
 
 

 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญในการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ไปสู่สาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าในท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
อันจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนเป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคคลากรในองค์กร 

“คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์”  ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับขอบเขตของกระบวนการ  ความหมาย 
คำจำกัดความที่สำคัญ  Worl Flow  ซึ่งบอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ  รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัตาน  หน้าที่และความรับผิดชอบและมาตรฐานงาน  ตลอดจนระบบการติดตาม และประเมินผล  งานประชาสัมพันธ์  หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  สามารถเพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของงานได้
เป็นอย่างดี 
 
 
 

         งานประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลตำบลนาจะหลวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำนำ 



 
 
 
 
 

 
หน้าคำนำ 
สารบญั 

ส่วนที่ 1 กระบวนการประชาสัมพันธ ์
 ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ      1 
 วัตถปุระสงค์ 
 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวช้ีวัดกระบวนการ 

ข้อกำหนดการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์. 
กรอบแนวคิด/คำจำกัดความ 

 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงานและการติดตามประเมินผล 
  กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์    
  ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

สารบญั 



ส่วนที่ 1 
กระบวนการประชาสมัพันธ ์

1. ความเป็นมาในการจัดทำคู่มือกระบวนการประชาสัมพันธ์ 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญในการประชาสัมพันธ์ การ

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ไปสู่สาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าในที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
นาจะหลวย  อันจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ตลอดจนเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคคลากรในองค์กร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
2.2 เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

3. ขอบเขตการดำเนินงาน 
ขอบเขตการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ในครั้งนี้  จะทำการรวบรวมความรู้จาการปฏิบัตงิานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์ ของ
งานประชาสัมพันธ์โดยมีกระบวนการวางแผน และกำหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ  การออกแบบจัดหาสื่อ  การตรวจสอบความ
ถูกต้อง  และการเผยแพร่  การกำหนดลำดับขั้นตอนในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ทั้งในส่วนท่ีดำเนินการเอง  และการจ้าง
เหมาดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

4. ข้อกำหนดสำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ 

 
 
 
 
 

กระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคญัของ
กระบวนการ 

ตัวช้ีวัดในกระบวนการ ตัวช้ีวัด 
ของกระบวนการ 

การจัดทำจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจงาน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   

ค วาม ถู ก ต้ อ งข อ งเนื้ อ ห า ใน
จดหมายข่าว ถูกต้อง เช่ือถือได้ 

จำนวน  12  ฉบับ /ปี 

หอกระจายข่าว/ 
เสียงตามสาย 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความถูกต้ องของเนื้ อหาการ
สื่อสารมีความชัดเจน 

สัปดาห์ละ 3 -5 ครั้ง 

เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค / เพจเฟสบุ๊ค  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจงาน 
งานนโยบายของ 

กระทรวง ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง 
ชัดเจน มีการปรับปรุงข่าวให้เป็น
ปั จ จุ บั น  เ ช่ื อ ถื อ ได้  มี ค ว าม
น่าสนใจ 
 

จ ำ น ว น  50 ข่ า ว /
กิจกรรม/ปี 

วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์เข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่ม
คนได้ทกุวัย 
 

เนื้ อ ห าสื่ อ ส ารต ร งป ระ เด็ น 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้า 
หมาย เรื่องราวมีความน่าสนใจ 
 

ผลิต 3 ครั้ง/ปี 

บทความหนังสือพิมพ ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์  ซึ่งสามารถสื่อสารได้
แพร่หลาย กว้างขวง 
 

เนื้อหาตรงตามจุดมุ่งหมาย ใช้
ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาหรือ
ป ร ะ เภ ท บ ท ค ว า ม  ภ า ษ า
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการ
เรียบเรียงเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีความเช่ือมโยงกัน 
 

ผ ลิ ต ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมของภารกิจ
งาน 



 
5. ข้อกำหนดการให้บริหารสื่อประชาสัมพนัธ์ 

 
ที ่ ประเภทสื่อ หลักเกณ์/เง่ือนไข 

1. งานภาพนิ่ง 
1. บันทึกภาพนิ่ง 

 
 

2. สำเนาภาพ 
 

 

 
1.1 กรอกแบบขอใช้บริการ/หนังสือขอความร่วมมือ 
1.2 แจง้กำหนดการล่วงหน้า 1 วัน 
1.3 กรณีบันทึกภาพนอกสถานท่ี ควรมีรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
2.1 กรอบแบบขอใช้บริการ/หนังสือขอความร่วมมือ 
2.2 แจง้กำหนดการล่วงหน้า 1 วัน 
2.3 กรณบีันทึกภาพนอกสถานท่ี ควรมีรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
2.4 สำเนาภาพดิจิตอล ขอให้นำ ซีดี/แฟลชไดร์ฟ  มาดว้ย 
 

2.  งานภาพเคลื่อนไหว 
1. บันทึกภาพ 

 

  
1.1 กรอกแบบขอใช้บริการ/หนังสือขอความร่วมมือ 
1.2 แจ้งกำหนดการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัย (ถ่ายวีดีโอทั้งใน/นอกสถานท่ี) 
1.3 การขอภาพวีดีโอ อย่างน้อย 1-2 วัน (CD/DVD ขอให้นำแผ่นมาดว้ย 
1.4 ในกรณีถ่ายทำนอกสถานท่ี  เจ้าของเรื่องต้องขอรชถเพื่ออำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 

3. งานศิลปกรรม  
1. งานออกแบบ/ 
ผลติด้วยคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นพับ,โปสเตอร์ 
ปกหนังสือ,ปกซีดี ฯลฯ 

 
 
1.1 3.1 กรอกแบบขอใช้บริการ/หนังสือขอความร่วมมือ 
1.2 แจ้งกำหนดการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัย (ถ่ายวีดีโอทั้งใน/นอกสถานท่ี) 
1.3 งานท่ีใช้วัสดุหรือหมึกพิมพ์มาก ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาก่อน 
1.4 การกำหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน ให้เป็นไปตามความยากง่ายและความสำคัญของ

งาน 
1.5 งานที่มีข้อความตั้งแต่ครึ่งหน้ากระดาษ A4  ขึ้นไป  เจ้าของงานต้องพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูล

ด้วย 
 

4. งานโสตทัศนูปกรณ์ 1. 
เสียงตามสาย 

 
4.1 บุคคลภายนอกห้ามเข้าห้องควบคุมเสียงก่อนได้รับอนุญาต (กรณีมีห้อง) 
4.2 งานที่จะประชาสัมพันธ์ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง พร้อมข้อมูลรายละเอียดที่
จะประชาสัมพันธ์ 
 

5. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน/
วารสาร 

5.1 ส่งข้อมูล/เนื้อหาข่าว ที่ต้องการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์/วิทยุ ล่วงหน้า 2 วันทำการ 
5.2 ส่งบทความ/ภาพพร้อคำบรรยายที่ตอ้งการเผยแพร่ภายในวันท่ี  10 ของทกุเดือน 
 

6. สคริปสัมภาษณ์ 6.1 ประสานขอใช้บริการทางโทรศัพท์/ประสานด้วยตัวเอง/หนังสือขอความร่วมมือ 
6.2 แจ้งขอใช้บริการล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วัน 
6.3 การเขียนสคริปใช้เวลา 5 วัน ในการรวบรวมข้อมูล จัดทำ ตรวจสอบ เสนอ 
ผู้บริหารฯ 

 
 



 

 
 
6. คำจำกัดความ 

6.1 ภาพลักษณ์ (Image) 
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานในความรู้สึกของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมา

จากพฤติกรรมต่างๆ  ของหน่วยงานที่ประชาชนได้รับรู้นั้นๆ  โดยการเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน  ในการจัดทำแผน
ประชาสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์ควรศึกษาถึงลักษณะของภาพลักษณ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ  ใน
แผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 

6.2 การวางแผนประชาสัมพันธ์ (The public relations plan) 
  การวางแผนประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การกำหนดวิธีขององค์กร  สถาบัน  หน่วยงาน  อย่างมีเหตุผล  เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  การวางแผนนี้เป็นขั้นตอนที่กระทำต่อจากการวิเคราะห์วิจัย  ดังนั้น  นัก
ประชาสัมพันธ์ควรทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่  และท่าทีทัศนต่างๆ  ของประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  
แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ  ในแผนการประชาสัมพันธ์  ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  
เสริมรสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั้นๆ  ด้วย  การว่างแผนการประชาสัมพันธ์  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานด้านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

6.3 การประชาสัมพันธ์  (Public Relation) 
การประชาสัมพันธ์ หรือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น  ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงประชามติ  

(Public opinion)  ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication)  เพื่อให้กลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target public)  เกิดมี
ความรู้ความเข้าในและมีความรู้สึกทีด่ตี่อหน่วยงาน  องค์กร  หรือสถาบัน  การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแค่  งานเผยแพร่ 
(Publicity)  แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท้ังศาสตร์และศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์  เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างหน่วยงาน  องค์กร  หรือสถาบัน  กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
โดยยึดหลักความจริงและประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย 

การประชาสัมพันธ์  เป็นงานในระดับนโยบายที่องค์กร  สถาบันทุกประเภท  ต่างนำงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กร  หรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างความขัดแย้งต่างๆ  รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์  เพื่อสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของ
องค์กร  สถาบัน  เสริมสร้างและรักษาช่ือเสียง  ความนิยม  ความเช่ือถือศรัทธา  และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนท่ีพึง
มือต่อหน่วยงาน 

6.4 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  เป็นการเขียนที่แตกต่างจากการเขียนประเภทอื่นๆ  เนื่องจากมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเขียนทั่วไป  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเป้าหมายเกิด
ความรู้  วัตถุประสงค์พืน้ฐานมี  7  ประการ  คือ 

1) การเขียนเพื่อบอกกล่าวให้เข้าใจเพื่อให้ได้รับรู้ว่าองค์กรทำอะไร  อย่างไร  เมื่อใด  เพื่ออะไร  เพราะ
อะไร  ท่ีไหน  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 

2) การเขียนเพื่อให้ประชาชนยอมรับ  เป็นการเขียนโน้มน้าวใจ  ชักจูงให้ประชาชนคล้อยตาม  โดยยก
ส่วนดีให้เห็นชัดเจน  และใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

3) การเขียนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด 
4) การเขยีนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี
5) การแก้ไขเพือ่ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด 
6) การเขยีนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
7) การเขยีนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 
รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร  มีการเขียนในลักษณะต่างๆ  เช่น  การ

เขียนข่าวแจก  การเขียนสุนทรพจน์ในโอกาศต่างๆ  การเขียนบทความ  การเขียนคำบรรยายประกอบภาพนิ่ง การเขียนบทภาพยนตร์
และบทวิทยุโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
- ข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  หรือเรียกว่า  ข่าวแจก  เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ   ของหน่วยงาน  

เผยแพร่ไปยังกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ  ตามความเหมาะสม  จึงอาจเป็นทั้งข่าวที่เผยแพร่  
หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทยุโทรทัศน ์ และสื่อแขนงอื่นๆ  ได้ทั้งสิ้น 
    - บทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

การเขียนบทความมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่ อ อ ธิบ าย  มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น ก าร ให้ ข้ อ มู ล ให้ ภู มิ ห ลั งแล ะ ข้ อ เท็ จ จ ริ งอ ย่ า งล ะ เอี ย ด 

เพือ่อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ซับซ้อน 
2. เพื่อรายงานหรือกระตุ้นความสนใจมีลักษณะคล้ายกับการเขียนเพื่ออธิบายหรือวิเคราะห์ ซึ่ง

พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรรู้ เป็นการรายงาน บอกเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 
3. เพื่อให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความนี้ คือการให้ความรู้ทางตรงและทางอ้อม 
4. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขเป็นบทความที่ผุ้เขียนมุ่งอธิบายถึงข้อเท็จจริงและที่มาของปัญหา  ตลอดจน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อกบเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งแนวทางก็ได้ 
5. เพื่อโน้มน้าวใจ  เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตามความคิดเห็นในเรื่องที่

กำลังนำเสนอ  ส่วนมากมักเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือโครการรณรงค์ต่างๆ   
6. เพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์  การนวิเคราะห์เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือประเด็นปัญหา ตามหลัก

วิชาการ  ช้ีให้เป็นข้อดีและข้อเสีย  และผลกระทบโดยอ้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน  ส่วนการวิจารณ์จะ
เน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก  ซึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์ที่มีโดยมองปัญหารอบด้านในกทุกมิติเพื่อให้ได้ความเห็นท่ี
เที่ยงตรง 

7. เพื่อความเพลิดเพลนิ  เป็นการนำเสนอเรื่องเบาๆ  ท่ีผ่อนคลาย  เพื่อสร้างอารมณ์ขันด้วยลีลาภาษา
ที่ไม่เป็นทางการ 
  - การเขียนสุนทรพจน์ 
   สุนทรพจน์  หมายถึง  คำพูดที่ประธาน หรือบุคคลสำคัญกล่าวในโอกาสพิเศษ  ที่มีจุดมุ่งหมาย  และ
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะ  โดยใช้ภาษาและถ้อยคำท่ีงดงาน รัดกุม  สละสลวย  และเหมาะสมกับโอกาส 

- การเขียนประกาศหรือแถลงการณ์ 
ข้อเขียนชนหินึ่งที่อาจเผยแพร่เป็นเอกสารเฉพาะ  เชน่  แผ่นปลิว (Leaflet) หรือนิยมเผยเพร่ทาง

สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์  มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจอยา่งจริงจัง   
- การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย  การสร้างความสัมพันธ์
อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย  ในปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย  อันเป็นผลเนื่อง
มากจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ  ได้
เป็นประเภท  คือ 

1) สื่อบุคคล  หมายถึง ตัวบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องร่าวต่างๆ  สู่บุคคคอื่น  สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจเนื่องจากติดต่อกับผู้รับสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูด
ในลักษณะต่างๆ  เช่น  การสนทนาพบปะพูดคุย  การประชุม  การสอน  การให้สัมภาษณ์  การโต้วาที  การอภิปาย  การปาฐกถา  
การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ  แต่สื่อบุคคลก็มีข้อจำกัดคือ  ในกรณีที่เนื้อหาเป็นจริงซับซ้อน  การให้คำพูดอย่างเดียวอาจไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจได้ทันที และเป็นสื่อท่ีไม่ถาวร  ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง  นอกจากจะมีผู้บันทึกคำพูดนั้นๆ  ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร  หรือบันทึกเสียงเอาไว้ 

2) สื่อมวลชน  จากข้อจำกัดของสื่อบุคคลไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สู่คน
จำนวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกนัอย่างรวดเร็ว  มนุษย์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร  ทั้งนี้  สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความ
คงทนถาวร  สามารถนำข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก  แต่มีข้อจำกัด  สำหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออ่านหนังสือไม่ออก  ส่วนสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นวิทยุ  ไม่มีข้อจำกัดเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และสามารถรับฟังขณะที่
ทำงานอย่างอื่นไปด้วยได้  แต่มีข้อจำกัดคือ  ผุ้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้ใหม่อีกครั้ง  ดังนั้น  หามิได้ตั้งใจฟังในบางครั้งก็ทำให้ได้
ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์  สื่อวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด  เนื่องจากสามารถเห็น
ภาพเคลื่อนไหว  และได้ยินเสียงทำให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  แต่มีข้อจำกัดคือ  ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่  
ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 
 
 



 

 
 

3) สื่อสิ่งพิมพ ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวัตถุประสงค์ใน
การผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป  เช่น แผ่นปลิว  แผ่นพับ  โปสเตอร์  จดหมายข่าว  วารสาร  เอกสารเผยแพร่  หนังสือใน
โอกาสพิเศษ  รายงานประจำปี  เป็นต้น  ปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์  เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มาก  และมี
รูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย  เช่น ในรูปปฏิทิน  รูปลอก  สมุดบันทึก  ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีอายุการใช้งานนาน  แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการนำเสนอเนื้อหา  ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  แผ่นพับที่
เขียนด้วยภาษาวิชาการ  ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบทอาจจะไม่สามารถเข้าใจเนือ้หาท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย 

4) สื่อโสตทัศน์  เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพและเสียง  โดยปกติสื่อโสตทัศน์แบ่งได้เป็น  2 ส่วน  คือ  ส่วนที่
เป็นสื่ออุปกรณ์  โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ดว้ยตัวเองโดยตรง  เช่น ภาพวาด แบบจำลอง หรือของตัวอย่าง  หรืออาจต้องนำไปใช้
ร่วมกับสื้ออุปกรณ ์ ได้แก่  เครื่องเล่นวีดีทัศน์  เครื่องฉายภาพยนตร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น  ในปัจจุบันนี้การประชาสัมพันธ์
โดยใช้สื่อผสม (Multi – media) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง  เพราะเป็นสื่อท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากให้
ทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงที่สมจริงเป็นธรรมชาติ  และผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนิงต่อสื่อดังกล่าวได้  ส่วน
ข้อจำกัดคือ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์  ผู้รับต้องมีความรู่ในการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควรและต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่
เป็นแหล่งพลังงาน  นอกจากนี้  ในยุคที่โลกไร้พรมแดนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ยิ่งทวี
ความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ  และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพลโลกในอนาคตอันใกล้นี้  โดยอินเตอร์เน็ตมีข้อดีคือ  สามารถ
เข้าถงึประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับสามารถโต้ตอบเพื่อซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่
ไม้เข้าใจได้โดยตรงผ่านทางระบบจดหมาอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) 

5) สื่อกิจกรรม  ปัจจุบันนี้มีความหมายขยายขอบเขตไปถุงกิจกรรมที่สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิด  ความรู้   อารมณ์  
และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้  สื่อประเภทกิจกรรมมิได้มากมายหลายรูปแบบ  เช่น  การจัดประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  
การแถลงข่าว  การสาธิต  การจัดริ้วขบวน  การจัดนิทรรศการ  การจัดการแข่งขันกีฬา  การจัดแสดง  การจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ  การจัดกิจกรรมการกุศล  เป็นต้น  สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
โอกาส และสถานการณ์ได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดคือ ผู้รับมีจำนวนจำกัดเฉพาะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมนั้นๆ  เท่านั้น 

6) สื่อสมัยใหม่ (Modern Media)  สื่อสมัยใหม่  เป็นสื่อนิยมที่ใช้อันในยุคสังคมข่าวสาร  หรือยุคสารสนเทศ 
(Information Age)  ทีก่ระเสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)  ประเภทสื่อสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

6.1) ดาวเทียม  (Satlelite)  หรือสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลก  ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ  

6.2) อินเตอร์เน็ต (Internet)  ปัจจุบันอินเตอร์เน็ต  เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก
ตลอดจนในสังคมและในหน้าที่การทำงาน  อาชีพต่างๆ  แม้แต่การประชาสัมพันธ์ก็นำอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร  การ
ประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นบนอินเตอร์เน็ตซึ่งถือว่าเป็นสื่อสมัยใหม่  ที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ  
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ทำการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และระบบข้อมูลจาก World 
Wide Web (WWW)  โดยการจัดทำเป็นเว็บไซต์ (Website)  ของแต่ละแห่งให้ผู้เปิดดูเข้าไปดูและติดตามข้อมูลต่างๆ  ได้ 

6.5. (Term of reference : TOR)  หมายถึง รายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ.2560 

6.6 ผู้รับจ้าง  หมายถึง  บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือภาคเอกชน  ที่ผ่านการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  และได้ลงนามในสัญญาเพื่อรับดำเนินการตามข้อกำหนดและช่วงเวลาที่กำหนด 

6.7 หน่วยที่/หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  . 
งานประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิมาตรฐานคณุภาพงาน 

และการติดตามประเมินผล 

 



 

 
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

1   วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 1 วัน 1.ประชุมทีมงาน 
2.วิเคราะห์นโยบาย 
และแผนการ 
ดำเนินงานของ 
กระทรวง/กรม 

-ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง 
กรม/กระทรวง 
-คู่ มื อ แผ น 
ปฏิบัติงาน 

- เอกสารรายงาน -เ จ้ า ห น้ า ที่  
ประชาสัมพันธ์ 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

   3.วิเคราะห์     
   วัตถุประสงค์และ     
   กลุ่มเป้าหมาย     
   4.วิเคราะห์ความ     
   เหมาะสมของรูปแบบ     
   สื่อและเนื้อหาทีจ่ะ     
   นำเสนอ     
   5.วิเคราะห์     
   งบประมาณและขีด     
   ความสามารถในการ     
   ผลติ     

2 กำหนดประเด็นในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 1 ชม. คณะทำงานกำหนด 
ประเด็นในการ 
สื่อสาร/ 

 -เอกสารรายงาน -เ จ้ า ห น้ า ที่  
ประชาสัมพนัธ์ 

  

   ประชาส ัมพันธ์   



 

 
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผงั ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

3            
          มอบหมายผู้รับผดิชอบ 

1 ชม. 1.กำหนด 
ประเด็นและ 

-คู่มือสมรรถนะ 
งานตามตำแหน่ง 

- ติดตามด้วย 
ตัวเอง 

-เจ้าหน้าท่ี 
ประชาสัมพันธ์ 

-แบบขอใช้บริการ  

   มอบหมาย หน้าที ่ - โทรศัพท ์   
   ผู้รับผิดชอบ  - อีเมล์   

4.   แบ่งเป็น  
1.กระบวนการ 
ผลิตข่าวเพื่อ การ 
ประชาสัม พันธ์  
2.กระบวนการ 
ผลิตสื่อเพื่อการ 
ประชาสัมพันธ์ 

 
-ถู ก ต้ อ ง ต า ม 
ข้อกำหนดที่สำคัญ  
แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด 
กระบวนการ 

 
-เอ ก ส ารราย งาน 
การเผยแพร่ข่าว 
-หลักฐาน เชิ ง 
ประจักษ์  เช่น 
หนังสือพิมพ ์
-โทรศัพท ์
-อีเมล์ 

  
-แ บ บ ฟ อ ร์ ม 
ส รุ ป ผ ล ก า ร 
เ ผ ย แ พ ร่ ง า น 
ผ่านช่องทางสื่อ 
-แบ บฟอร์มการ 
ผ ลิ ต / ก า ร 
ป ร ะ ส า น / ก า ร 
ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางสื่อ 

 
 
 
 

  
  ดำเนินตามขั้นตอน 2 กระบวนการย่อย 
1.กระบวนการผล ิตข่าวเพือ่การประชาสัมพันธ์ 
2.กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 
1-2 วัน 
1-2 วัน 

-เ จ้ า ห น้ า ที่  
ประชาสัมพันธ์ 

-แฟ้ ม ส รุ ป  ผ ล ก าร 
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ 

     



 

 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

1.  

ประสานประเด็นข่าว 
1 ชม. 1.เมื่อประชุม 

คณะทำงานกำหนด 
ข้อมูลข่าวถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรง 
-ทางโทรศัพท ์
-ติดต่อด้วยตัวเอง 

-เจ้าหน้าท่ี 
ประชาสัมพันธ์ 

-หนังสือ 
ราชการแจ้งไป 

 

   ประเด็นข่าวแล้ว ตามประเด็น   ยังหน่วยงาน 
   ประสานข้อมูลเพื่อ    ที่เกีย่วข้อง 
   ประกอบการทำข่าว     

2.  

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
15 นาที 2.หัวหน้างาน 

มอบหมายงานตาม 
-คู่มือสมรรถนะ 
งานตามตำแหน่ง 

-ติดตามด้วยตัวเอง 
-โทรศัพท ์

-เจ้าหน้าท่ี 
ประชาสัมพันธ์ 

-หนังสือสั่งการ  

   หน้าท่ีรับผิดชอบ หน้าท่ี -อีเมล์   
3.  

ปฏิบัตงานทำข่าว/ภาพนิ่ง/ 
2-3 วัน ภาพ VDO 

1.ถ่ายทำ 
-ผ ล ง า น มี คุ ณ ภ า พ
ตามมาตฐาน 

-ติดตามด้วยตัวเอง 
-โทรศัพท ์

-เจ้าหน้าท่ี 
ประชาสัมพันธ์ 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 อัดเสียง/บันทึกวิดีโอ  2.ตัดต่อ/ลำดับภาพ 
3.เผยแพร่ทางเว็บไซต ์ 
เฟ ส บุ๊ ค  แ ล ะ เพ จ
เฟสบุ๊ค ของเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย 

-ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
-ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

-อีเมล์   

        
         
        



 

 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

  1 วัน ภาพข่าว  
1.บันทึกภาพนิ่งจัดเกบ็  
ในระบบฐานขอ้มูลภาพ 
 2.เลอืกภาพออกแบบ 
 จัดทำภาพกิจกรรม 
 3.เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บอร์ดนิทรรศการ/ เว็บไซต ์
เฟ สบ ๊ค /Line /จดหมาย
ข่าว/หนังสือพิมพ ์

-เทคนิคการ 
 ถ่ายภาพ 
-ภาพข่าวสื่อตรง 
 กับเนื้อหาข่าว 

-ฐานข้อมูลภาพนิ่ง 
-คลังสื่อมัลติมีเดีย 

-เจ้าหน้าท่ี 
 ประชาสัมพันธ์ 

-แบบสำรวจความ 
 พึงพอใจ 

 

  1-2 วัน การเขียนข่าว 
1.ข่าวแจก 
2.รวบรวมข้อมูล 
3.จัดทำรูปแบบเอกสาร 

ข้อมูลถกูต้องตรง  
ตามสิ่งที่ปรากฎ  
จริง รวดเร็ว  
ทันเหตุการณ์ 

-ติดตามด้วยตัวเอง 
-โทรศัพท ์
-อีเมล์ 

-เจ้าหน้าที ่
 ประชาสัมพันธ์ 

-แบบฟอร์มการ  
ผลิต/การประสาน 
/การประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางสื่อ 

 



 

 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

  1 วัน 4.เผยแพร่โดยจัดส่งให้ 
 สำนักข่าว หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง ทางเว็บไซต์ 
/วิ ท ยุ / ห นั ง สื อ พิ ม พ์ /
จดหมายข่าว 
5.ประเมินติดตาม 

 1.ทางโทรศัพท ์
2.อีเมล์ 
3.Cliping ข่ า ว 
4.เว็บไซต์ 

-เจ้าหน้าท่ี 
 ประชาสัมพันธ์ 

-แบบฟอร์มการ 
 ผลิต/การประสาน 

 /การประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางสื่อ 

แฟ้มสรุปผลการ 
 เผยแพร่ ประชา 
สัมพันธ์ ทางสื่อ 

  1-2 วัน สปอตวิทย/ุโทรทัศน์  
1.กำหนดประเด็น 
 รวบรวมข้อมูล เขียน 
 สคริป 
2.บันทึกเสียง 
3.ตัดต่อ/ลำดับเสียง/ ภาพ 
ตรวจสอบ 
 4.เผยแพร่ทางวิทยุ/  
โทรทัศน ์

เนื้อหาตรง ตาม 
วัตถุประสงค์ 
 กระชับ ชัดเจน 
 ถูกต้อง  
ดึงความสนใจ 
 อยา่งรวดเร็ว 
 ผู้ฟังจำได้ 

1.ติดตามด้วย 
 ตัวเอง 

-เจ้าหน้าท่ี 
 ประชาสัมพันธ์ 

  



  

 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4.  

             ตรวจสอบ 
1 วัน 1.ตรวจสอบก่อนทำการ 

 เผยแพร่ 
2.ถ้าผลไม่ผ่าน กลับไป  
แก้ไข ถ้าผ่านนำไป 
เผยแพร่ 

ถูกต้อง ตรง 
ตามความ  
ต้องการของ 
ผู้รับบริการ 

1.ทางโทรศัพท ์
2.อีเมล์ 

-เจ้าหน้าท่ี 
  ประชาสัมพนัธ์ 

  

5.  

เผยแพร่ 
1 วัน 1.ภาพ VDO เผยแพร่  

  ทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
 เฟสบุ๊ ค  เพจ เฟสบุ๊ ค  ,  
Yutube 

2.ภาพข่าว เผยแพร่ใน  
รูปแบบบอร์ด . 
นิทรรศการ/เว็บไซต์/  
หนังสือพิมพ์ 
3.สปอตวิทยุ/โทรทัศน์ 
 เผยแพร่ทางวิทยุ/ โทรทัศน์ 
4.การเขียนข่าว 

 เผยแพร่โดยจัดส่งให้ 
สำนักข่าว หน่วยงานท่ี  
เกี่ยวข้อง เว็บไซต์เทศบาล 
/เฟสบุ๊ค/วิทยุ /หนังสือพิมพ ์

ข่าวได้รับการ  
เผยแพร่  
ข้อมูลถูกต้อง  
ตรงตาม  
ประเด็นข่าว 

-ติดตามด้วย ตัวเอง 
1.เอกสาร  
รับรองการ  
ออกอากาศ   
2.ติดตามด้วย 
 ตัวเอง  
3.โทรศัพท์ 
4.อีเมล์ 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ี  
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
-เจ้าหน้าท่ี  
ประชาสัมพันธ์ 
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ที ่ แผนผัง ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1
. 

 

กำหนดประเด็นเนื้อหา/แนวคดิ 
ในการนำเสนอให้เหมาะกับสื่อ 

1 ชม. 1.วิเคราะห์ประเด็น  
เนื้อหาแนวคิด 
 วัตถุประสงค์ให ้
 สอดคลอ้งเหมาะสม 
 กับประเภทสื่อ  
2.วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประโยชน์ ทีไ่ด้รับตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 

 -ติดตามด้วย ตัวเอง 
-โทรศัพท ์

-เจ้าหน้าท่ี 
 ประชาสัมพนัธ์ 

  

2
. 

          มอบหมายผู้รับผิดชอบ 15 นาที 1.หัวหน้างานมอบหมาย 
งานตามหน้าท่ีความ 
 รับผิดชอบ 

-คู่มือ  
ส ม รรถน ะ งาน 
ตามตามตำแหน่ง 
หน้าที ่

-ติดตามด้วย ตัวเอง 
-โทรศัพท์ 
-อีเมล์ 

-เจ้าหน้าท่ี 
 ประชาสัมพันธ์ 

-แบบฟอร์มขอ 
 ใช้บริการ 

 

3  
 

ปฏิบัติงานโดยหาข้อมลูจาก 
เอกสาร/เว็บไซต์ /การสอบถาม/ 

สัมภาษณ์ ฯลฯ 

 1.หาข้อมูลภาพจาก  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/  
เว็บไซต์ 

ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง 
ภาพสอดคล้อง 
กับเนื้อหา  
สื่อ เหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมาย  
และตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 

-ติดตามด้วย ตัวเอง 
-โทรศัพท ์

-เจ้าหน้าท่ี  
ประชาสัมพันธ์ 

-หนังสือราชการ 
ขอข้อมูลข่าว 
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ที ่ แผนผัง 
 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  

ผลิตชิ้นงาน 
 1.ผลิตชิ้นงานตามใบ 

 งาน/แบบขอความ ร่วมมือ 
ผลงานมี 
 คุณภาพตาม  
มาตรฐานการ 
ผลิตสื่อ 

-ติดตามด้วย ตัวเอง 
-โทรศัพท ์

-เจ้าหน้าท่ี  
ประชาสัมพันธ์ 

  

5  
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 1.ตรวจสอบก่อนทำการ  
เผยแพร่ 
2.ถ้าผลไม่ผ่านนำไป  
แก้ไข ถ้าผ่านนำไป 
เผยแพร่ 

ถู ก ต้ อ ง  ต ร ง 
ตามความต้อง 
การของ  
ผู้รับบริการ 

-ติดตามด้วย ตัวเอง -เจ้าหน้าท่ี  
ประชาสัมพันธ์ 

-แบบประเมิน  
ความพึงพอใจ 

 

6  
เผยแพร่สื่อตามช่องทางต่างๆ 

 เผยแพร่ทางช่องทางสื่อ  
ต่าง ๆ ที่ม ี

สื่อได้รับการ 
เผ ยแพร่ทั น 
ตามเวลา 

-ติดตามด้วย ตัวเอง 
-โทรศัพท์ 
-แบบสอบถาม 

-เจ้าหน้าท่ี 
 ประชาสัมพันธ์ 

  



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

1.1 งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงยุทธศาสตร์ 
1.2 วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
1.3 ศึกษาข้อมูลเกีย่วกับสื่อประเภทต่างๆ 
1.4 วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดความสำคัญของภากิจกด้านต่างๆ  กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดประเภทสื่อ  

กิจกรรม  ระยะเวลา และงบประมาณ 
1.5 นำเสนอประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหารองค์กรเพื่อขออนุมัติดำเนินการ  เมื่อได้รับการอนุมัติแผนประชาสัมพันธ์  จึง

เริ่มดำเนินการตามแผน  ดังนี้ 
ดำเนินการเอง 

1.5.1 รวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด 
1.5.2 กำหนดช่องทางและระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย โดยประมวลข้อมูล 

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการดำเนินงาน เช่น การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุโทรทัศน์ การจัดนิทรรศการ การจัดทำสื่อกิจกรรม (นำเสนอโดยการประชุมคณะทำงาน) 

1.5.3 ดำเนินการผลิตสื่อและกิจกรรม 
1.5.3.1 วารสาร 
1.5.3.2 สปอร์ตวิทยุ/โทรทัศน์ 
1.5.3.3 บทความหนังสือพิมพ์ 
1.5.3.4 วีดีทัศน์ 
1.5.3.5 เว็บไซต์ 
1.5.3.6 นิทรรศการ 
1.5.3.7 ข่าวแจก 

จ้างเหมาดำเนินการ 
1.5.4 กำหนดรายละเอียดและข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) ของการจ้างผลิตสื่อประเภทต่างๆ 

ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
1.5.5 นำเสนออนุมัติ 
1.5.6 จัดจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยงานพัสดุดำเนินการตามกระบวนงานทุกข้ันตอน 

การตรวจสอบติดตาม 
โดยวิธีตรวจติดตามจากงานโดยตรง (ตามผังการออกอากาศ,ผังการเผยแพร่,แบบตอบรับการ เผยแพร่) 

ผลงานที่สรุปมา/แบบสอบถาม 
การประเมินผล/การรายงาน 

ประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ 
เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องคก์รต่อไป 

………………………. ……………………… 
 
   


