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ค าน า 

 

การประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สาธารณชน หรือกลุ่มชน หรือ อาจกล่าว
ได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามขององค์กรที่จะแสวงหาความสัมพันธ์และความร่วมมือ     
จากประชาชน ตลอดจนดํารงไว้ซึ่งทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อองค์กร เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้ าใจ 
ความเชื่อถือ ความศรัทธา ฯลฯ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
ยอมรับและสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันหรือ 
องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ 

การประชาสัมพันธ์ จึงเป็นการสื่อสารแบบ ๒ ทาง ผู้รับสารมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เป็นความพยายาม   
ขององค์กรในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้การสนับสนุน ยอมรับและให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งต่างจากการเผยแพร่เป็นการสื่อสารทางเดียว (Communication)      
ผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับอย่างเดียว เช่น การประกาศ แจ้งความ กําหนดการ ระเบียบ ฯลฯ เผยแพร่ความรู้     
หรือความจริงไปสู่ประชาชน 

ข้าพเจ้า นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล  ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ จึงได้จัดทํา                    คู่มือ
การปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้างขึ้น เพ่ือผู้ปฏิบัติงาน ในงาน 
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ 
ได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า ขั้นตอนรายละเอียดคู่มือปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้บริการได้บ้าง      
ไม่มากก็น้อย และหากมีข้อเสนอแนะใดๆเพ่ิมเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์ ยินดีรับไว้ 
พิจารณา กรุณาแจ้งมาได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดเทศบาล  สํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง      
หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๓๒๑๔๒๒ ต่อ ๓  จักขอบพระคุณยิ่ง 
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ค าน า 

บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญ  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  
๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑.๔ ขอบเขตการดําเนินงาน  
๑.๕ คําจํากัดความ 

 

บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑ ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
 ๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

๓.๑ โครงสร้างการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์  
๓.๒ กระบวนการประชาสัมพันธ์  
๓.๓ กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  
๓.๔ กระบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  
๓.๕ กระบวนการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
๓.๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๓.๗ ปัญหา อุปสรรค/ แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
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บทที่ ๑  
บทน า 

0 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาทสําคัญต่อการสื่อสาร รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) ที่รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ เป็นการสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสารจากสํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้างสู่สาธารณชน ในขณะเดียวกัน    
ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ จากสาธารณชนเช่นเดียวกัน ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล เรียบเรียง นํามาสู่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นปัจจุบัน      
ทันต่อเหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เข้ามาบริหารงาน      
ในการสอดส่อง รับฟังข้อร้องเรียน แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานของ สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าช้าง  ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติราชการที่สุจริต เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กิจกรรมของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน โดยใช้สื่อ
เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนําข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน ดังนั้น    
เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการบริหาร และกระบวนการทํางานของงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล         ให้
เป็นไปตามแนวทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา     ของ
เทศบาล และนโยบายของเทศบาล ในการส่งเสริมและสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัย และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการทํางาน งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้ารับผิดชอบด้านงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้ใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติงาน      
ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์  
๒. เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

๑.๓ ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง ทั้งภายใน
และภายนอกเทศบาล 

๒. ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินของสํานักงานเทศบาลตําบล    
ท่าช้าง อันจะนํามาซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 



๓. ประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน เมื่อใช้คู่มือปฏิบัติงานในการเลือกใช้ช่องทาง ในการสื่อสาร
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางาน และออกแบบระบบงานใหม่ และปรับปรุง    
อยู่เสมอ 

๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงาน 

ขอบเขตของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะทําการรวบรวม ความรู้     
จากปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล โดยมีกระบวนการตั้งแต่การวางแผน
และกําหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ การออกแบบและจัดทํ าสื่อ การตรวจสอบ ความถูกต้อง             
และการเผยแพร่ 

๑.๕ ค าจ ากัดความ 

การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  หมายถึง การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงาน          
ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์/แผนงาน หรือโครงการสําคัญของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง 
ซึ่งข้อมูลในการจัดทําข่าวได้มาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การตรวจราชการ ข้อร้องเรียน 
ของประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีแหล่งข่าวเป็นผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าช้าง 

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือและสื่อกลาง ในการ
สื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกับ กลุ่มเป้าหมาย 
ในปัจจุบัน สื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการ พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อมวลชน       
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อกิจกรรม และสื่อสมัยใหม่ 

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การนําข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่สาธารณชน
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์สํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้างและผ่านสื่อมวลชน ทางช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ อาทิ 
เพจประชาสัมพันธ์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว รายงานผล     
การดําเนินงาน ปฏิทินบันทึกผลการปฏิบัติงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ สปอตโฆษณา รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  ศูนย์ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายเทศบาลตําบลท่าช้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง นักประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ภารกิจนั้น โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

๒.๑. ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ     
ในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน    
ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ให้เหมาะสมกับลักษณะ       
การบริหารและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กําหนดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ 
วรรค ๔ ซึ่งกําหนดให้นําความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๒ มาใช้บังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔        
ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ     
ของเทศบาล ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ การติดต่อต้อนรับชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
ขอรับบริการกอง/งานต่างๆ จัดทําวาสาร แผ่นพับ หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ แจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้          
ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ซึ่งสายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ    
ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น    
ของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ ในด้านต่างๆ เพ่ือการดําเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ        
การดําเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงาน   
และนโยบายการประชาสัมพันธ์  หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อ ง ตํ าแหน่ ง                       
นักประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาการ ชื่อสายงานประชาสัมพันธ์ ระดับตําแหน่งชํานาญการ หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักปฏิบัติงาน ในฐานะที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ    
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 



๑.๒ สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผล เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ 

๑.๓ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล 
๑.๔ จัดทําเอกสาร และผลิตบทบาท เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการวางแผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์     

การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพ่ือนําไป ปรับปรุงงาน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

๑.๖ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือใช้
ประกอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

๑.๗ ร่วมจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง      ส่วน
ท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

๑.๘ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถเขียนข่าว 
บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อ ภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๙ ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร      
และแนะนําการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือช่วย
กระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑.๑๐ ออกแบบ จัดทํา และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทบาทและรายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง           
เช่น รายงานประจําปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑๑ จัดทําเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดําเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์                
การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ 
ผู้บริหาร ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป 

๑.๑๒ สํารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต 

๑.๑๓ สร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากข้ึน 

๑.๑๔ ร่วมดําเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และ การจัดโครงการ     
และกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

๑.๑๕ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
กับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานราชการ           ส่วน
ท้องถิ่นหรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 



๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
๓.๒ ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้ 
๓.๓ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง         

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ เกิดค วามรู้       

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
๔.๒ แนะนําให้คําปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้บริการ 

๕. หน้าที่อ่ืน ๆ 
๕.๑ งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  
๕.๒ งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล  
๕.๓ งานเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
๕.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็น ของประชาชน 

หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพ่ือเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม    
และสัมพันธ์กับนโยบายของเทศบาล 

๕.๕ งานสารสนเทศ 
๕.๖ งานต้อนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวก และบริการนําเที่ยว เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยว หรือกิจการท่องเที่ยวภายในอําเภอและจังหวัด 
๕.๗ งานติดตามข้อมูลข่าวสาร สถิติ ผลงานทางด้านวิชาการ จากสื่อต่างๆ เพ่ือนํามาเผยแพร่          

ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ 
๕.๘ งานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวหน้า โครงการพัฒนาของเทศบาล ทั้งก่อน และ หลังดําเนินการ

เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานและการบริหารงานงบประมาณ  
๕.๙ อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 

          ๕.๑๐ งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาลให้เป็นที่รู้จัก  
          ๕.๑๑ งานจัดทําป้ายและจัดทําบอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 
          ๕.๑๒ งานธุรการในส่วนของงานประชาสัมพันธ์  
          ๕.๑๓ งานถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  
          ๕.๑๔ ดําเนินการปิดประกาศ  
          ๕.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวชุตินันท์  ทองไวย์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๕.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

 
๓.๑ โครงสร้างการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา 

ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง 

นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพิลาศ 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

นายทรัพย์มงคล  ธนาวุฒิพรกุล 

นักประชาสัมพันธ์ 



๓.๒ กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มด าเนินงาน 

วางแผน 

อนุมัติ 

ด าเนินการตามเสนอ 

ด าเนินการตามแผน ก าหนด TOR 

ผลิต 

เผยแพร่ 

จัดจ้าง 

ผลิต 

เผยแพร่ 

ตรวจรับ 

รายงานผล 

หยุดด าเนินงาน 



๓.๓ กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มด าเนินงาน 

วิเคราะห์ความต้องการ 

ของผู้รับบริการ 

ก าหนดประเด็นในการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ 

มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการตามขั้นตอน ๒ กระบวนการย่อย 

๑. กระบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๒. กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 



๓.๔ กระบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานประเด็นข่าว 
- แสวงหาแหล่งข่าวจากหน่วยงานภายในเทศบาล 
- จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานท าข่าว/ถ่ายภาพนิ่ง/ 
บันทึกวีดีโอ ณ สถานที่จัดงานตามก าหนดการ 

ภาพข่าว การเขียนข่าว ภาพ VDO เสียงตามสาย 

จัดเก็บภาพข่าว 
ลงฐานระบบข้อมูลภาพ 

ผลิตเป็นข่าวแจก 
-รูปแบบเอกสาร 
-ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัดต่อ / ล าดับภาพ เตรียมสคริปเนื้อหา 

คัดเลือกภาพ/ออกแบบ
และจัดท าภาพกิจกรรม 

ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

จัดส่งให้สื่อมวลชน 
-หนังสือพิมพ์ทาง E-
Mail 
-ศูนย์ ปชส. 
-หอกระจายข่าว 
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่ภาพข่าว 
-บอร์ดนิทรรศการ 
-เว็บไซต์/เฟซบุ๊ค 
-จดหมายข่าว 
 

เผยแพร่ผ่านทาง 
-เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค 
-ทางวิทยุ/หนังสือพิมพ์ 
-หอกระจายข่าว 
 

เผยแพร่ภาพข่าวจัดท า
วีดีทัศน์น าเสนอผลงาน 

เผยแพร่ทาง 
-รถ ปชส.เคลื่อนที่ 
-เฟซบุ๊ค 
-เว็บไซต์ 
-หอกระจายข่าว (เสียง
ตามสาย) 

 

 



๓.๕ กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดประเด็นเนื้อหา / แนวคิด 
ในการน าเสนอให้เหมาะสมกับสื่อ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

หาข้อมูลจากส านัก/กอง 

ประมวลผลข้อมูล เรียบเรียง 
ออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับลักษณะทางสื่อ 

ผลิตชิ้นงาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 



๓.๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

      กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
- งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมและศึกษาข้อมูลนโยบายเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล ยุทธศาสตร์       

และวิสัยทัศน์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
- ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆ 
- วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยกําหนดความสําคัญของภารกิจด้านต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย และ กําหนด

ประเภทสื่อ กิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณ 
- นําเสนอแผนประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร เพ่ืออนุมัติดําเนินการ  
- เมื่อได้รับการอนุมัติแผนประชาสัมพันธ์ จึงเริ่มดําเนินการตามแผน ดังนี้  

ด าเนินการเอง  
๑. รวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด 
๒. กําหนดช่องทาง และระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย โดย ประมวล

ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการดําเนินงาน 
๓. ดําเนินการผลิตสื่อและกิจกรรม 

- วารสาร  
- รายงานผลการดําเนินงาน  
- ปฏิทินบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
- สปอตวิทยุ / สปอตโฆษณา 
 - วีดีทัศน์  
- เว็บไซต์  
- เฟชบุ๊ค  
- นิทรรศการ  
- แผ่นพับ / ใบปลิว 

จ้างเหมาด าเนินการ 
๑. กําหนดรายละเอียดและข้อกําหนด (Term of reference : TOR) ของการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตสื่อ

ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
๒. นําเสนออนุมัติ 
๓. จัดจ้าง ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ โดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง 

- หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับสือตามรายละเอียด TOR  

ตรวจสอบติดตามประเมินผล 

โดยวิธีการเผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ และจํานวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

 การประเมินผล/รายงานผล 

ประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือทราบ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อไป 

 



๓.๗ ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เพราะเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องพัฒนา ตนเองให้ทัน
เทคโนโลยีเหล่านั้น 

แนวทางแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องศึกษาในเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ โดยทดลองปฏิบัติศึกษาจากคู่มือ ศึกษาจากผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต           
เพ่ือนําความรู้มาใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๒. ปัญหาบุคลากรไม่ได้รับพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพราะการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้         
ของบุคลากรมีน้อย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี การหาความรู้เพ่ิมเติมทางด้านเทคโนโลยีด้านประชาสัมพันธ์      
ที่ทําได้คือจากตํารา หรืออินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ หรือการผลิตสื่อ จะต้องฝึกปฏิบัติ
จริง ถึงจะเป็นผลและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางแก้ไขปัญหา ศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต การศึกษาจากงานแสดงสินค้า เครื่องมือ
อุปกรณ์ การสัมมนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาที่เก่ียวข้อง โดยให้บุคลากร
ได้เลือกหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่ และผู้จัดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ หรือเอกชนได้ เพราะงาน    
ด้านเทคโนโลยี บริษัทเอกชนจะพัฒนาไปมากกว่าหน่วยงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press release (ข่าวแจก) 

(ตัวอย่างข่าวประชาสมัพันธ์จากส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง  จดัส่งให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน  ชมุชน และสือ่มวลชนเพื่อเผยแพร่) 

************************************* 

 

 

 



 

หน้าเว็บไซต์ของส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง 
WWW.Thachangkorat.go.th 

***************************** 

 

 

 

 

http://www.thachangkorat.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าเพจประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง 
WWW.Facebook.com / เทศบาลต าบลท่าช้าง นครราชสีมา 

***************************** 

 

 

 

  

 

http://www.facebook.com/


ภาพข่าวที่ส่งให้สื่อมวลชนและได้รับการเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ ์
****************************** 

 

 
 



 

 
 

 



ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

 

  

 



 

 

 

 

 



ตัวอย่างปฏิทินบันทึกผลการปฏิบัติงานของส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง  
 

 



ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสาย เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

ใบยืมครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

วันที่........ เดือน................................. พ.ศ................ 
 
เรื่อง  ขอยืมครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง 
 
           ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................บ้านเลขท่ี............หมู่ที่.........  
ตําบล  ท่าช้าง  อําเภอ  เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์................................................ 
ประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลท่าช้าง  เพ่ือใช้ในงาน
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................................. ............ 
            ดังมีรายการต่อไปนี้ 
             □ เต็นท์                                       จาํนวน........................หลัง 
             □ โต๊ะ                                         จาํนวน........................ตัว 
             □ เก้าอ้ี                                        จํานวน........................ตัว 
             □ พัดลมตั้งพ้ืน/ไอน้ํา                        จาํนวน........................ตัว 
             □ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์                จํานวน........................ชุด 
             □ ………………………………            จํานวน........................ชุด 
                □ ………………………………            จํานวน........................ชุด 
                □ ………………………………            จํานวน........................ชุด 
             ดังมีรายการต่อไปนี้        □ ให้เทศบาลขนส่งมาให้ 
                              □  มารับด้วยตนเอง 
 ในวันที่..........เดือน........................พ.ศ.............และข้าพเจ้าจะนํามาส่งคืนเทศบาลตําบลท่าช้าง 
                ในวันที่..........เดอืน........................พ.ศ.............หากครุภัณฑ์ดังกล่าวชํารุดเสียหาย ข้าพเจ้าจะ
ดําเนินการแก้ไขให้มีสภาพดีดังเดิม 
 

 
 

ลงชื่อ                                     ผู้ยืม 
(......................................................) 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มใบน าส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

ใบนําส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

ส่งครั้งที่................. 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ............... 

เรียน หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์อําเภอ จักราช 

  ขอนําส่ง ◻ ไปรษณียภัณฑ์  ◻ พัสดุไปรษณีย์  ◻ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของสํานักงาน

เทศบาลตําบลท่าช้าง  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ฝากส่งได้ตามใบอนุญาตเลขที่ .....16/2549.. ดังรายการต่อไปนี่ 

ลําดับ ชื่อ ปลายทาง 
เลขที่ น้ําหนัก ค่าบริการ หมาย

เหตุ ลงทะเบียน ด่วนพิเศษ พัสดุฯ (กรัม) บาท สต. 

1 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด
นครราชสีมา 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด
นครราชสีมา 
 

       

          
         ไปรษณีย์ธรรมดา....................ฉบับ/ชิ้น    

                                      รวมทั้งสิ้น   
 

ผู้ฝากกรอก 
ยอดรวมยกมาจากครั้งก่อน......................บาท 
ยอดรวมค่าฝากส่งครั้งนี้...........................บาท 

พนักงานรับฝากกรอก ยอดรวมยกไป..........................บาท 
 

(ลงชื่อ)        (ลงชื่อ) 

       (นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ)     
 (...........................................) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง            พนักงานรับฝาก 
 
(ลงชื่อ) 
        (................................................) 
              เจ้าหน้าที่ผู้นําส่ง 

 



 


