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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลนครนนทบุรี
อย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สาหรับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับงานด้านดังกล่าว นาไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสม
3. คาจากัดความ
3.1 การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการสาคัญ ของเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งข้อมูลในการจัดทาข่าวได้มาจากเอกสาร
งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน
3.2 การเผยแพร่ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การน าข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เผยแพร่ สู่
สาธารณชนโดยตรงผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย เช่น ผ่ านสื่ อมวลชน ผ่ านทางช่องทางการสื่ อสารต่างๆ อาทิ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ สถานี โ ทรทั ศ น์ สถานี วิ ท ยุ จดหมายข่ า ว จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) แผ่ น พั บ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ วารสาร จอ LED โทรสาร เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ไลน์ เฟสบุ๊ค และผ่านทางเครือข่ายสื่อมวลชน
จังหวัดนนทบุรี
3.3 เจ้ าหน้ าที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ หมายถึง บุ ค ลากรทุ ก ต าแหน่ งที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่
นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่
พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

- กากับ ดูแล และตรวจสอบติดตามการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
- คัดเลือกวาระงานสาคัญประจาวันของผู้บริหารพร้อม
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ติดตามการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ
- จัดหาข้อมูลสาหรับการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
- ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
- ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
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5. Work Flow กระบวนการ

เจ้ ำหน้ ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์

(1) พิจำรณำงำนที่ได้ รับมอบหมำย

พิจารณาคัดตเลืข่อำกวาระงานของผู
(2) วำงแผนกำรผลิ
วประชำสัมพันบ้ ธ์ริ หาร
และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่

เจ้ ำหน้ ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์

(4) เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์

เจ้ ำหน้ ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์

(5) เผยแพร่ขำ่ วประชำสัมพันธ์ผำ่ นช่องทำง
สือ่ ต่ำงๆ

เจ้ ำหน้ ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์

(6) ติดตำมและประเมินผลกำรได้ รับกำรเผยแพร่
ผ่ำนสือ่ สิง่ พิมพ์

กระบวนกำรผลิต
ข่ำวประชำสัมพันธ์

(3) ดำเนินกำรจัดทำข่ำว เช่น เข้ ำร่วมกำรประชุม
กำรแถลงข่ำว กำรสัมภำษณ์ พิธีเปิ ด/ปิ ดงำน กำร
ตรวจรำชกำรในพื ้นที่ หรื อจำกเอกสำรต่ำงๆ

กระบวนกำรเผยแพร่ขำ่ ว
ประชำสัมพันธ์และติดตำมผลกำร
เผยแพร่ขำ่ วประชำสัมพันธ์

เจ้ ำหน้ ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์

กระบวนกำรก่อนกำรผลิต
ข่ำวประชำสัมพันธ์

เจ้ ำหน้ ำที่งำน
ประชำสัมพันธ์
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.1 พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผู้บริหาร และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รับเอกสารวาระงานประจาวันหรือเอกสารวาระงานจากผู้บริหาร
ระดับสูง หรือ กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งและส่งมอบให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยนาหารือเพื่อ
วางแผนการประชาสัมพันธ์
- ผู้อานวยการ/หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิจารณา วางแผน คัดเลือกวาระงานสาคัญที่สามารถ
นามาเป็นประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบ
- มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหัวเรื่องการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฯ เพื่อประสานข้อมูล
กาหนดการ หรือรายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
6.2 วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
โดยวางแนวทางการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
6.2.1 ข่าวประชาสั มพั น ธ์ นโยบายผู้ บริห าร ผลการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
6.2.2 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับ กิจกรรมของเทศบาลนครนนทบุรี ฯลฯ
6.2.3 ข่าวเกี่ยวกับวันสาคัญ
- กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.3 ดาเนินการจัดทาข่าว
เจ้าหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาข่าว ดังนี้
6.3.1 บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ หรือรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร ฯลฯ
6.3.2 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
6.3.4 การสัมภาษณ์แหล่งข่าวร่วมกับผู้สื่อข่าว
6.3.5 การแถลงข่าว/การชี้แจงข่าว
6.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
6.4.1 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นสาคัญจากการลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ หรือ
ข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ
6.4.2 เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น อาทิ
การสะกดคา การเรียบเรียงประเด็นสาคัญ
6.4.3 ส่ งข่ าวตรวจสอบความถู ก ต้ องของข้อ มู ล โดยแหล่ งข่ าวหรือ หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
ประเด็นดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบ
6.4.4 ผู้อานวยการหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่
เจ้าหน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ
- กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
6.5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
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6.5.1 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ผ่านสื่อมวลชน ผ่าน
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ไลน์ เฟสบุ๊ค ป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล จอ LED วารสาร เป็นต้น
6.5.2 จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์, เอกสารข่าว
6.6 ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
6.6.1 รวบรวมเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ผลิตขึ้นโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารข่าวตัด
จากหนังสือพิมพ์ เป็นประจาทุกวัน
6.6.2 คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย ที่ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ เป็นประจาทุกวัน
6.6.3 สรุปจานวนและประมวลผลเป็นร้อยละของข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และจานวนผู้ได้รับรู้ข่าวสาร ให้กับผู้บริหารทราบ
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสาร
หรือข้อกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่จะยึดหลักการพื้นฐานที่เป็นสากลของการ
ผลิตสื่อประเภทข่าว คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรุปผล/ประเด็นสาคัญจากการประชุม
ข่าวจากการติดตามคณะผู้บริหารตรวจราชการ
ในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการแถลงข่าว

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข้อกาหนดที่สาคัญ
ขั้นตอน
1. กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์
2. กระบวนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์

3. กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานระยะเวลา
ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ ภายใน 3 ชั่วโมง
หลังเสร็จสิ้นการประชุม
ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเดินทางกลับ
ดาเนินการผลิตแล้วเสร็จก่อนการแถลงข่าวอย่างน้อย
3 ชั่วโมง
ดาเนินการเผยแพร่ ภายใน 1 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการ
แถลงข่าว
ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. ชัดเจน
2. ถูกต้อง
3. รวดเร็ว
1. ถูกต้อง
2. ชัดเจน
3. ทันการณ์
4. ครบถ้วน
1. รวดเร็ว
2. ถูกต้อง
3. กว้างขวาง
4. ครบถ้วน
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8. ระบบติดตามประเมินผล
ขั้นตอน
1.กระบวนการก่อน
การผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์

2. กระบวนการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. กระบวนการ
เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและ
ประเมินผล

ความเสี่ยง
1. ได้รับแจ้งวาระงานของ
ผู้บริหารในระยะเวลาที่
กระชั้นชิด
2.มีการเปลี่ยนแปลงเวลา
งานกะทันหัน
3. สื่อมวลชนไม่ได้รับแจ้ง
กิจกรรมของเทศบาล
1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การทาข่าวประชาสัมพันธ์
2. กรณีเป็นการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ
บางครั้งยังไม่มีข้อยุติ
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้
รับการคัดเลือกจาก
สื่อมวลชนเพื่อนาไป
เผยแพร่

ตัวชี้วัด
การติดตามประเมินผล
วาระงานได้รับการ
- สื่อมวลชนทราบกิจกรรม
พิจารณาอย่างเหมาะสม - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
สาหรับการผลิตข่าว
วาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 80 ของข่าว
ประชาสัมพันธ์สามารถ
ดาเนินการผลิตได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
2. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ร้อยละของข่าว
ประชาสัมพันธ์
ทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
ผ่านสื่อต่าง ๆ

- จานวนข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ผลิต
- สรุปข้อมูลในแบบบันทึก
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
- สรุปจานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์
- สรุปจานวนและ
ประมวลผลเป็นร้อยละของ
ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย
ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นรายเดือน
- จัดทารายงานผล รอบ 6
เดือน, 9 เดือน และ 12
เดือน ในรูปแบบเอกสาร
ไฟล์ อย่างเป็นระบบ

