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คูม่ือการปฏิบัติงานการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. วัตถุประสงค์ 

          เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงาน

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อย่างมี

ระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  

2. ขอบเขต  

          ใ ช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  ของงาน

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ส าหรับให้

บุคคลของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานด้านประชาสัมพันธ์ น าไปปฏิบัติหรือ

ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

3. ค าจ ากัดความ 

          3.1 การผลติข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดท าขา่วประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 ซึ่งข้อมูลในการจัดท าข่าวได้มาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว 

การตรวจราชกร ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีแหล่งข่าวเป็นทีมบริหารของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2 

          3.2 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การน าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่

สาธารณชนโดยตรงผ่ายทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

(http://ptt2.go.th) และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร 

โซเชยีลมีเดีย ไลน์ เฟสบุ๊ค  

          3.3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง บุคลากรทุกต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ป ระชาสัมพันธ์ 

ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

          ผูอ้ านวยการกลุ่มอ านวยการ  - คัดเลือกวาระงานส าคัญประจ าวันของผู้บริหาร  

                                                  มอบหมายงานให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบผลการ 

                   ติดตามการเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ผา่น 

           ช่องทางการสื่อสาร 
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          นักประชาสัมพันธ์/   - จัดหาข้อมูลส าหรับการจัดท าขา่วประชาสัมพันธ์ 

          เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับ   - ผลติข่าวประชาสัมพันธ์ 

          มอบหมาย    - เผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ 

        - ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ 

5. Work Flow กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งาน

ประชาสัมพนัธ ์

1. พิจารณางานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการก่อนการ

ผลิตข่าวประชาสัมพันธ ์

3. ด าเนนิการจัดท าข่าว เช่น การจัด

ประชุม /กิจกรรมเขต,โรงเรียน, การตรวจ

ราชการในพื้นท่ี  

4. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

5. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน

ชอ่งทางสือ่ตา่งๆ  

6. ตดิตามและประเมินผลการเผยแพร่ 

กระบวนการผลิตขา่ว

ประชาสัมพนัธ ์

กระบวนการเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพนัธ์และ

ตดิตามผลการเผยแพร ่
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          - กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

          6.1 พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย 

                พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผู้บริหาร และมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

                - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รับเอกสารวาระงานประจ าวันหรือเอกสารวาระงานการ

ตรวจราชการในพื้นที่ของผูบ้ริหารระดับสูง 

                - ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พิจารณาคัดเลือกวาระงานส าคัญที่สามารถน ามาเป็น

ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบ 

                - มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหัวเรื่องการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่

ก าหนด 

        - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่ม

อ านวยการ เพื่อประสานข้อมูล ก าหนดการ หรือรายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดท าข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

          6.2 วางแผนการผลิตขา่วประชาสัมพันธ์ 

                โดยวางแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

                1) ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงและนโยบายผู้บริหาร ผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมส าคัญของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

                2) ข่าวประชาสัมพันธ์เ ชิงรุก เกี่ยวกับกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2 

                3) ข่าวเกี่ยวกับวันส าคัญ 

          - กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

          6.3 ด าเนนิการจัดท าขา่ว 

                เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข่าว ด้วยการเข้าร่วมการประชุม การตรวจราชการใน

พืน้ที่ หรือจากเอกสารตา่งๆ ด้วยวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

                1) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, คณะท างาน, หรือ

หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอื่นๆ เข้าพบผูบ้ริหาร ฯลฯ 

                2) การตดิตามคณะผู้บริหารไปในการตรวจราชการพื้นที่ 

                3) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตา่งๆ ผา่นการประสานงานกับหนว่ยงานเจ้าของเรื่อง 
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                4) การสัมภาษณ์แหล่งข่าวร่วมกับผูส้ื่อขา่ว 

                5) การแถลงขา่ว/การช้ีแจงขา่ว  

          6.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

                1) เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นส าคัญจากผลการประชุมฯ ผลจากการ

ตรวจราชการในพื้นที่ การสัมภาษณ์แหล่งข่าว หรอืข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ 

                2) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ การ

สะกดค า การเรียบเรียงประเด็นส าคัญ 

                3) ส่งข่าวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยแหล่งข่าวหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบ 

                4) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว

เสร็จ 

          - กระบวนการเผยแพร่ข่ าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่ าว

ประชาสัมพันธ์ 

          6.5 เผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  

                1) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ อีเมลล์

ของสื่ อมวลชน เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

(http://www.ptt2.go.th) ไลน์ของเครือขา่ย เฟสบุ๊ค 

                2) จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์, เอกสารข่าว 

          6.6 ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  

               1) รวบรวมเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายที่ผลิตขึ้นโดยงานประชาสัมพันธ์  และ

เอกสารข่าวตัดจากหนังสอืพิมพ์ เป็นประจ า 

               2) คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย ที่ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ ์

               3) สรุปจ านวนและประมวลผลเป็นร้อยละของข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายฯ ที่ได้รับการ

เผยแพร่ผ่านสือ่สิ่งพิมพ์เป็นรายเดือน 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน  

          มาตรฐานระยะเวลา : การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าจะ

ไม่มีเอกสารหรือข้อก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่จะยึดหลักการ

พืน้ฐานที่เป็นสากลของการผลิตสื่อประเภทข่าวคอื ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ ์ดังนี้ 

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 

ข่าวสรุปผล/ประเด็นส าคัญจาการประชุม ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ ภายใน 3 ช่ัวโมง 

หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

ข่าวจากการตดิตามคณะผู้บริหารตรวจราชการใน

พืน้ที่ 

ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จภายใน 

24 ช่ัวโมง หลักจากเดินทางกลับ 

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการแถลงข่าว 1. ด าเนินการผลิตแล้วเสร็จก่อนการแถลงข่าว

อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง 

2. ด าเนนิการเผยแพร่ ภายใน 1 ชั่วโมง หลังเสร็จ

สิน้การแถลงขา่ว 

 

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ/ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ขั้นตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

1. กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

1. ชัดเจน 

2. ถูกต้อง 

3. รวดเร็ว 

2. กระบวนการผลิตขา่วประชาสัมพันธ์ 1. ถูกต้อง 

2. ชัดเจน 

3. ทันการณ ์

4. ครบถ้วน 

3. กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และ

ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. รวดเร็ว 

2. ถูกต้อง 

3. กว้างขวาง 

4. ครบถ้วน 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 

ขั้นตอน ความเสี่ยง ตัวชี้วัด การตดิตามประเมินผล 

1. กระบวนการ

ก่อนการผลิตข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

1. ได้รับแจง้วาระงานของ

ผูบ้ริหารในระยะเวลาที่

กระช้ันชิด 

2. มีการเปลี่ยนแปลงเวลา

งานกะทันหัน 

3. สื่อมวลชนไมไ่ด้รับแจง้

กิจกรรมของสพป.ปทุมธานี 

เขต 2 

วาระงานได้รับการ

พิจารณาอย่าง

เหมาะสมส าหรรับการ

ผลติข่าวประชาสัมพันธ์ 

- สื่อมวลชนทราบ

กิจกรรมของสพป.

ปทุมธาน ีเขต 2 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ตามวาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. กระบวนการ

ผลติข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

1. ขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการ

ท าข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. กรณีเป็นการประชุม

คณะกรรมการชุดต่างๆ 

บางครัง้ยังไม่มีขอ้ยุติ 

ร้อยละ 80ของขา่ว

ประชาสัมพันธ์สามารถ

ด าเนนิการผลติได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- จ านวนข่าว

ประชาสัมพันธ์ที่ผลิต 

- สรุปข้อมูลในแบบ

บันทึกการปฏิบัติงาน

ของเจา้หนา้ที่ 

3. กระบวนการ

เผยแพร่ขา่ว

ประชาสัมพันธ์และ

ติดตามและ

ประเมินผล 

1. ขา่วประชาสัมพันธ์ไม่ได้

รับการคัดเลือกจาก

สื่อมวลชนเพื่อน าไป

เผยแพร่ 

 

 

2. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 

1. ขา่วประชาสัมพันธ์

ได้รับการเผยแพร่

ช่องทางตา่งๆ ได้แก่

เว็บไซต ์จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ ไลน์ เฟสบุ๊ค 

2. ร้อยละของข่าว

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

ของ สพป.ปทุมธาน ี

เขต 2 และที่ได้รับการ

เผยแพรผ่่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

- สรุปจ านวนช่องทาง

ในการเผยแพร่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

 

- สรุปจ านวนและ

ประมวลผลเป็นร้อยละ

ของขา่วประชาสัมพันธ์

นโยบายที่ได้รับการ

เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

เป็นรายเดือน 

- จัดท ารายงานผล 

รอบ 6, 9 และ 12 

เดือน ในรูปแบบ

เอกสารไฟล์อย่างเป็น

ระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. เว็บไซต์ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2 (http://www.ptt2.go.th) 

 
 

 

 

 

2. เฟสบุ๊คของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2 

 
 

 

 

 

 


