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ค ำน ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) งานประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เปนส่วนหนึ่งของการด าเนินการ 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของงาน
ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึง
ขั ้นตอน  ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการ
ท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพ
ตามที่กำหนด 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำนอกจำกประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงำนโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน ์
ต่อผู้มำรับบริกำรเพ่ื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอน และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ เป็นแนวทำงหนึ่ง
ในกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนของงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
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คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรผลิตและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของงำนประชำสัมพันธ์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มรีะบบ เป็นมำตรฐำนเดียวกันและเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 

2. ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรผลิตและเผยแพร่ขาวประชำสัมพันธ์ของงำนประชำสัมพันธ์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ส ำหรับให้บุคลำกรของหน่วยงำนซึ่งมีหนาท 
ี่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกำรงำนด้ำนดังกล่ำว น ำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสม  

3. ค าจ ากัดความ
3.1 งำนประชำสัมพันธ์ หมำยถึง กำรท ำงำนในกำรจัดกำรกำรสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง และสำธำรณะ 
3.2  กำรผลิตข่ำวประชำสัมพันธ์หมำยถึง  กำรจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 

ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ หรือโครงกำรส ำคัญของส ำนักงำนเขตพื้นที่่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
โดยข้อมูลในกำรจัดท ำข่ำวน ำมำจำกเอกสำร งำน/โครงกำร/กิจกรรม  กำรประชุมกำรแถลงข่ำวกำรตรวจรำชกำร 
ข้อร้องเรียนของประชำชนและสื่อมวลชนโดยมีแหล่งข่ำวเป็นทีมบริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

3.3  กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์  หมำยถึง  กำรน ำข่ำวประชำสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่ 
สำธำรณชนโดยตรงผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.spm18.go.th และผ่ำนสื่อมวลชน ทำงช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ  อำทิ 
หนังสือพิมพ์ สถำนีโทรทัศน์ สถำนีวิทยุ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  โทรสำร Social Media  line 
Facebook และผ่ำนทำงเครือข่ำยสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 

3.4  เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ หมำยถึง บุคลำกรทุกต ำแหน่งที่ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  ได้แก่ 
นักประชำสัมพันธ์  และผู้ได้รับมอบหมำย 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร - คัดเลือกภำระงำนส ำคัญประจ ำวันของผู้บริหำร

นักประชำสัมพันธ์/ 
ผู้ได้รับมอบหมำย  

- มอบหมำยงำนใหเจ้ำหน้ำที่
- กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ ตรวจสอบผล

การติดตาม

- จัดหำข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์
- ผลิตข่ำวประชำสัมพันธ์
- เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์
- ติดตำมผลกำรผลิตและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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5. Work Flow  กระบวนการ

 

 

 

พิจารณาคดัเลือกวาระงานของผูบ้ริหาร 
และมอบหมายงานให้เจา้หนา้ท่ี 

(3) ด ำเนินกำรจดัท ำขำ่ว เช่น เข้ำร่วมกำรประชมุ
กำรแถลงขำ่ว กำรสมัภำษณ์  พิธีเปิด/ปิดงำน กำร
ตรวจรำชกำรในพืน้ท่ี หรือจำกเอกสำรตำ่งๆ 

(4) เขียนขำ่วประชำสมัพนัธ์

(5) เผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธ์ผำ่นช่องทำง
สือ่ตำ่งๆ 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพนัธ์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพนัธ์ 

(6) ติดตำมและประเมินผลกำรได้รับกำรเผยแพร่
ผำ่นสือ่สิง่พิมพ์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพนัธ์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพนัธ์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพนัธ์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพนัธ์ 

กระบวนกำรผลติ 
ขำ่วประชำสมัพนัธ์ 

กระบวนกำรก่อนกำรผลติ
ขำ่วประชำสมัพนัธ์ 

กระบวนกำรเผยแพร่ขำ่ว
ประชำสมัพนัธ์และตดิตำมผลกำร

เผยแพร่ขำ่วประชำสมัพนัธ์ 

(1) พิจำรณำงำนท่ีได้รับมอบหมำย

(2) วำงแผนกำรผลติขำ่วประชำสมัพนัธ์ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
- กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์

6.1 พิจำรณำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
พิจำรณำคดัเลือกวำระงำนของผู้บริหำร และมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

- เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์   รับเอกสำรวำระงำนประจ ำวันหรือเอกสำรวำระงำนกำรตรวจ
รำชกำรในพ้ืนที่ของผู้บริหำรระดับสูง 

- ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร พิจำรณำคัดเลือกวำระงำนส ำคัญที่สำมำรถน ำมำเป็นประเด็นข่ำว
ประชำสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สื่อข่ำวทรำบ 

- มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ ตำมหัวเรื่องกำรประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนด
- เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ พิจำรณำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำฯ เพ่ือประสำนข้อมูล

ก ำหนดกำร หรือรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ือเตรียมกำรจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ 
6.2 วำงแผนกำรผลิตข่ำวประชำสัมพันธ์ 

โดยวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ 
6.2.1 ข่ำวประชำสัมพันธ์นโยบำยกระทรวงและนโยบำยผู้บริหำร ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/

กิจกรรมส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุร ึ
6.2.2 ข่ำวประชำสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับ กิจกรรมของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สิงห์บุรี  ฯลฯ 
6.2.3 ข่ำวเกี่ยวกับ วันส ำคัญ 

- กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.3 ด ำเนินกำรจัดท ำข่ำว 

เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำข่ำว ด้วยกำรเข้ำร่วมกำรประชุม กำรตรวจรำชกำรในพ้ืนที่ 
หรือจำกเอกสำรต่ำงๆ  ด้วยวิธีกำรและข้ันตอน  ดังนี้   

6.3.1  กำรเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร, คณะอนุกรรมกำร, คณะท ำงำน, หรือหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน องค์กรอื่นๆ เข้ำพบผู้บริหำร  ฯลฯ  

6.3.2  กำรติดตำมคณะผู้บริหำรไปรำชกำร กำรไปตรวจเยี่ยม ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  
6.3.3  กำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ  ผ่ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
6.3.4 กำรสัมภำษณ์แหล่งข่ำวร่วมกับผู้สื่อข่ำว   
6.3.5 กำรแถลงข่ำว/กำรชี้แจงข่ำว 

6.4 เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์  
6.4.1  เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์จำกกำรสรุปประเด็นส ำคัญจำกผลกำรประชุมฯ ผลจำกกำรไป

รำชกำร กำรตรวจเยี่ยม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง กำรสัมภำษณ์แหล่งข่ำว หรือข้อมูลจำกเอกสำรที่ได้รับ  
6.4.2  เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น อำทิ กำรสะกด

ค ำ  กำรเรียบเรียงประเด็นส ำคัญ    
6.4.3  ส่งข่ำวตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล โดยแหล่งข่ำวหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ประเด็นดังกล่ำว เป็นผู้ตรวจสอบ  
6.4.4  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร หรือ ผู้ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

อีกครั้งหนึ่งภำยหลังจำกท่ีเจ้ำหน้ำที่เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จ 
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- กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
6.5 เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ 

6.5.1 เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่่อมวลชน ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต ได้แกอ่ีเมล์ของ
สื่อมวลชน เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง(www.spm18.go.th)  เว็บไซต์ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (www.obec.go.th)  

6.5.2  จัดเก็บข่ำวประชำสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์, เอกสำรข่ำว 
6.6 ติดตำมและประเมินผลกำรได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ 

6.6.1  รวบรวมเอกสำรข่ำวประชำสัมพันธ์นโยบำย ที่ผลิตขึ้นโดยงำนประชำสัมพันธ์ และเอกสำร
ข่ำวตัดจำกหนังสือพิมพ์ เป็นประจ ำทุกวัน 

6.6.2  คัดเลือกข่ำวประชำสัมพันธ์นโยบำย ที่ได้รับกำรเผยแพร่ทำงหนังสือพิมพ์ เป็นประจ ำทุกวัน 
6.6.3  สรุปจ ำนวนและประมวลผลเป็นร้อยละของข่ำวประชำสัมพันธ์นโยบำยฯ ที่ได้รับกำร

เผยแพร่ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นรำยเดือน  

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานระยะเวลา: กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ถึงแม้ว่ำจะไม่มี

เอกสำรหรือข้อก ำหนดระยะเวลำเริ่มต้น-สิ้นสุดในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน แต่จะยึดหลักกำรพ้ืนฐำนที่เป็นสำกลของ
กำรผลิตสื่อประเภทข่ำว คือ ควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 

ข่ำวสรุปผล/ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุม ด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่ ภำยใน 3 ชั่วโมง 
หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม 

ข่ำวจำกกำรติดตำมคณะผู้บริหำรตรวจรำชกำร 
ในพ้ืนที่ 

ด ำเนินกำรผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จ 
ภำยใน 24 ชั่วโมง หลังจำกเดินทำงกลับ 

ข่ำวประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรแถลงข่ำว ด ำเนินกำรผลิตแล้วเสร็จก่อนกำรแถลงข่ำว        
อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง  
ด ำเนินกำรเผยแพร่ ภำยใน 1 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้น 
กำรแถลงข่ำว 

http://www.obec.go.th/
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ขั้นตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1. กระบวนกำรก่อนกำรผลิตและเผยแพร่ข่ำว
ประชำสัมพันธ์

1. ชัดเจน
2. ถูกต้อง
3. รวดเร็ว

2. กระบวนกำรผลิตข่ำวประชำสัมพันธ์ 1. ถูกต้อง
2. ชัดเจน
3. ทันกำรณ์
4. ครบถ้วน

3. กระบวนกำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์และติดตำม
และประเมินผลกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

1. รวดเร็ว
2. ถูกต้อง
3. กว้ำงขวำง
4. ครบถ้วน

8. ระบบติดตามประเมินผล
ขั้นตอน ความเสี่ยง ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผล 

1.กระบวนกำรก่อนกำร
ผลิตข่ำวประชำสัมพันธ์

1. ได้รับแจ้งภำระงำนของ 
ผู้บริหำรในระยะเวลำทีี่
กระชั้นชิด
2. มีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ 
งำนกะทันหัน
3. สื่อมวลชนไม่ได้รับแจ้ง 
กิจกรรม ของ สพม.ชบรย

ภำระงำนได้รับกำร
พิจำรณำอย่ำงเหมำะสม 
ส ำหรับกำรผลิตข่ำว
ประชำสัมพันธ์ 

- สื่อมวลชนทรำบกิจกรรม 
ของ สพม.ชบรย
- เจำ้หน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมที่
ไดร้ับมอบหมำย

2. กระบวนกำรผลิตข่ำว
ประชำสัมพันธ์

1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
กำรท ำข่ำวประชำสัมพันธ์
2. กรณีเป็นกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
บำงครั้งยังไม่มีข้อยุติ

ร้อยละ 80 ของข่ำว
ประชำสัมพันธ์สำมำรถ 
ด ำเนินกำรผลิตไดต้ำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด  

- จ ำนวนข่ำวประชำสัมพันธ์ที่
ผลิต
- สรุปข้อมูลในแบบบันทึกกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

3. กระบวนกำรเผยแพร่
ข่ำวประชำสัมพันธ์และ
ติดตำมและประเมินผล

1. ข่ำวประชำสัมพันธ์ไม่ได้
รับกำรคัดเลือกจำก
สื่อมวลชนเพื่อน ำไป
เผยแพร่

ข่ำวประชำสัมพันธ์ได้รับ
กำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์  
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
สื่อสิ่งพิมพ์ 

- สรุปจ ำนวนช่องทำง
ในกำรเผยแพร่ข่ำว
ประชำสัมพันธ์

2. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ร้อยละวำระงำน/
กิจกรรม ของ 
สพม.ชบรย ที่ได้รับ
กำรเผยแพรผำนสื่อสิ่ง
พิมพ์   

- สรุปจ ำนวนและประมวลผล
เป็นร้อยละของข่ำว
ประชำสัมพันธ์นโยบำย ที่
ได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นรำยเดือน
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