
 

 

 

 



   

คู่มอืการปฏบิตังิานประชาสมัพนัธ์

นายวนัชยั ศรเีหน ีย่ง 
นกัประชาสมัพนัธ์ช านาญการพเิศษ 

กลุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

กระบวนการ การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ของ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภายใต้กระบวนการ การประชาสัมพันธ์ 

ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 



ค าน า 
 
 

การประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกับ 
บุคคลภายในภายนอก  และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณด์้านดีให้เป็นท่ีจดจ า โดยมนีักประชาสัมพันธ์ 
หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เจ้าหน้าที่ PR จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสาร
ทีด่ี  งานประชาสัมพันธ์ หรือ PR (Pubic Relationship Officer) เป็นต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นหลัก นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หาช่องทางในการสื่อสารที่ดี   โดยเน้นที่ความ
เข้าใจของผู้รับสารเป็นหลัก   และจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะไม่ท าให้สารที่ส่งออกไปนั้นถูกบิดเบือน 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

        ดังนั้น  จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เพื่อไว้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจในงานประชาสัมพันธ์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 

 
(นายวันชัย ศรีเหนี่ยง) 

นักประชาสัมพันธช์ านาญการพิเศษ 
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 
2. ขอบเขต 

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ กลุ่ม 
อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ส าหรับให้บุคลากรของหน่วยงานซ่ึงมี 
หนา้ที่เก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกับการงานด้านดังกล่าว น าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  หมายถึง   การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม 
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซ่ึงข้อมูล 
ในการจัดท าข่าวได้มาจากเอกสาร  งาน/โครงการ/กิจกรรม  การประชุม  การแถลงขา่ว  การตรวจราชการ  ข้อ 
ร้องเรียนของประชาชน  และสื่อมวลชน  โดยมีแหล่งข่าวเป็นเครือข่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  (ประกอบไปด้วยตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่ม สถานศึกษาทุกแห่ง  สื่อมวลชนท้องถิ่น  
สื่อมวลชนส่วนกลาง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ตลอดทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ) 
 3.2 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การน าข่าวประชาสัมพันธ์ทีผ่ลิตขึ้น เผยแพร่สู่สาธารณชน
โดยตรง ผ่านทางเว็บไซตส์ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (http://www.phetchabun1.go.th/) 
เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (www.obec.go.th)  สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ   เว็บไซต์
เฟสบุ้ค (www.facebook.com) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และเว็บไซต์
เฟสบุ้คขององค์กร กลุ่มบุคคลต่าง ๆ  และผ่านสื่อมวลชนทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ   อาทิ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรสาร    และ
แอพพลิเคชั่นไลน์ ในกลุ่มสื่อมวลชนและกลุ่มต่าง ๆ อีกหลายกลุ่ม 

3.3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง บุคลากรทุกต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นัก 
ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

http://www.phetchabun1.go.th/)%20เว็บไซต์
http://www.phetchabun1.go.th/)%20เว็บไซต์
http://www.obec.go.th/
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  - คัดเลือกวาระงานส าคัญประจ าวันของผู้บริหาร 
       มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ 

   ตรวจสอบผลการติดตามการเผยแพร่ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
นักประชาสัมพันธ์    - จัดหาข้อมูลส าหรับการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์      - ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                      - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
                                                     - ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

5. Work Flow กระบวนการ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       - กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
       6.1 พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผู้บริหาร และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ 
โดยมขีั้นตอน ดังนี้ 
           - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รับเอกสารวาระงานประจ าวันหรือเอกสารวาระงานการตรวจราชการใน
พ้ืนที่ของผู้บริหารระดับสูง 
          - ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พิจารณาคัดเลือกวาระงานส าคัญทีส่ามารถน ามาเปน็ประเด็นขา่วประชาสัมพันธ ์
แจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบ 
          - มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ติดตามหัวเรื่องการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
          - เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์ พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเพ่ือประสานข้อมูล ก าหนดการ 
หรือรายละเอียดต่างๆ เพ่ือเตรียมการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
      6.2 วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
            โดยวางแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
            6.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวง และนโยบายผู้บริหาร ผลการด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรมส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
           6.2.2 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ฯลๆ 
           6.2.3 ข่าวเกี่ยวกับ วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน 
 
     -กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
       6.3 ด าเนินการจัดท าข่าว 
                 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าข่าว ด้วยการเข้าร่วมการประชุม การตรวจราชการในพื้นท่ี หรือ
จากเอกสารต่างๆ ด้วยวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

6.3.1 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, คณะท างาน, หรือหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน องค์กรอ่ืนๆ เข้าพบผู้บริหาร ฯลฯ 
                     6.3.2 การติดตามคณะผู้บริหารไปในการตรวจราชการในพ้ืนที่ 
                     6.3.3 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
                     6.3.4 การสัมภาษณ์ /สอบถาม แหล่งผู้ให้ข้อมูลข่าว 
                     6.3.5 การแถลงข่าว /การชี้แจงข่าว 
        6.4 เขยีนข่าวประชาสมัพันธ์ 
                     6.4.1 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นส าคัญจากผลการประชุมฯ  ผลจากการ
ตรวจราชการในพ้ืนที่ การสัมภาษณ์ สอบถาม แหล่งข่าว หรือข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ 
                     6.4.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ (ร่างข่าว) เพ่ือตรวจความถูกต้องของข้อมูลใน 
เบื้องต้น อาทิ การสะกดค าถูกผิด การเรียบเรียงประเด็นส าคัญ 
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                    6.4.3 ส่งข่าวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยแหล่งข่าวหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ประเด็นดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบ 
                   6.4.4 ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขียนขา่วประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ 

 - กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 6.5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  
  6.5.1 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิงพิมพ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เว็บไซต์เฟสบุ้ค  เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เว็บไซต์ยูทูป และเว็บไซต์หน่วยงานอื่น ๆ ที่เปิดช่องทางให้ประชาสัมพันธ์ได้ อาทิ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์  เว็บไซต์สื่อมวลชนต่าง ๆ และแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มต่าง ๆ  
  6.5.2 จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปไฟล์ และเอกสารข่าว 
 6.6 ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
                    รวบรวมเอกสารประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของส านักงานท่ีผลิตขึ้นโดย
ส านักงาน หรือสื่อสารมวลชนต่าง ๆ  
 
7.มาตรฐานคุณภาพงาน 
 มาตรฐานระยะเวลา : การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงแม้จะไม่มีเอกสาร 
หรือข้อก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่จะยึดหลักการท างานพ้ืนฐานที่เป็นสากล
ของการผลิตสื่อประเภทข่าว คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 
ข่าวสรุปผล/กิจกรรม/โครงการ/งานแถลงข่าว ด าเนินการเสร็จสิ้นและเผยแพร่ภายใน 3 ชั่วโมง 

หลังเสร็จงาน 
ข่าวจากการติดตามคณะผู้บริหารลงพื้นที่ ด าเนินการเสร็จสิ้นและเผยแพร่ภายใน 24 ชั่วโมง 

หลังจากเดินทางกลับ 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือการแถลงข่าว ด าเนินการผลิตแล้วเสร็จก่อนการแถลงข่าวอย่างน้อย 1 

วัน ด าเนินการเผยแพร่ภายใน 1 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการ
แถลงข่าว 

  
 
 
 



        5 
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ/ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ขั้นตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1.กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1.ชัดเจน  2.ถูกต้อง 3.รวดเร็ว 

2.กระบวนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 1.ถูกต้อง 2.ชัดเจน 3.ทันสถานการณ์ 4.ครบถ้วน 
3.กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

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

 
8.ระบบติดตามประเมินผล  

ขั้นตอน ความเสี่ยง ตัวช้ีวัด การติดตามประเมินผล 
1.กระบวนการก่อนการ
ผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1.ได้รับแจ้งวาระงาน
กระชั้นชิด 
2.มีการเปลี่ยนแปลงเวลา 
3.สื่อมวลชนไม่ได้รับแจ้ง 

วาระงานได้รับการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม 
ส าหรับการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

-สื่อมวลชนทราบกิจกรรม
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.กระบวนการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1.ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ
ท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
2.กรณีการประชุมฯ ผล
การประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ 

จ านวนช่องทางที่ก าหนด -จ านวนข่าวฯที่ผลิต 
-สรุปข้อมูลในแบบบันทึก
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

3.กระบวนการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์และ
ติดตามประเมินผลการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1.ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้
รับการคัดเลือกจากสื่อฯ 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อ 

ผลผลิตตามจ านวน
ช่องทางที่ก าหนด 

-สรุปจ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
-จัดท ารายงานรอบ 12 
เดือน ในรูปแบบเอกสาร
รูปเล่มอย่างเป็นระบบ 

 
9.เอกสารอ้างอิง 
 9.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
 9.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวสารและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 9.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 9.4 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร กลุ่มกิจการ
จัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
พุทธศักราช 2563 


