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ค าน า 
 

   การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร เป็นกลยุทธ์ส าคัญ ในการ 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1           
ไปสู่สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อันน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเป็น ช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคคลากรในองค์กร  
 
   “คู่มือการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธ์” ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับขอบเขตของ 
กระบวนการ ความหมาย/ค าจ ากัดความที่ส าคัญ Work Flow ซึ่งบอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและ 
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบและมาตรฐานงาน 
ตลอดจนระบบการติดตาม และประเมินผล  
 
    งานประชาสัมพันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของงานได้เป็นอย่างดี 
   

   

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 
2. ขอบเขต 
 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์       
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ส าหรับให้บุคลากรของ
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการงานด้านดังกล่าว น าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม  
 
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1  การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
นโยบาย  ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ซึ่งข้อมูลในการจัดท าข่าวได้มาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม  การประชุม  การแถลงข่าว การตรวจราชการ  
ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน  โดยมีแหล่งข่าวเป็นทีมบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

3.2  การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การน าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่
สาธารณชนโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน (www.aya1.go.th) และผ่านสื่อมวลชน ทางช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ  อาทิ  หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  โทรสาร Social Media  
Facebook Line และผ่านทางเครือข่ายสื่อสารมวลชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.3  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง บุคลากรทุกต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ได้แก่            
นักประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  - คัดเลือกวาระงานส าคัญประจ าวันของผู้บริหาร 
        มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ 
        ตรวจสอบผลการติดตามการเผยแพร่ 
           ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
นักประชาสัมพันธ์/    -  จัดหาข้อมูลส าหรับการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์      

  พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   -  ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
       -  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
       -  ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
นักประชาสัมพันธ ์
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5.  Work Flow กระบวนการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) ด าเนินการหาข้อมูลข่าว 

 (4) เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

(5) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน 
     ช่องทางต่างๆ 
สื่อต่างๆ 

นักประชาสัมพันธ์ 

(6) ติดตามและประเมินผล 

นักประชาสัมพันธ์ 

 

นักประชาสัมพันธ์ 
 

กระบวนการผลิต 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการก่อนการ
ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการ

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

(1) พิจารณางานท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     - กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  

6.1 พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย 
พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผู้บริหาร และด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้  
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์   รับเอกสารวาระงานประจ าวันหรือเอกสารวาระงานการปฏิบัติ

ราชการของผู้บริหารระดับสูง  
- ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ พิจารณาคัดเลือกวาระงานส าคัญที่สามารถน ามาเป็นประเด็นข่าว

ประชาสัมพันธ์  
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่ม   

เพ่ือประสานขอข้อมูล ก าหนดการ หรือรายละเอียดต่างๆ เพ่ือเตรียมการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์  
 

6.2 วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
โดยแยกประเภทของข่าว ออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
6.2.1  ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงและนโยบายผู้บริหาร  
6.2.2  ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกเก่ียวกับ กิจกรรมของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   
  6.2.3  ข่าวเกี่ยวกับวันส าคัญ งานรัฐพิธี งานราชพิธี 
  6.2.4  ข่าวเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นๆท่ีร้องขอ 
   
     - กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์   

6.3 ด าเนินการหาข้อมูลข่าว 
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข่าว ด้วยวิธีการ ดังนี้   

  6.3.1 บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว  
6.3.2 ประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
6.3.3 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  

หรือ ข้อมูลจากหนังสือราชการผ่านระบบ AMSS++ 
6.3.4 การสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
6.3.5 หาข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบ  Social Media   
 

6.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์   
6.4.1  เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นส าคัญ  

  6.4.2  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ          
การสะกดค า การเรียบเรียงประเด็นส าคัญ ความเหมาะสมของสถานการณ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ฯลฯ    

6.4.3  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งหนึ่งภายหลังจาก
ที่เจ้าหน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ 
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     - กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 6.5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  

6.5.1  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  ได้แก่  
 - Facebook : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 - YouTube : AYA1 Channel 
 - www.aya1.go.th 
 - Twitter : AYA1 Channel 
 - Line Group  
6.5.2  จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์, เอกสารข่าว , โฟลเดอร์ 
  

 6.6 ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ 
6.6.1  สรุปจ านวนและประมวลผลเป็นร้อยละของข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสาร
หรือข้อก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่จะยึดหลักการพ้ืนฐานที่เป็นสากลของการ
ผลิตสื่อประเภทข่าว คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 
จดหมายข่าว ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ ภายใน 8 ชั่วโมง  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Facebook ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 24 ชั่วโมง  
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 24 ชั่วโมง 
ออกแบบ Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตงานที่ก าหนด 
สร้างอัลบั้มข่าวกิจกรรมใน Line ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ ภายใน 3 ชั่วโมง 
หนังสือราชการ ด าเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับหนังสือ 
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ตามวันส าคัญหรือตามเทศกาล 
ปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตงานที่ก าหนด 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทันทีท่ีได้รับการประสาน 
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มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ขอ้ก าหนดที่ส าคัญ 
ขั้นตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

1. กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1. ชัดเจน 
2. ถูกต้อง 
3. รวดเร็ว 

2. กระบวนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ถูกต้อง 
2. ชัดเจน 
3. ทันการณ์ 
4. ครบถ้วน 

3. กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. รวดเร็ว 
2. ถูกต้อง 
3. กว้างขวาง 
4. ครบถ้วน 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
ขั้นตอน ความเสี่ยง ตัวช้ีวัด การติดตามประเมินผล 

1.กระบวนการก่อน
การผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1. ได้รับแจ้งวาระงานของ
ผู้บริหารในระยะเวลาที่
กระชั้นชิด 
2.มีการเปลี่ยนแปลงเวลา
งานกะทันหัน   
3. ไม่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

วาระงานได้รับการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม 
ส าหรับการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม 
  วาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. กระบวนการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ร้อยละ 80 ของข่าว
ประชาสัมพันธ์สามารถ 
ด าเนินการผลิตได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

- จ านวนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 
  ผลิต 
 

3. กระบวนการ
เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและ
ประเมินผล 

1. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

1.ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์   
 
2.ร้อยละของข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
 

1. สรุปจ านวนช่องทาง 
ในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
 
2. สรุปจ านวนและประมวลผล
เป็นร้อยละของข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
  
3.จัดท ารายงานผล รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน ใน
รูปแบบเอกสารไฟล์ อย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 
 


