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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ อย่างมี ระบบ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ กลุ่ม
อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ สาหรับให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการงานด้านดังกล่าว นาไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
3. คาจากัดความ
3.1 การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการสาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ซึ่ง
ข้อมูลในการจัดทาข่าวได้มาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว การตรวจราชการ
ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่ อมวลชน โดยมีแหล่ง ข่ าวเป็น ที มบริหารของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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
สาธารณชนโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ (www.mkarea3.go.th/) และผ่านสื่อมวลชน ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ
อาทิ หนัง สือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรสาร โซเชียลมีเดีย ไลส์
เฟสบุ๊ค และผ่านทางเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม
3.3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง บุคลากรทุกตาแหน่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นัก
ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

นักประชาสัมพันธ์/
พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
-

- คัดเลือกวาระงานสาคัญประจาวันของผู้บริหาร
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบผลการติดตามการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
-

จัดหาข้อมูลสาหรับการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
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5. Work Flow กระบวนการ

เจ้ ำหน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์

(1) พิจำรณำงำนที่ได้ รับมอบหมำย

พิจารณาคัดตเลืข่อำกวาระงานของผู
(2) วำงแผนกำรผลิ
วประชำสัมพันบ้ ธ์ริ หาร
และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่

เจ้ ำหน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์

(4) เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์

เจ้ ำหน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์

(5) เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ผำ่ นช่องทำง
สื่อต่ำงๆ

เจ้ ำหน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์

(6) ติดตำมและประเมินผลกำรได้ รับกำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่อสิง่ พิมพ์

กระบวนกำรผลิต
ข่ำวประชำสัมพันธ์

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

กระบวนกำรเผยแพร่ ขำ่ ว
ประชำสัมพันธ์และติดตำมผลกำร
เผยแพร่ ขำ่ วประชำสัมพันธ์

เจ้ ำหน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์

กระบวนกำรก่อนกำรผลิต
ข่ำวประชำสัมพันธ์

เจ้ ำหน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.1 พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผู้บริหาร และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รับเอกสารวาระงานประจาวันหรือเอกสารวาระงานการตรวจ
ราชการในพื้นที่ของผู้บริหารระดับสูง
- ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ พิจารณาคัดเลือกวาระงานสาคัญที่สามารถนามาเป็นประเด็นข่าว
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบ
- มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหัวเรื่องการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฯ เพื่อประสานข้อมูล
กาหนดการ หรือรายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
6.2 วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
โดยวางแนวทางการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
6.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงและนโยบายผู้บริหาร ผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมสาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
6.2.2 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับ กิจกรรมของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ ฯลฯ
6.2.3 ข่าวเกี่ยวกับ วันสาคัญ
- กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.3 ดาเนินการจัดทาข่าว
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาข่าว ด้วยการเข้าร่วมการประชุม การตรวจราชการในพื้นที่
หรือจากเอกสารต่างๆ ด้วยวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
6.3.1 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, คณะทางาน, หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรอื่นๆ เข้าพบผู้บริหาร ฯลฯ
6.3.2 การติดตามคณะผู้บริหารไปในการตรวจราชการในพื้นที่
6.3.3 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
6.3.4 การสัมภาษณ์แหล่งข่าวร่วมกับผู้สื่อข่าว
6.3.5 การแถลงข่าว/การชี้แจงข่าว
6.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
6.4.1 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นสาคัญจากผลการประชุมฯ ผลจากการตรวจ
ราชการในพื้นที่ การสัมภาษณ์แหล่งข่าว หรือข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ
6.4.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ การสะกด
คา การเรียบเรียงประเด็นสาคัญ
6.4.3 ส่ง ข่ าวตรวจสอบความถู กต้ อ งของข้อ มู ล โดยแหล่ ง ข่ า วหรื อ หน่ ว ยงานที่รั บ ผิด ชอบ
ประเด็นดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบ
6.4.4 ผู้ อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ หรื อ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษามหาสารคาม เขต ๓ หรื อผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษามหาสารคาม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ
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- กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
6.5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
6.5.1 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ อีเมล์ของ
สื่อมวลชน เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ (www.mkarea3.go.th)
เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th) ระบบ OBEC LINE FACEBOOK
และ LINE ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ กลุ่มต่างๆ
6.5.2 จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์, เอกสารข่าว
6.6 ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
6.6.1 รวบรวมเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย ที่ผลิตขึ้นโดยงานประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ เป็นประจาทุกวัน
6.6.2 คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย ที่ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ เป็นประจาทุกวัน
6.6.3 สรุปจานวนและประมวลผลเป็นร้อยละของข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายฯ ที่ได้รับการ
เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายเดือน
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 หลัง
เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
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
กิจกรรม ของ สพป.
มหาสารคาม เขต 3
1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การทาข่าวประชาสัมพันธ์
2. กรณีเป็นการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ
บางครั้งยังไม่มีข้อยุติ
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้
รับการคัดเลือกจาก
สื่อมวลชนเพื่อนาไป
เผยแพร่

ตัวชี้วัด
วาระงานได้รับการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม
สาหรับการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์

การติดตามประเมินผล
- สื่อมวลชนทราบกิจกรรม
ของ สพป.มหาสารคาม 3
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
วาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ร้อยละ 80 ของข่าว
ประชาสัมพันธ์สามารถ
ดาเนินการผลิตได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

- จานวนข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ผลิต
- สรุปข้อมูลในแบบบันทึก
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์
เฟสบุค๊ ไลน์ จดหมาย
ข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์
2. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ร้อยละของข่าว
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ

- สรุปจานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์
- สรุปจานวนและ
ประมวลผลเป็นร้อยละของ
ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย
ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นรายเดือน
- จัดทารายงานผล รอบ 6
เดือน และ 12 เดือน ใน
รูปแบบเอกสารไฟล์ อย่าง
เป็นระบบ

