
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การจัดทําขาวเผยแพรทางสื่อมวลชน 

 
 
 
 

 
วันที่  12 มกราคม 2553 

เสนอโดย สํานักงานเลขานุการกรม 

สอบทานโดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

WI-ED-SF-04-001 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การจัดทาํขาวเผยแพร 

ทางส่ือมวลชน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-04-001   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักงานเลขานุการกรม หนาที่ :  1 จาก 5 

 
 

1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือแสดงวิธีและขั้นตอนการจัดทําขาวเผยแพรทางส่ือมวลชนและการแถลงขาวตอ

ส่ือมวลชน  

2.  ขอบเขต 

 

ครอบคลุมการจัดแถลงขาวกรมสรรพสามิต งานแถลงขาวผูบริหารระดับสูงของกรม 
สรรพสามิต ติดตอประสานงานกับส่ือมวลชนเพ่ือช้ีแจงขาว และเผยแพรทางส่ือมวลชน  
  

3.  คําจํากัดความ 
 

 การแถลงขาว หมายถึง การใหขาวหรือการแจงขาวอยางเปนทางการ โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงการคลัง หรือกรมสรรพสามิต เปนผูทําหนาท่ีแถลงขาวเพ่ือเผยแพรทาง

ส่ือมวลชน 
   ขาวแถลง หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสาร และความเคล่ือนไหวของกรมสรรพสามิต

อยางเปนทางการ เพ่ือเผยแพรใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบทางส่ือมวลชน

ตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับการเขียนขาว  จัดทําขาว      

จัดสถานท่ีสําหรับการแถลงขาว จัดงานแถลงขาวกรมสรรพสามิต งานแถลงขาวผูบริหารระดับสูง

ประสานงานส่ือมวลชนเพื่อเชิญรวมงานแถลงขาว และประชาสัมพันธกิจกรรม และภาพขาวผูบริหาร

ของกรมสรรพสามิตทางระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การจัดทาํขาวเผยแพร 

ทางส่ือมวลชน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-04-001   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักงานเลขานุการกรม หนาที่ :  2 จาก 5 

 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 5.1  การจัดทําขาวแถลงเผยแพรทางส่ือมวลชน มีวิธีการดําเนินงาน  ดังน้ี 
  5.1.1  รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ 

  5.1.2  เรียบเรียงเขียนเปนขาว มีวิธีเขยีนตามลําดับ ดังน้ี 
         1) หัวขอขาว ตองสรุปประเด็นที่สําคัญและนาสนใจ 
  2) บทนําของขาวประกอบดวย ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร 
  3) เน้ือเร่ืองในรายละเอียดทั้งหมด และตองใชคําท่ีกระชับเขาใจงาย 
  4) สถิติเปรียบเทียบ (ถามี)  
 5.1.3  จัดพิมพตนฉบับ 
 5.1.4  เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

      5.1.5  ถายเอกสารลงในกระดาษหัวขาวตามพรอมแจกส่ือมวลชน  
 5.1.6  กรณีเปนขอมูลจากสํานัก/กองตางๆ ที่เก่ียวของกับสํานัก/กองตางๆ ควรสง

สําเนาใหสํานัก/กองน้ันๆ ตรวจสอบความถูกตองกอน แลวนํามาแกไขปรับปรุงใหถูกตอง 
 5.1.7  เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงจัดสงใหแกส่ือมวลชนโดยทางโทรสาร หรือฝาย

ประชาสัมพันธนําสงเอง 
 5.1.8  ติดตามและประเมินผลจากหนังสือพิมพ และโทรทัศน 

 

 5.2  การแถลงขาวตอส่ือมวลชน  มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี  
 5.2.1  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล  
 5.2.2  กําหนดวัน/เวลา/สถานที่ และประธานการแถลงขาว รวมท้ังผูรวมแถลงขาว 

 5.2.3  รางหนังสือเชิญส่ือมวลชนใหหัวหนาฝายประชาสัมพันธตรวจสอบ โดยให

เลขานุการกรมเปนผูลงนามในหนังสือถึงส่ือมวลชน และสงส่ือมวลชนโดยทางโทรสาร หรือแจงทาง

โทรศัพทลวงหนา กอนการแถลงขาวไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง ดังน้ี 
 

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การจัดทาํขาวเผยแพร 

ทางส่ือมวลชน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-04-001   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักงานเลขานุการกรม หนาที่ :  3 จาก 5 

 

       กรณีขาวอาชญากรรม สงโทรสารถึง ศูนยวิทยุกรุงเทพฯ (ปอเต็กต๊ึง) ศูนยวิทยุ 

มูลนิธิรวมกตัญู และหองผูส่ือขาวประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล เปนตน 
       กรณีขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สงโทรสารถึง ผู ส่ือขาวสายเศรษฐกิจประจํา

กระทรวงการคลัง และส่ือมวลชนอ่ืนๆ  
 5.2.4  รวบรวมขอมูลเขียนขาว โดยอาศัยหลักการเขียนขาวพิมพลงในกระดาษหัว

ขาวกรมสรรพสามิตและเสนอใหผูบริหารที่เก่ียวของตรวจสอบความถูกตอง และถายเอกสารทํา

สําเนาตามจํานวนที่ตองการ 
 5.2.5  ทําหนังสือบันทึกเรียนผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ ไดแก อธิบดี โฆษกกรม-

สรรพสามิต (รองอธิบดีฝายบริหาร) รองอธิบดีฝายปราบปราม ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบปองกัน

และปราบปราม และเลขานุการกรมเตรียมจัดสถานท่ีและเครื่องด่ืมบริการส่ือมวลชน 
 5.2.6  จัดทําปาย ขอความตางๆ เชน ขอความการแถลงขาว ปายบอกทาง และปาย

ช่ือผูรวมแถลงขาว 
 5.2.7  เตรียมทําทะเบียนส่ือมวลชน  
 5.2.8  รอรับผูส่ือขาว/แจกเอกสาร/ใหผูส่ือขาวเซ็นช่ือในทะเบียนส่ือมวลชน 
 5.2.9  ประสานงานจนการแถลงขาวเสร็จเรียบรอย 
 5.2.10 สงขาวแกส่ือมวลชนท่ีเก่ียวของทางโทรสาร (กรณีผูส่ือขาวตองการ) 

 5.2.11 ติดตามประเมินผลการแถลงขาวโดยการตรวจสอบจากส่ือมวลชน เชน 

หนังสือพิมพ  วิทยุ และโทรทัศน 

 

 

 

 

 

  

 

 

   



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การจัดทาํขาวเผยแพร 

ทางส่ือมวลชน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-04-001   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักงานเลขานุการกรม หนาที่ :  4 จาก 5 

 

แผนผังข้ันตอนการจัดทําขาวเผยแพรทางส่ือมวลชน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1-3  วันทําการ 

 
   

 
     
  

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การจัดทาํขาวเผยแพร 

ทางส่ือมวลชน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-04-001   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักงานเลขานุการกรม หนาที่ :  5 จาก 5 

 

6.  เอกสารอางอิง 

 - 
 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -   
 

8.  เอกสารบันทึก 
 - 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




