คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้ มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมั ธ ยมศึกษา ซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิก ารได้ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการกาหนดให้ มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็น 7 กลุ่ม และ 1 หน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ขึ้น
คู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือการปฏิบัติงานของ
กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ ประกอบด้วย งานการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายภารงานตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

1. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

ประเภท : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานประชาสัมพันธ์
1. ชื่องาน : งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในหน่วยงาน บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน
การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การ
จัดทาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

4. คาจากัดความ
การบริหารงานประชาสัมพัน ธ์ หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ นโยบาย ความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมายนั้ นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จั ดทาในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไพล์ภาพ ไพล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือ
เสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร หมายถึง สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ ายสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร หมายถึง หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
องค์กรชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การเผยแพร่กิจการและผลงาน หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษา และ
ผลงานอื่นๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้องกับการกาหนด
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.2 สารวจข้อมูล เครือข่ายการประชาสั มพัน ธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรแล้ ว จัดท า
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.3 จัดทาหลั กเกณฑ์ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.5 นาเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
5.6 วางแผน วิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อ IT พิจารณาเลือกสื่อให้สนอง
จุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบ
การติด ต่อประสานงานให้ บุ คลากร ผู้ เกี่ย วข้อง และเครือข่ายการประชาสั มพั นธ์ได้ รับทราบและน าไปใช้
ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
5.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
เครือข่ายประชาสัมพันธ์

5.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.9 จัดกิจกรรมเสริมกาประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
5.10 ตรวจสอบ ประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์และนามาวางแผนพัฒ นา
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และ
จัดทาทะเบียน
จัดทาหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมตั ิ

นาเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบการ
ประสานงาน

รวบรวมข้ อมูล/ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครื อข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ

จัดตั้งเครือข่าย e-Network /กลุ่มเครือข่าย
บริหาร ประชาสัมพันธ์ และการติดตามข่าวสาร
จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือข่ายและนามาพัฒนาปรับปรุง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

9. สรุปมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2

ชื่อกระบวนการ : งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน

ลาดับที่
1
2

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
สารวจข้อมูล/จัดทาทะเบียนเครือข่าย/
หลักเกณฑ์/รูปแบบประสานงานกับ

3
4
5
6

เครือข่าย
ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พิจารณาอนุมัติ
จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงาน
กิจกรรมเสริม
ตรวจสอบประเมินผลนามา
พัฒนาปรับปรุง

รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส ารวจข้ อ มู ล เครือ ข่ า ย จั ด ท าทะเบี ย นเครื อ ข่ า ย
กาหนดหลักเกณฑ์ กาหนดรูปแบบการประสานงาน
กับเครือข่าย
นาเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบการประสานงานให้ ผอ.
สพป.ตรัง เขต 2 พิจารณาอนุมัติ
กาหนดหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบให้ ผู้รับ ผิด ชอบการ
ประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย

เวลาดาเนินการ

จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ
ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายและ
นามาพัฒนาปรับปรุง

1 เดือน
1 เดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

1 เดือน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

1 เดือน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

1 เดือน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 2.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ้มต้นหรือจุดสินสุดกระบวนงาน
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ

หมายเหตุ

1.ชื่องาน : งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและผลงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไป
ได้รับทราบโดยทั่วกัน
3.ขอบเขตของงาน
การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการจัดทาข้อมูลข่าวสาร การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คาจากัดความ
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าสื่อ
ความหมายนั้นกระทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภายถ่าย ไพล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียง
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลงาน หมายถึ ง การเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ า วสารงานบริ ห ารจั ด
การศึกษาและผลงานอื่นๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงานและสาธรณชน ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จั ดท าแผนการประชาสั มพั น ธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวาร บทความ วารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อใน
รูปแบบอื่น
5.1.5 วิเคราะห์ สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ
5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาพอื่น

5.1.7 ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.1.8 ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนาไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตังคณะท
้
างาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดทาแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสือ่ ข้ อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

วิเคราะห์ สรุปประเด็น ข้ อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วิเคราะห์ สรุปประเด็น ข้ อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมตั ิ
นาเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการประสานงาน
ให้ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พิจารณาอนุมติ

เก็บรวบรวมข้ อมูลข่าวสารด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์

ติดตาม ประเมินผล
การประชาสัมพันธ์

5.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์และรูปแบบอื่นๆ
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาตรั ง เขต 2 และสถานศึ ก ษา ในรูป แบบของเอกสาร ข่ าวสาร สื่ อ Web page E-mail และ
กระดานข่าว
5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสารและระบบ
อิเลคทรอนิกส์
5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
5.2.5 ให้ บ ริ การข้อมูล ข่าวสารในรูป แบบหลากหลายผ่ านสื่ อทุ กแขนงและเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมิ น ผลระบบการให้ บ ริก าร น าผลการประเมิ น ไปใช้ ในการพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขต่อเนื่องเป็นระยะๆ
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดรวบรวมข้ อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
จัดระบบรูปแบบการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
จัดตังศู
้ นย์บริ การข้ อมูลข่าวสาร

นาเสนอระบบ/รู ปแบบการให้ บริ การ
และจัดตังศู
้ นย์บริ การข้ อมูลข่าวสาร
ให้ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พิจารณาอนุมตั ิ

มอบหมายบุคลากรให้ รับผิดชอบการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
ให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย
ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและแก้ ไข

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสานักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

9. สรุปมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2

ชื่อกระบวนการ : งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวารและผลงาน

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกับกิจการและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน

ลาดับที่
1
2
3
4
5

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
จัดระบบ/รูปแบบ และจัดทาแผนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ประเด็น
ข่าวและรวบรวมข้อมูล

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์

6

ตรวจสอบประเมินผลนามา
พัฒนาปรับปรุง

รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบ/รูปแบบการติดต่อประสานงาน – จัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลติ ตสื่อ ข้อมู ลข่าวสาร ทุ กรูป แบบ วิเคราะห์ ประเด็ น
ข่าวสาร จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร
นาเสนอแผนการประชาสัมพันธ์/รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ผอ.สพป.
ตรัง เขต 2 พิจารณาอนุมัติ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในหลายรูปแบบ
ตรวจสอบประเมิ น ผลการประสานงานเครื อ ข่ า ยและ
นามาพัฒนาปรับปรุง

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

1 เดือน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

1เดือน
1เดือน

1เดือน
1เดือน

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 2.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ้มต้นหรือจุดสินสุดกระบวนงาน
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ

หมายเหตุ

