คู่มือการปฏิบัติงาน

นางดารณี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับ นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาสาระของกระบวนการท างานทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ
กระบวนงาน พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพ และหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิ บัติราชการได้
เจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็สามารถปฏิบัติแทนได้
นางดารณี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
29 พฤษภาคม 2563

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร :
ผู้รับผิดชอบ :
ตําแหน่ง :
ผู้รับผิดชอบ :
ตําแหน่ง :

คู่มอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
งานช่วยอํานวยการ
นางดารณี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

1. ชื่องาน : งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน
มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติและมี
หลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.
2524
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ รับ คําสั่งย้า ยไปดํา รงตําแหน่ ง ณ สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอื่น กับ ผู้ อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดํารงตําแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
“ผู้อํานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมา
ดํารงตําแหน่งใหม ๑.๑.๒ การรับ–ส่งงานในหน้าที่ราชการ
๕ ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
๒. ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจและกรอกรายการบัญชีรับ-ส่งงานดําเนินการเป็นกลุ่มงาน
ตามที่รับผิดชอบ
๓. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม
๔. เก็บเป็นหลักฐานการรับ–ส่งงานในหน้าที่พร้อมทั้งมอบให้ผู้รับ–ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนละ ๑ ชุด
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
การรับ-ส่งงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบได้ว่ามีงาน
อะไรบ้างที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

จัดทําหลักเกณฑ์
วิธีการและแบบฟอร์มการรับ –ส่งงานในหน้าที่

เจ้าหน้าที่สํารวจและกรอก
รายการบัญชีรับ-ส่งงาน

เสนอให้ผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบลงนาม

- เก็บเป็นหลักฐานการรับ-ส่งงานในหน้าที่
และมอบให้ผู้รับ-ส่งงาน เก็นไว้เป็นหลักฐาน
คนละ 1 ชุด

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
8.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผ้รู ับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อํานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕ ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ภาระหน้าที่การงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และจากที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
๒. ตรวจสอบตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และความถนัดของบุคลากรที่ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ
๓. กําหนดภาระหน้าที่การงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บุคลากร
รับผิดชอบปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรตามความเหมาะสม
๔. จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
๕. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน
๖. จัดทํามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมด้วยตัวชี้วัดของงาน
๗. จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)
๘. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. งานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภาระหน้าที่การงาน
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบตําแหน่ง
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
และความถนัดของบุคลากร
กําหนดภาระหน้าที่ให้บุคลากร
ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสามารถ
และความเหมาะสม
จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

จัดทํามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขอ
งานพร้อมตัวชีว้ ัดของงาน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่
เพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทํามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคําสั่ง ประกาศ
และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคําสั่ง/ประกาศลง
ในแผ่นบันทึก
ข้อมูล(CD)
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง
ประจํา ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กําหนด (ก่อน
การประชุม 2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทําต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อํานวย
การกลุ่มอํานวยการพิจารณา และนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและ
ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ เชิญผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นําต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทําสําเนาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผ้บู ริหารสถานศึกษาและผู้
อํานวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่มเพื่อขอคํายืนยัน การ
เข้าร่วมประชุม(ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทํา power point เพื่อนําเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ ค่าพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม

5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดําเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดําเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.12 เจ้าหน้าที่จัดทํามติที่ประชุมโดยย่อ(10 วัน) และจัดทํารายงานการประชุม(2 สัปดาห์)
และคําสั่ง/ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นําเสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อํานวยการกลุ่ม
ในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ/ รายงานการประชุม/ คําสั่งและ
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการนําเสนอรองผู้
อํานวยการและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ/ รายงานการ
ประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผ้เู ข้าประชุมพิจารณารับรองมติ(ภายใน 7 วัน) และรวบรวม
ความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข(ถ้ามี) โดยเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ใน
รายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการในส่
วนที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการประชุม
- เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การ
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คําสั่งและประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้วดําเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้
องเพื่อดําเนินการต่อไป
5.13 เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ
รายงานการประชุม คําสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสําเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
ส า มา ร ถดํ า เนิ นก า รป ร ะชุ ม ตา มป ฏิ ทิ น ก าร ป ระ ชุ ม กา ร ปร ะ ชุ ม ดํ า เ นิ น ไ ปด้ ว ย
ความเรียบร้อย และมติของที่ประชุมนําไปสู่การปฏิบัติที่บังเกิดผล

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

- ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้จัดส่งงวาระการประชุมภายในเวลาที่กําหนด
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นทีก่ ลุ่มต่างๆ เสนอ/ตรวจสอบ
ความถูกต้องและจัดทําต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

ผอ.กลุ่มพิจารณา

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป. พิจารณา
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดทําสําเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่ม

A

A
เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุม

เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม

เจ้าหน้าที่
- อํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทีกเทป

เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์

เจ้าหน้าที่
- จัดทํามติทปี่ ระชุม/รายงานการประชุม
แก้ไข
เสนอ ผอ.กลุ่ม/รองประจํากลุ่ม
แก้ไข

เห็นชอบ
เสนอ ผอ.เขตให้ความเห็นชอบ

B

B

เสนอผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
- จัดทําวาระการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อรับรองรายงานการประชุม
เห็นชอบ

จัดเก็บ/รายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มติดตามงาน
7.2 แนวปฏิบัติ
7.3 หนังสือเชิญประชุม
7.4 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
7.5 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
7.6 มติที่ประชุมโดยย่อ
7.7 รายงานการประชุม
7.8 แบบฟอร์มคําสั่ง/ ประกาศ
7.9 แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทเอกสาร : คู่มอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานยานพาหนะ
ผู้รับผิดชอบ : นางดารณี บุญสุย

1. ชื่องาน : งานยานพาหนะ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมี
สภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเป็น
ต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลางเตรียม
ความพร้อม การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
4. คําจํากัดความ
“ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
“หัวหน้าหมวด” หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์
“พขร.” หมายถึง พนักงานขับรถยนต์
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา
การให้บริการรวมทั้งการจัดทําเอกสารคู่มือประจํารถและขออนุญาตชําระภาษีรถยนต์
5.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ํามันส่วนกลาง
หรือกรณีที่ต้องใช้น้ํามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
5.4 กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบํารุงรักษาการตรวจ
สภาพการส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ
5.5 ดําเนินการใช้พาหนะตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติใช้พาหนะส่วนกลาง
5.5 กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
กรณีขออนุญาตนําพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5.6 นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพื่อ
นําไปสู่การปรับปรุงต่อไป / สรุปรายงานการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
ยานพาหนะของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ส ภาพดี พ ร้ อ มสํ า หรั บ การใช้ ง าน สามารถ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ ต รงตามแผนที่ กํ า หนดไว้ มี ก ารใช้
ยานพาหนะเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
7.2 แบบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ารถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ คุณภาพการให้ บ ริการสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสร้ า งความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ
3. ขอบเขตของงาน
การให้ความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน
“ผู้รับบริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คําชมเชยโดยมี
การกํา หนดผู้ รับ ผิดชอบ วิเ คราะห์ เ พื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้ บ ริการเพื่อตอบสนองต่
อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตาม
ที่ได้กําหนดไว้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ
7. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมี
การจัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผ้รู ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการรับบริการ
8. สรุปผลการดําเนินงาน/ วิจัย/รายงานผลการดําเนินงาน
9. ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ

ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. การปฏิ บัติร าชการของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาเป็น ไปด้ว ยความสะดวก รวดเร็ ว
ราบรื่น บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ ม า ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร แ ล ะ ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและพึงพอใจ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ ศึกษา
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา
คุณภาพ การบริการ

ผอ.สพป.วินิจฉัย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่/ คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัด/ ปรับปรุง/ พัฒนา ช่องทางสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น/ ความต้องการกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้ อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คําชมเชย
- สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
- วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน

คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่
สรุปผลการดําเนินงาน/วิจัย/
รายงานผลการดําเนินงาน

คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่
ศึกษาสังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560
8.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหารจัดการและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ๕๖
ประเด็นการพิจารณา แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๔ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ ๑๗ ประเด็นการพิจารณา
3.2 กําหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
“คณะทํางาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงนบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยตรวจสอบภายใน
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ
รับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึง
การจัดทํารายงานประเมินตนเองชองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่มอํานวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ของกลุ่มใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

4. คณะทํางาน กําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสํานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา นโยบายเป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) และ
ผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นําผลการประเมินตนเอง(SelfAssessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based Line Data)
สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ราบรื่น บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
ความสะดวกและพึงพอใจ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที/่ คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผล
- สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งระบบ
- สือสาร เพือให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสําคัญของมาตรฐานสํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะทํางานกําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเป้าหมาย สพฐ.

ผอ.สพป.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่/ คณะทํางาน
- คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัตงิ านกําหนด
- ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report :SAR)

เจ้าหน้าที/่ คณะทํางาน
- นําผลการประเมินตนเอง(Self
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ(Feed back)ข้อมูลฐาน(Based
Line Data) สรุปผลการดําเนินงาน/ วิจัย/
รายงานผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560
8.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
8.๕ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเภทเอกสาร : คู่มอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
ผู้รับผิดชอบ :
ตําแหน่ง :
ผู้รับผิดชอบ :
ตําแหน่ง :

งานประชาสัมพันธ์
นางดารณี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
นายชัยวลัญญ์ ยิ้วเจริญวงศ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัตงิ านประชาสัมพันธ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
1.ความเป็นมาและความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์
ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาทสําคัญต่อการสื่อสาร รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือเป็นสื่อสาร และการเผยแพร่ข่าวสารจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่โรงเรียนในสังกัดและ
สาธารณชนในขณะเดียวกันก็เป็นการรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากโรงเรียนใน
สังกัดและสาธารณชน อาทิเช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล เรียบเรียง นํามาสู่
ข่าสารสารการประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังนําไปสู่การก้าวสู่การเรียน “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ในการสอดส่อง
ดูแล และรับฟังข้อร้องเรียน แนะนําเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานของโรงเรียนและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติราชการที่สุจริต เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.วัตถุประสงค์
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสู่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันจะนํามาซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติตลอดจนเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร
โดยในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
วัตถุประสงค์ดังนี่
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์
2. เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
3.ขอบเขตการดําเนินงาน
ขอบเขตของการจัดทําคู่มือกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในครั้งนี้ โดยได้ดําเนินการรวบรวมภาพถ่าย กิจกรรม ความรู้จากการปฏิบัติงานด้านการผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกระบวนการตั้งแต่การวางแผนการวางแผนและ
กําหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ การออกแบบและจัดทําสื่อ การตรวจสอบความถูกต้อง และการเผยแพร่
4.คําจํากัดความ
4.1 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การประชาสัมพันธ์หรือการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการชักจูงประชามติ (Public Opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร
(Communication)
เพื่อให้กอลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ ความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน
องค์กร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ (Publicity) แต่งานประชาสัมพันธ์เป็น
งานในเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงาน สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ
อันดีและสร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลัก
ความจริงและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

การประชาสัมพันธ์เป็นงานในระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างนําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กรหรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด ตลอดจนการ
ลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโยบายและการดําเนินงานของ
องค์กรสถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยมความเชื่อถือศรัทธา และความร่วมมือสนับสนุนจาก
ประชาชนที่พึงมีต่อองค์กร หน่วยงานของตน
4.2. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการเขียนที่แตกต่างจากเขียนประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเขียนทั่วไป การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประชาชนเป้าหมายเกิดความรู้ วัตถุประสงค์พื้นฐานมี 7 ประการคือ
2.1 การเขียนเพื่อบอกกล่าว ให้เข้าใจเพื่อให้ได้รับรู้ว่าองค์กรทําอะไร ทําอย่างไร
เมื่อใด เพื่ออะไร เพราะอะไร ที่ไหน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
2.2 การเขียนเพื่อให้ประชาชนยอมรับเป็นการเขียนโน้มน้าใจ ชักจูงใหประชาชน
คล้อยตามโดยยกส่วนดีให้เห็นชัดเจนและใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.3 การเขียนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด
2.4 การเขียนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
2.5 การเขียนแก้ไขเพื่อความเข้าใจผิด
2.6 การเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
2.7 การเขียนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการตลาด (การศึกษา)
รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร มีการเขียนใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าวแจก การเขียนสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทความ การเขียน
บรรยายสรุป การเขียนทางวิชาการ การเขียนคําบรรยายประกอบภาพนิ่ง การเขียนบทภาพยนตร์และวิทยุ
โทรทัศน์
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเรียกว่า ข่าวแจก เป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานเผยแพร่ไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง
ๆ ตามความเหมาะสม จึงอาจเป็นทั้งข่าว ที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ ได้ทั้งสิ้น
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทความมีวัตถุประสงค์ดังนี้
-เพื่ออธิบาย มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูล ให้ภูมิหลัง และข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อ
อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ซับซ้อน
-เพื่อรายงานหรือกระตุ้นความสนใจ มีลักษณะคล้าย ๆ กับการเขียน
-เพื่ออธิบายหรือวิเคราะห์ซึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรรู้เป็นการรายงานบอก
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
-เพื่อให้ความรู้ และการแสดงความคิดเห็นของบทความนี้คือการให้ความรู้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
-เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งอธิบายถึงข้อเท็จจริงที่มาของปัญหา
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทางก็ได้
-เพื่อโน้มน้าวใจ เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตามความ
คิดเห็นในเรื่องที่กําลังนําเสนอส่วนมากมักเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือโครงการรณรงค์
-เพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์ การวิเคราะห์เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงหรือประเด็น

ปัญหาตามหลักวิชาการ ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสีย และผลกระทบ โดยอ้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการ
วิเคราะห์อย่างรอบด้าน ส่วนการวิจารณ์จะเน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมาจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่มี โดยมองปัญหารอบด้านในทุกมิติ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง
-เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการนําเสนอเรื่องเบา ๆ ที่ผ่อนคลาย เพื่อสร้างอารมณ์
ขันด้วยลีลาภาษาไม่เป็นทางการ
การเขียนสุนทรพจน์ สุนทรพจน์หมายถึง คําพูดที่ประธานหรือบุคคลสําคัญกล่าวในโอกาส
พิเศษ ที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ โดยใช้ภาษาและถ้อยคําที่งดงาม รัดกุม สละสลวย และ
เหมาะสมกับโอกาส
การเขียนประกาศหรือแถลงการณ์ เป็นข้อเขียนชนิดหนึ่งที่อาจเผยแพร่เป็นเอกสารเฉพาะ
เช่น
แผ่นปลิว (Leaflet) หรือนิยมเผยแพร่ทางสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ มุ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
จริงจัง
4.3 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือและสื่อกลางใน
การสื่อสารจากองค์กรสู่เป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจุบัน สื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนือ่ งมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ของโลก อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท
1) สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลทีทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ สู่บุคคลอื่น สื่อบุคคล
จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจเนื่องจากติดต่อ
กับผู้รับสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่าง ๆ เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การ
สอน การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปรายการปฐกถา การพูดในโอกาสพิเศษ ต่าง ๆ แต่สื่อบุคคลก็มี
ข้อจํากัดคือในกรณีที่ เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้คําพูดอย่างเดียวอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันที
และเป็นสื่อที่ไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากจะมีผู้บันทึกคําพูดนั้น ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว้
2) สื่อมวลชน จากข้อจํากัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์สู่คนจํานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและเกิดเป็นสื่อมวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าว สื่อมวลชนอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะของสื่อ
ได้เป็น 5ประเภทคือ หนังสือพิมพ์นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2532) ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความคงทนถาวร สามารถนํา
ข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ แต่มีข้อจํากัดสําหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออ่านหนังสือไม่ออก ส่วนสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นวิทยุ ไม่มีข้อจํากัดด้านการขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสาร และสามารถรับฟังได้ในขณะที่ทํางานอย่างอื่นไปด้วยได้ แต่มีข้อจํากัดคือ ผู้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมา
ฟังได้ใหม่อีก ดังนั้นหากมิได้ตั้งใจฟังในบางครั้งก็ทําให้ได้ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียง ทําให้
การับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่ง แต่มีข้อจํากัดคือต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ ทําให้ไม่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไฟฟ้าดับ
3) สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่นแผนปลิว แผ่นพับโปสเตอร์
จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจําปี เป็นต้น ปัจจุบันความนิยมใน

การใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น
ในรูป ปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งาน
นาน แต่มีข้อจํากัดในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นแผ่นพับที่เขียนด้วย
ภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบทอาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย
4)สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อทีผ่ ู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ และหรือเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นสื่อวัสดุ และส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง
โดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจําลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนําไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ เช่น เทป
บันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิลม์ภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นต้น ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ได้แก่ เครื่อง
เล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องฉายภาพยนตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น ใน
ปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงานประชาสัมพันธ์การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม (Multimedia) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูด
ความสนใจได้อย่างดีเนื่องจากให้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่สมจริงเป็นธรรมชาติ และผู้รับยัง
สามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าว ส่วนข้อจํากัดคือ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ผู้รับ
ต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควรและต้องใช้ไฟฟ้าและ Internet นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไร้
พรมแดน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ
และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพลโลกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยอินเตอร์เน็ตมีข้อดีคือ สามารถ
เข้าถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับ สามารถโต้ตอบเพื่อซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยตรงผ่านทางระบบจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail)
5) สื่อกิจกรรม ปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที่
สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อประเภทกิจกรรมมีได้
มากมายหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิตการจัดริ้วขบวน การจัด
นิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดการแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ
การจัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้ยึดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาส
และสถานการณ์ได้ง่าย แต่มีข้อจํากัดคือ ผู้รับมีจํานวนจํากัดเฉพาะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เท่านั้น
6) สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) สื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อที่นิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร
หรือยุคสารสนเทศ (Information Age ) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalizalion ) ประเภทของสื่อสมัยใหม่ที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ 1.ดาวเทียม ( Sattelite) หรือสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลก ใช้ใน
การสื่อสารระหว่างประเทศ 2.อินเตอร์เน็ต (Internet ) ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวัน
ของคนเราเป็นอย่างมาก ตลอดจนในสังคมและหน้าที่การทํางาน อาชีพต่าง ๆ แม้แต่การประชาสัมพันธ์ก็นํา
อินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อ การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ที่จัดทําขึ้นบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสมัยใหม่
ที่นํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกันกับสื่ออื่น ๆ อินเตอร์เน็ตที่ใช้ทําการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่
ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์และระบบข้อมูลจาก (world wide web www ) โดยการ
จัดทําเป็น wedsite มองแต่ละแห่งให้ผู้เปิดดูเข้าไปดูและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้
5.หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.1 งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์กรหรือ
สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นการที่เราจะ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของเราให้กับองค์กร หรือหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้ประชาชานได้
รู้จักหน่วยงานของเรา จึงต้องสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของเราขึ้นมาเพื่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของ
เรา
การประชาสัมพันธ์นั้นมีบทบาทหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ
1. สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน องค์กร
2. รักษาภาพพจน์ที่ดีให้คงทนถาวร
3. แก้ไขภาพพจน์เชิงลบ
วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย
1. เพื่อแต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถด้านการนําเสนอข่าวสารของโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อเป็นการจัดการข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อนําเสนอข่าวสารให้กับสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. เครือข่ายประชาสัมพันธ์จัดส่งข่าวสาร ภาพกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนมายังงาน
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดส่งข่าวสารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสื่อ
ICT Website ของ สพฐ.และ สพป. อย่างต่อเนื่อง
ขอบข่ายหน้าที่ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1. การทําข่าวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย เช่น ข่าวการเปิดอบรม
สัมมนา การจัดกิจกรรมของกลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนในสังกัด เครือข่ายที่รับผิดชอบ ในทุก ๆ ด้าน
2. การนําเสนอข่าวทางเว็บไซต์
3. การส่งข่าวให้กับงานประชาสัมพันธ์ สพป. สพฐ. และกลุ่ม Line ประชาสัมพันธ์พันธ์
เพื่อนําเสนอข่าวลงในเว็บไซต์ของ สพฐ. (ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติ
ไม่ถูกต้องในวารสารสํานักงานเขต /จดหมายข่าว/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยส่งได้ 3
ช่องทาง คือ
3.1. E-mail:budsom.10@gmail.com
3.2. www.facebook/ ประชาสัมพันธ์ สพป.
2.3 ส่งทาง Line กลุ่ม
3. การตรวจสอบข่าวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจง(แก้ข่าว) เมื่อมีข่าวที่จะนําความ
เสียหายให้กับองค์กร
4. เป็นผู้ประสานงาน (ส่งข่าว)ให้กับโรงเรียนในสังกัด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ให้ทันเวลา
5. ประชาสัมพันธ์ สพป. โดยได้จัดทําจดหมายข่าว ส่งข่าวให้กับกลุ่ม Line งาน
ประชาสัมพันธ์ ในสังกัด สพฐ.
6.2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ (Internet) วิ

- การดําเนินการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3.งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- จัดระบบข้อมูลข่าวสาร การดําเนินงาน กิจกรรม ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
- จัดระบบให้บริการข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาใน
รูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ web page และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- งานถ่ายภาพ เก็บรวบรวมภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ กรณีวันสําคัญ ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ
เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด
- งานติดต่อประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แผนผังกระบวนการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิเคราะห์ความต้องการ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กําหนดประเด็นในการสื่อสาร

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการตามขั้นตอน 2 กระบวนการย่อย
-ขบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
-กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการย่อยดังนี้
1.กระบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประสานประเด็นข่าว
-กําหนดการผู้บริหาร(ผอ.เขต)
รับแจ้งจากหน่วยงานในสังกัด

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานทําข่าว/ถ่ายภาพนิ่ง/บันทึกวิดีโอ
ณ สถานที่จัดกิจกรรม

 



จัดเก็บภาพข่าวลงระบบฐานข้อมูล
ผลิตเป็นข่าวแจก
(ในรูปแบบเอกสาร)
คัดเลือกภาพ/ออกแบบและจัดทําภาพ
กิจกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ภาพข่าวใน
รูปแบบนิทรรศการ

เผยแพร่ภาพข่าวบน
เว็บไซต์ สพป.

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ สพป.

2.กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
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