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การปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มอานวยการ
แนวคิด
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานสานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิดความ
เลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบข่าย/ภารกิจ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย
งานประชาสัมพันธ์
1. งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย

งานประชาสัมพันธ์

1. งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
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1. ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง
ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
มัธยมศึกษา หรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
“เจาหนาที่ ” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความตองการในการปรับปรุงภูมิทัศน
พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความสวยงาม เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานใหสํานักงานเปนสถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
5.2 วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปจจุบันและอนาคตสอดคลอง
กับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดําเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค
ตามแผนและมาตรการที่กําหนด
5.4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- สํารวจรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทํางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม
/กิจกรรม 5 ส.
/กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ผอ.สพป./สพม.

ไมเห็นชอบ

อนุมัติแผน/คําสั่งมอบหมายงาน

เห็นชอบ

การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดลอม
งานตามแผนที่กําหนดและมาตรการประหยัดพลังงาน
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สรุปรายงาน /นําเสนอแนวทาง
ปรับปรุง /พัฒนางาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
8.2 แนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

สรุปรายงาน/นําเสนอ
แนวทางแกไข/พัฒนา

ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดลอม และมาตรการประหยัดพลังงาน

ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละพัฒนา
สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
มาตรการที่กําหนด

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมสี วนไดสวน
เสียสรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนางาน
เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่ เติมทุกฉบับ 2. มาตรการประหยัดพลังงาน
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
จบภายใน 1หนา)

6.

5.

เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ

เจาหนาที่/
ผอ.กลุม
อํานวยการ

เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ
ผอ.สพป./สพ
ม.

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไม

15 วัน

ภายในเวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด
ประหยัดพลังงานไดตาม
เปาหมายที่กําหนด

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สวนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา........... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มสี ภาพแวดลอมนาอยู นาทํางาน และผูม ารับบริการมีความประทับใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
1. สํารวจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ความตองการ /
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
30 วัน
ความจําเปนในการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาสภาพแวดลอม
เปนสถานที่ มี
สํารวจความ คิดเห็นตองการ
/จําเปนและมาตรการประหยัด
ของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมนาอยู นา
พลังงาน
ความสวยงาม เอื้อตอการปฏิบตั ิงานใหสํานักงานเปน
ทํางาน และผูมารับบริการมี
สถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
ความประทับใจ
2.
วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ(Master Plan) ปรับปรุง
7 วัน
วางแผนแมแบบ (Master Plan)/ กําหนด
อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดลอมรวมถึงกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
3.
บันทึกเสนอให ผอ.สพป./ สพม. อนุมัติแผน มาตรการ
3 วัน
ประหยัดพลังงานและมอบหมายงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
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1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารอาคารสถานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพสงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเปนสวนสําคัญในการที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การขอใชอาคารสถานที่ของหนว ยงาน
ภายในสํานักงานและองคกรหรือบุคคลภายนอกดวย (ถามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให ปลอดภัย
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ใหรับผิดชอบ
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริการ
อาคารสถานที่
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“พนักงานทําความสะอาด ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดสํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใชอาคารสถานที่
ของสวนราชการ
5.2 จัดทําขอบังคับ /แบบฟอรม การขอใชอาคารสถานที่
5.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาดและการขอใชอาคารสถานที่
5.4 ดําเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศนตามที่ไดวางแผนไว
5.5 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
5.6 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแกไขและพัฒนางานการบริการอาคาร
สถานที่
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ

คณะทํางานจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ การขอใชอาคารสถานที่และ
วางแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะทํางานแตงตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูรับผิดชอบ /สื่อสาร

ผอ.สพป./สพม.
อนุมัติแผน /คําสัง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ

การดําเนินงานตามแผน

สรุปรายงาน /นําเสนอ
แนวทางแกไข /พัฒนางาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบขออนุญาตใชหองประชุม
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที่

ไมเห็นชอบ

สรุปรายงาน/
/นําเสนอแนวทาง
แกไข/พัฒนา

ดําเนินการตามแผน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แตงตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูร บั ผิดชอบ / สื่อสาร

วางแผนการดําเนินงานปรับปรุง

สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแกไขและ
พัฒนางาน

ดําเนินการตามแผน / ปรับปรุงภูมิทัศนตามทีไ่ ดรับอนุมัติ

จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาด
และการขอใชอาคารสถานที่
ผอ.สพป./สพม. อนุมตั ิแผนการดําเนินงาน และคําสั่ง
มอบหมายงาน

จัดทําขอบังคับ /แบบฟอรม การขอใชอาคารสถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก

1 สัปดาห

2 ชั่วโมง

2 วัน

2 วัน

อาคารสถานทีส่ ะอาด
เรียบรอยพรอมใชงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร :

เจาหนาที่

บุคลากรของ
สพป. / สพม.

จนท.

จนท.

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
จนท.

หมายเหตุ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 2. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไม
จบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
สวนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
7 วัน
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขอ
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
อนุญาตใชอาคารสถานที่ของสวนราชการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ

11

12

1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึก สรางความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพยสินของทางราชการไมใหเกิดวามเสียหายมีความคงอยูและปลอดภัย
3. เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
เรียบรอย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเปนงานสําคัญของสวนราชการ เพื่อใหมีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการซึ่งผูรับผิดชอบที่สําคัญ คือผูปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่
ในองคการ โดยตองมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝาระวังหรือแจงเตือน เตือนภัย แกไขป ญหา
ในเรื่องทรัพยสิน บุคคล ของทางราชการใหมีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัย
จากบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสรางความตระหนัก ซักซอมความเขาใจในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ ที่จําเปนสําหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กําหนด มอบหมายหนาที่ใหชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร เปนคําสั่ง
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัย มีประสิ ทธิภ าพ มีการประเมินผลและรายงานผลตอผู บัง คับ บัญชา
อยางสม่ําเสมอ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

คณะทํางานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวของ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัย ให ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา ใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

กําหนด/มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหบุคลากรปฏิบัติ
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบกําหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบบันทึกการอยูเวรยาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552

4.

3.

2.

กําหนด/มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรไดปฏิบัติ

เสนอ แผนการรักษา
ความปลอดภัยให
ผอ.สพป./สพม.ให
ความเห็นเห็นชอบ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

1 วัน

ออกคําสั่งแตงตั้งเพื่อมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ นวยงานกําหนด

3 วัน

1 วัน

ความ

นําเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

จัดทําแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....... กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงคของกระบวนงาน
1. เพื่อสรางจิตสํานึก สรางความตระหนัก ในการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบที่กําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพยสินของทางราชการไมใหเกิดวามเสียหายมีความคงอยูและปลอดภัย
3. เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะหระเบียบ กฎหมายแนว
1 สัปดาห
คณะทํางาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
1.
ศึกษาระเบียบ

มีบุคคลที่
รับผิดชอบหนาที่ชัดเจน

รักษาความปลอดภัยที่
ถูกตองตามระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีคณะทํางานถูกตอง
ครบถวน

คณะทํางาน

จนท./ผอ.
สพป./สพม.

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ผอ.สพป./
สพม.

หมายเหตุ
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ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบทีร่ ะเบียบกําหนด
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยใหเปนไปตามแผนและระบบงานที่กําหนด นํามา
พัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

ผูไดรับมอบหมายหนาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กําหนด

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

การตัดสินใจ

เดือนละครั้ง

ทุกวัน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มีหลักฐาน
การ
ติดตามตรวจสอบ และ
ขั้นตอนในการปรับปรุง
พัฒนาอยางมีคุณภาพ

คณะทํางาน

มีบุคลากรรับผิดชอบที่ บุคลากรที่
ชัดเจน
ไดรับการ
แตงตั้ง

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตอ)
ชื่องาน : การรักษาความปลอดภัย (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงคของกระบวนงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพยสินของทางราชการ ไมใหเกิดความเสียหาย และมีสภาพคงอยูและมีความปลอดภัย สามารถใชงานและปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสรางจิตสํานึก ความตระหนักในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทีก่ ําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่เกีย่ วกับ การรักษา
มีวัสดุอุปกรณ ครุภณั ฑ เจาหนาที่
5.
1 สัปดาห
ความปลอดภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทีเกี่ยวของครบมีคุณภาพ ผูรับผิดชอบ
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประชาสัมพันธ
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1. ชื่องาน : งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
2. วัตถุประสงค
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สรางเครือขายการประชาสัมพันธทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การจัดทําขอมูลขาวสาร การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูลขาวสาร
4. คําจํากัดความ
“ การบริหารงานประชาสัมพันธ ” หมายถึง การวิเคราะหขอมูลขาวสาร โครงการ
นโยบาย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูองคความรูและ
สื่อประชาสัมพันธ
“ ขอมูลขาวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวา
จะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ไฟลภาพ
ไฟลเอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
“เครือขายประชาสัมพันธภายในองคกร ” หมายถึ ง สถานศึ ก ษาหรื อ กลุ ม เครื อ ข า ย
สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ
“เครื อ ข า ยประชาสั ม พั น ธ ภ ายนอกองค ก ร” หมายถึ ง หน ว ยงานองค ก รภาครั ฐ
เอกชน และทองถิ่น องคกรชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํ า งาน” หมายถึ ง บุ ค ลากรผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
เปนการเฉพาะในแตละภารกิจ
“การเผยแพร กิ จการและผลงาน” หมายถึ ง การเผยแพร ข อมู ลข าวสารงานบริ หารจั ด
การศึกษา และผลงานอื่นๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดเครือขายการประชาสัมพันธ
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5.2 สํารวจขอมูลเครือขายการประชาสัมพันธทั้งเครือขายภายในและภายนอกองคกร
แลวจัดทําทะเบียนเครือขายประชาสัมพันธ และบุคลากรผูที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
5.3 จัดทําหลักเกณฑขอกําหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดตอประสานงานกับ
เครือขายการประชาสัมพันธ
5.4 รวบรวมขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.5 นําเสนอหลักเกณฑ ขอกําหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
5.6 วางแผน วิเคราะห และบริหารจัดการขอมูลขาวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อ
ใหตอบสนองจุดมุงหมาย ประกาศเผยแพรขอมูลเครือขายการประชาสั มพันธ หลักเกณฑ ขอกําหนด
แนวปฏิบัติ รูปแบบการติดตอประสานงานให บุคลากร ผูเกี่ยวของ และเครือขายการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธและสถานศึกษาไดทราบและนําไปใชประโยชนในการติดตอและสงขาวประชาสัมพันธ
5.7 ติดตามขาวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมขอมูลองคความรู ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ดวยเครือขายประชาสัมพันธ (e- Network)
5.8 จัดบุคลากรผูรับผิดชอบการประสานงานและเครือขายการประชาสัมพันธ
5.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ โดยใหเครือขายมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
5.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือขายประชาสัมพันธแลวนําผลมาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
สํารวจขอมูลเครือขายการประชาสัมพันธและ
จัดทําทะเบียน
จัดทําหลักเกณฑและรูปแบบการติดตอประสานงานกับ
เครือขายการประชาสัมพันธ
นําเสนอหลักเกณฑ
รูปแบบการประสานงาน
ให ผอ.สพป./ม.พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

ไมอนุมัติ
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รวบรวมขอมูล/ประกาศเผยแพรขอ มูลเครือขาย
การประชาสัมพันธใหผเู กี่ยวของทราบ
จัดตั้งเครือขาย e-Network/กลุมเครือขายบริหาร
ประชาสัมพันธ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามขาวสาร
จัดบุคลากรผูร ับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุมเครือขายการประชาสัมพันธ

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือขาย
และนํามาพัฒนาปรับปรุง

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญํติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.
2525 และที่แกไขเพิ่มเติม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุม อํานวยการ

รหัสเอกสาร…………

5.

3

2

ลําดับที่
1

จัดบุคลากรผูร ับผิดชอบ
การประสานงาน

ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

สํารวจขอมูล/จัดทําทะเบียน
เครือขาย/หลักเกณฑ/รูปแบบการ
ประสานงานกับเครือขาย

คณะทํางาน ศึกษา
วิเคราะห ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให
ผูรับผิดชอบการประสานงานกับกลุม
เครือขาย

สํารวจขอมูลเครือขาย จัดทําทะเบียน
เครือขาย กําหนดหลักเกณฑ
กําหนดรูปแบบการประสานงานกับ
เครือขาย
นําเสนอหลักเกณฑรูปแบบการ
ประสานงานใหผอ.สพป./สพม.พิจารณา
อนุมัติ

รายละเอียดงาน
แตงตั้งทํางานการเพื่อศึกษาวิเคราะห
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑที่เกีย่ วของ

1 วัน

1 เดือน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- เจาหนาที่
- ผอ.สพป. ผอ.สพม.

- เจาหนาที่
- คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
- คณะทํางาน

หมายเหตุ

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบทั่วถึงกัน

วัตถุประสงค

9. สรุปมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ; งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุม อํานวยการ

รหัสเอกสาร…………

ตรวจสอบประเมินผล
นํามาพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมเสริม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือขายและนํามาพัฒนาปรับปรุง

รายละเอียดงาน
- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธใน
หลายรูปแบบ

เวลาดําเนินการ

มีเครือขายประชาสัมพันธ
เผยแพรกจิ กรรมของ สพป./
ม.ที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายชองทาง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ
บุคลากรทีไ่ ดรบั
มอบหมาย

หมายเหตุ

เอกสารอางอิง : 1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติม
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

8.

ลําดับที่
6.

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบทั่วถึงกัน

ชื่อกระบวนการ; งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
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1. ชื่องาน : งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสราง ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง การสร า งเครื อ ข า ยการประชาสั ม พั น ธ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร
การจัดทําขอมูลขาวสาร การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูลขาวสาร
4. คําจํากัดความ
“ ขอมูลขาวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวา จะ
ไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ไฟลภาพ ไฟล
เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสี ยงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน” หมายถึง บุคลากรผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนการ
เฉพาะในแตละภารกิจ
“การเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน” หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารงานบริหาร
จัดการศึกษาและผลงานอื่นๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเผยแพรขอมูลขาวสาร
5.1.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดตอประสานงานกับเครือขายฯ บุคคล หนวยงาน
และสาธารณชน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จัดทําแผนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของสํานักงานและ
สถานศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
5.1.4 ผลิตสื่อขอมูลขาวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศนและสื่อ
อิเลคทรอนิกส และสื่อในรูปแบบอื่น
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5.1.5 วิเคราะหสรุปประเด็นขอมูลขาวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและผลงานของสํานักงานเขตฯ ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาพอื่นๆ
5.1.7 ดําเนินการประชาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆ และเครือขายการประชาสัมพันธ
5.1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธเพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาวิเคราะห
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
จัดระบบรูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร
จัดทําแผนการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผลิตสื่อขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
วิเคราะหสรุปประเด็น ขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

นําเสนอหลักเกณฑ รูปแบบการประสานงาน
ใหผอ. สพป./สพม. พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการประชาสัมพันธ
ติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ

ไมอนุมัติ
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5.2 งานบริการขอมูลขาวสาร
5.2.1 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารผลงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ดวยระบบอิเลคทรอนิคสและรูปแบบอื่น
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการใหบริการขอมูลขาวสาร ผลงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ขาวสาร สื่อ Web Page E-mail และกระดานขาว
5.2.3 จัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร หรือคลังขอมูลขาวสารในรูปแบบเอกสาร
และระบบอิเลคทรอนิกส
5.2.4 จัดบุคลากรผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารและการใหบริการ
5.2.5 ใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบที่หลากหลายผานสื่อทุกแขนงและเครือขาย
การประชาสัมพันธ ตอสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการใหบริการ นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องเปนระยะๆ
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดรวบรวมขอมูล
ขาวสาร
การประชาสัมพันธ

จัดระบบรูปแบบการใหบริการขอมูลขาวสาร
จัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร

ไมอนุมัติ

นําเสนอระบบ /รูปแบบการใหบริการ
และจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร
ให ผอ.สพป./สพม.พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรใหรับผิดชอบการใหบริการขอมูลขาวสาร
ใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและแกไข

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบฟอรมกระดานขาวในเว็ปบอรด
7.2 แบบฟอรมการสงขาว
7.3 แบบฟอรมทะเบียนเครือขาย
7.4 โปรแกรมการรับ – สงขาวทาง E-mail
118

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ
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8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.
2525 และที่แกไขเพิ่มเติม

4

3

2

ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

ผลิตสื่อ ขอมูลขาวสารและ
วิเคราะหประเด็นขาว แลวเก็บ
รวบรวมขอมูล

จัดระบบ/รูปแบบ และจัดทํา
แผนการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ระเบียบทีเ่ กี่ยวของ

- นําเสนอแผนการประชาสัมพันธ/
รูปแบบการประชาสัมพันธและผล
วิเคราะหประเด็นขอมูลขาวสารให ผอ.
สพป./สพม. พิจารณาอนุมัติ

- ผลิตสื่อขอมูลขาวสาร ทุกรูปแบบ
- วิเคราะหประเด็นขอมูลขาวสาร
- เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร

- จัดระบบ/รูปแบบการติดตอ
ประสานงาน- จัดทําแผนประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสาร

1 เดือน

- ผอ.สพป./สพม.

- เครือขาย
- เจาหนาที่
- คณะทํางาน

- เจาหนาที่
- คณะทํางาน

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ ; งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสราง ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และ
สาธารณชนทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
- คณะทํางาน
1
- แตงตั้งคณะทํางานศึกษา วิเคราะห
1วัน
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห
ระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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ติดตามประเมินผล

- ติดตามตรวจสอบประเมินผล
การประชาสัมพันธแลวนํามาพัฒนา
ปรับปรุงแกไข

คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความเขาใจที่ดีงามไดรับ คณะทํางาน
การสนับสนุนใหสามารถ
บริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เอกสารอางอิง : 1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธลากรใหขาวสาร พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ชื่อกระบวนการ ; งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมอํานวยการ รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสราง ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และ
สาธารณชนทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
5
ประชาสัมพันธผานสื่อ ตาง ๆ และ
ผลงานของสพป./สพม. - เจาหนาที่
เครือขายประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ
เผยแพรสูสาธารณชน - เครือขาย
ดําเนินการประชาสัมพันธ
ผานชองทาง
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