
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

 

 

 
 

 

นางสาวกชพรรณ  บุญชัย 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ชื่อ นางสาวกชพรรณ  บุญชัย 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับ  ช านาญการ 

กลุ่ม อ านวยการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 

 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

 งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 งานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
เรื่อง  งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 

  

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการประสานงาน 
มีระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

2 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบเพ่ือสะดวก 
ในการค้นหา 

1.มีการรวบรวมข้อมูลทุกประเภท 
2.จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 น าเสนอข้อมูลและวิธีการเผยแพร่ข้อมูล 1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สพป.แพร่ 
เขต 1 www.phrae1.go.th 
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊ค : งาน
ประชาสัมพันธ์ แพร่เขตหนึ่ง 
3.เผยแพร่ข้อมูล่าวสารทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
กลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ 
เขต 1 และกลุ่มไลน์ OBEC Line ซึ่งเป็นกลุ่ม
ไลนฺที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เป็นสมาชิก 
4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางจดหมายข่าว 
5.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ 

4 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
อย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phrae1.go.th/


มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและผลงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง      
ในการปฏิบัติงาน 

2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับ
เครือข่าย บุคคล หน่วยงานทั่วไป และ
สาธารณชน 

มีแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ที่ก าหนดระบบ 
รูปแบบการติดต่อประสานงาน 

3 จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

มีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร และผลงานของ สพป.แพร่ เขต 1 

4 ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลงานของ สพป.แพร่ เขต 1 ได้แก่ ป้ายไฟ   
จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาพถ่าย ท าเนียบ
บุคลากร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทาง
เว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 1 www.phrae1.go.th 
และเผยแพร่ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มไลน์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1, ผู้บริหาร 
สพป.แพร่ เขต 1, บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1,   
OBEC Line แพร่ 1, pr สพฐ, Northern, ชมรม   
นักประชาสัมพันธ์ กศ.พฐ.ปท. 

6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาพถ่าย 

1.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและผลงานด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.มีการจัดเก็บเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน      
มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

7 การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจโดยการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google 
form  

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

1.มีคณะท างานในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ 
2.สรุประเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

2 จัดท าหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ     
และรปูแบบการประสานงานของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ 
และรูปแบบการประสานงานของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

3 น าเสนอหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ 
และรูปแบบการประสานงานของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 

ประกาศใช้หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ 
และรูปแบบการประสานงานของเครือข่าย   
ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

4 ส ารวจข้อมูลเครือข่าย จัดท าทะเบียนสมาชิก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

มีทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

5 การบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าว 

1.มีการพัฒนาเครอข่ายประชาสัมพันธ์ 
2.มีช่องทางการติดต่อสื่สารระหว่างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

6 การตรวจสอบ ประเมินผลการประสานงาน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
.มีคณะท างานในการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

2 ประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทุกคน        
เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

มีการประชุมและสร้างความเข้าในในนโยบาล 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อให้
บุคลากรมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีความพึงพอใจ 
ต่อการมีส่วนร่วมในองค์กร 

3 เปิดรับฟังความคิดผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับกล
ยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ             
ให้เหมาะสม 

ให้อิสระแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน และปรับ
กระบวนการท างาน พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตามการ
ท างานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ประเมินผล เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


