
 

 
 
 

ช่ือหนวยงาน กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสมัพันธ 
สํานักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

 
 
 

หัวขอองคความรู 
ช่ือเรื่อง คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

(ฉบับท่ี .... ปรับปรุงครั้งท่ี ...) 

 
 
 
 
 

เสนอโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพนัธ 
จัดเตรียมโดย งานเผยแพรและประชาสัมพันธ 
ทบทวนโดย งานเผยแพรและประชาสัมพันธ 
อนุมัติโดย สํานักนโยบายและบรหิารดานพลงังานปรมาณ ู

สําเนาเลมท่ี  
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

 
 

สถานะปรับปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งท่ี วันท่ี ขอสรุปการปรับปรุง 
1 0 11 ก.ค. 59 ประกาศใช 
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

สารบัญ 
                                                                                        หนา 
1. วัตถุประสงค                                                                                           …4 
2. ขอบเขต                                                                                        …4 
3. คําจํากัดความ                                                                                          …4 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ                                                                …5 
5. ข้ันตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน                                                                            …6 
6. การบันทึก                 …10 
7. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน              …10 
8. วิธีการตรวจสอบความถูกตอง                …11 
9. เอกสารอางอิง                                                                                                …11 
10. เอกสารแนบทาย                  …11 
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

  
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 
 
  การประชาสัมพันธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนอีกภารกิจหลักของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และเพ่ือใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สํานักงาน จึงจําเปนตองจัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
อาทิ เสวนาใหความรู คายเยาวชนนิวเคลียรสัมพันธ กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
(Road Show) กิจกรรมอยูปลอดภัยกับรังสี เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ กิจกรรมนิทรรศการสัญจร เชน งาน
มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ  งานถนนสายวิทยาศาสตร เปนตน รวมท้ัง การ
เลือกใชสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ ก็สําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร สรางความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรใหกับกลุมเปาหมาย 
ไดแก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงนอกจากทําให
กลุมเปาหมายเหลานี้เขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องของพลังงานนิวเคลียรแลว ยังเปนการสรางแนวรวมท่ี
จะมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนใหมีการนําพลังงานนิวเคลียรไปใชในทางสันติ อันจะสงผลใหการพัฒนา
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1  เพ่ือสรางพ้ืนฐานความรูความเขาใจ  ทัศนคติท่ีดี และความเชื่อม่ันตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

และความปลอดภยัในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู 
1.2  เพ่ือสรางความตระหนักดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู  

  1.3  เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมท้ังภาครัฐ และเอกชน  

 1.4  เพ่ือผลิตสื่อความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน
ปรมาณู 
  1.5 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธความรูความเขาใจ สรางทัศนคติท่ีดีและความเชื่อม่ันตอ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู 

 

2. ขอบเขต 
 กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รับ
นโยบายจากผูบริหาร  จากนั้นเจาหนาท่ีประชาสัมพันธดําเนินการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
ผูรับผิดชอบ  วิเคราะห กําหนดเนื้อหา กําหนดกิจกรรม นําเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึง
ดําเนินการจัดกิจกรรม และสรุปผลรายงานการดําเนินกิจกรรมภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

3. คําจํากัดความ 
 3.1 การสรางความตระหนัก  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือใหกลุมเปาหมายไดมีความรูความเขาใจ
ดานนิวเคลียรและรังสี เกิดการรับรู สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 3.2 กิจกรรม หมายถึง วิธีการจัดงานในรูปแบบตาง ๆ เชน นิทรรศการสัญจร คายเยาวชน การ
เสวนาวิชาการ  
 3.3 กลุมเปาหมาย หมายถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย ผูประกอบการท่ี
เก่ียวของกับสารรังสี สือ่มวลชน และประชาชนท่ัวไป  
 3.4 ส่ือประชาสัมพันธ หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีเปนตัวกลางการถายทอดความรูความเขาใจเรื่องพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี รวมถึงภารกิจของหนวยงาน ใหแกกลุมเปาหมาย ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังวัสดุอุปกรณ และ
วิธีการ อาทิ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร แผนพับ สื่อออนไลน เปนตน 
 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูอํานวยการกลุม มีหนาท่ี สั่งการ กํากับดูแล การดําเนินการของขาราชการ เจาหนาท่ีใหปฏิบัติ
หนาท่ีเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ดวยความเรียบรอยตามแผนงาน 

4.2 หัวหนางาน มีหนาท่ี กํากับดูแล การดําเนินการของขาราชการ เจาหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ดวยความเรียบรอยตามแผนงาน 
 4.3 เจาหนาท่ี มีหนาท่ี ดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ดวยความเรียบรอย
ตามแผนงาน 
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

5.  แผนผังและข้ันตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ (Flow chart) 
 

ลํา 
ดับ 

ผังกระบวนงาน คําอธิบายขั้นตอน 

๑  ๑. รวบรวม วิเคราะห กําหนดเนื้อหา กาํหนด
ประเด็นที่จะประชาสัมพันธ   
 

๒ ๒. กําหนด ส่ือ หรือชองทางการส่ือสาร 
ขาวสาร  เวลา  และกลุมเปาหมาย ที่เหมาะ 
สมกับการเผยแพร คือ ๑.ผลิตส่ือที่ตองจัดซ้ือ
จัดจาง ๒.เอกสารเผยแพรขาว ๓.กิจกรรม
ส่ือมวลชนสัมพันธ  
 

๓ ๓. ดําเนินการตามขั้นตอนของชองทางการ
ส่ือสารที่กําหนด (จัดทํารายละเอยีดของส่ือที่
จัดซ้ือ-จัดจาง/จัดทาํเอกสารขาว/ภาพขาว/
จัดทําโครงการส่ือมวลชนสัมพันธ) 
 

๔ 
 

๔. ขออนุมัติผูบริหาร  
 
 
 

๕ 
 
 

๕. ประสานหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อ
ดําเนินการตอ  
 
 

๖ 
 

๖. ดําเนินการผลิต เผยแพร ประชาสัมพันธ
ตามชองทางที่กําหนด  
 
 

๗ ๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 
 

 
 

Yes 

ไม่อนุมติั ไม่อนุมติั 

กาํหนด ส่ือ หรือช่องทางการส่ือสาร ข่าวสาร  เวลา  

และกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเหมาะสมกบัการเผยแพร่

 

รวบรวม วเิคราะห์ กาํหนดเน้ือหา กาํหนด

ประเด็นท่ีจะประชาสัมพนัธ์ 

 

ผลิตส่ือท่ีตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

จดัทาํเอกสาร

ข่าว/ภาพข่าว 

 

ขออนุมติั

ผูบ้ริหาร 

 กิจกรรมส่ือมวลชน

์  

 

กาํหนดเน้ือหา/จดัทาํ

โครงการส่ือมวลชน

สัมพนัธ ์

 

ขออนุมติั

ผูบ้ริหาร

 

ขออนุมติั

ผูบ้ริหาร

 

เอกสารเผยแพร่ข่าว 

 

จดัทาํรายละเอียดของ

ส่ือท่ีจะจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

ไม่อนุมติั 

ประสานฝ่ายพสัดุให้

ดาํเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

ดาํเนินการผลิต เผยแพร่ข่าว

แจกในงาน และส่ือ 

อินเตอร์เน็ต 

ดาํเนินการตามแผน /ประสาน

พื้นท่ีและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 

ประสานส่ือมวลชน/เผยแพร่

ข่าวสารไปยงัส่ือต่างๆ  

ดาํเนินการผลิต เผยแพร่ ผา่นส่ือ

ท่ีกาํหนด เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ 

โทรทศัน์ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

5.1  แผนผังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
ลํา 
ดับ 

ผังกระบวนงาน คําอธิบายขั้นตอน 

๑  ๑. รวบรวม วิเคราะห กําหนดเน้ือหา กําหนด
ประเด็นท่ีจะจัดกิจกรรม 

๒ ๒. จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือจัด
กิจกรรม  
2.1หากไมไดรับอนุมัตจิะตองกลบัไปกําหนด
เน้ือหากิจกรรมใหม  
2.2 เมื่อไดรับอนุมตัิใหดําเนินการตามข้ันตอน
ตอไป 

๓ ๓. ดําเนินการตามข้ันตอน 
3.1 กรณีจางบริษัทเอกชน 
3.2 กรณดีําเนินการเอง 

๔ 
 

๔. กรณีจาง  
4.1 ขออนุมัติจัดซื้อจดัจางตามระเบียบพัสด ุ
4.2 ประชุมหารือคณะกรรมการ/ผูรับจางเพ่ือ
สรุปและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรวมกัน 
4.3 ดําเนินการจางตามระเบียบพัสด ุ
4.4 ตรวจรบังานและรายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 

๕ 
 
 

๕. กรณีดําเนินการเอง 
5.1 ขออนุมัติจัดซื้อจดัจางตามระเบียบพัสด ุ
5.2 ประชุมหารือคณะทํางาน/ผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ
สรุปและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรวมกัน 
5.3 ประสานงานขอมูล วิทยากร ฯลฯ เพ่ือ
ดําเนินการจัดกิจกรรม 
5.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

๖ 
 

๖. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีได
กําหนด 

๗ ๗. สรปุผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานให
ผูบริหารทราบ 

 

 
 

จัดทําบันทึกขออนมัติจัด

อนุมัติหลักการ  

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

จางบริษัทเอกชน 

 

ดําเนินการจาง 

ตรวจรับพัสดและรายงานผล
 

สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานผูบริหาร 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว 

รวบรวม วางแผน 
วิเคราะหขอมลเตรียม

ดําเนินการเอง 

 

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

ประชุมคณะกรรมการ/ 
ผูรับจาง 

ประชุมคณะทํางาน/ 
ผูที่เกี่ยวของ 

 

ไมอนุมัติ 
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

5.2 งานนิทรรศการตาง ๆ อาทิ นิทรรศการสัญจร ถนนสายวิทยาศาสตร มหกรรมวิทยาศาสตร เปนตน 

 ๑. บันทึกขออนุมัติจัดกจิกรรมงานนิทรรศการสัญจร 
๑.๑  จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมโดยจดัทําบันทึก ๒ ฉบับ  
         - ฉบับท่ี ๑ ลงนามโดย ผอ.กผป. เสนอ ผสบ. เพ่ือลงนามใน
บันทึกเสนอ ลปส. ผาน รอง. ลปส. 
         - ฉบับท่ี ๒ ลงนามโดย ผสบ. เสนอตอ ลปส. ผาน รอง ลปส. 
๑.๒ เมื่อ ผสบ. ลงนามในบันทึกแลว สงใหเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สบ. ดําเนินการตดัเงินงบประมาณ 
๑.๓ กรณีการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการอยูในแผนการดาํเนินงาน
จะตองสงบันทึกให กนผ. ใหความเห็นประกอบการพิจารณา 
๑.๔ เสนอกลุมบริหารงานคลัง เพ่ือดําเนินการยืนยันการตัดเงิน พรอม
ท้ังใหความเห็นประกอบการพิจารณา 
๑.๕ ลงรับเอกสารท่ีกลุมอํานวยการ  
๑.๖ เสนอบันทึกขออนุมัตผิาน รอง ลปส. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
๑.๗ เสนอบันทึกขออนุมัติตอ ลปส. เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ
จัดงานนิทรรศการ 

 ๒. บันทึกขอยืมเงินตอกลุมบริหารงานคลัง 
๒.๑ จดัทําแบบ ๘๕๐๐ เพ่ือยืมเงินในการจัดกิจกรรมตามวงเงินท่ี
ไดรับอนุมัติ โดยเสนอผาน ผสบ. เพ่ือทราบ และนําเสนอตอกลุม
บริหารงานคลังตอไป 

๓. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง  
3.1 กรณีดําเนินการเอง 
ตรวจสอบรายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางผานระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ เชน 
๓.๑.1 จางตกแตงสถานท่ี 
๓.1.๒ วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 
๓.1.๓ จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ (กรณไีมมรีถสวนกลาง) 
๓.1.๔ คาเชาสถานท่ี เปนตน 
3.2 กรณีจางบริษัทเอกชน 
๓.2.๑ จัดทําบันทึกขออนุมตัิจัดซือ้จัดจางให ผอ.กผป. ลงนาม 
นําเสนอ ลปส. (ผสบ. ปฏิบัตริาชการแทน. ลปส.) เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 
๓.๒.1 จัดทําใบขอใหจัดซื้อ/จาง   
๓.2.๓ จัดหาใบเสนอราคา กรณีจดัซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูรับจาง
รายเดียวท่ีมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท  
๓.2.๔ แนบเรื่องเดิม (บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมท่ี ลปส. อนุมตัิให
ดําเนินการแลว) 
 

ขออนุมัติจัดกจิกรรม  

นําเสนอ ผสบ. ลงนาม  

นําเสนอ ลปส. ผาน รอง ลปส.  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

-เจาหนาที่ฝายบริหาร สบ. ตัดเงิน 
-อยูในแผนสง กนผ. ใหความเห็น 
-สง กบค. ตัดเงิน และใหความเห็น 

ขอยืมเงินจาก 
 กบค. 

ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง ขอความอนุเคราะห
วิทยากร 

ตรวจรับพัสดุและรายงานผล
การจัดซ้ือจัดจาง 

สรุปผลการจัดกิจกรรม และรายงานการเดินทางไป
ตางจังหวัด  

          -แบบ ตจว. ๒-๑ 
          -สวนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘ 
          -สวนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม
นิทรรศการตามแผนงานที่วางไว 

ไมอนมัติ อนมัติ 
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

 ๔. บันทึกขอความอนุเคราะหวิทยากรจากหนวยงานภายใน ปส. 
พิจารณาจากกิจกรรมท่ีจัดวาเก่ียวของกับหนวยงานใด โดยจัดทํา
บันทึกเสนอ ผอ.กผป. ลงนาม เสนอผาน ผสบ. ไปยัง ผอ.สํานัก ท่ี
ตองการเชิญวิทยาการเขารวมกิจกรรม (เรียน ผสร. ผสส. ผสน. ผาน 
ผสบ.)  

 ๕. ดําเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการ 
๕.๑ ติดตอประสานงานองคกรท่ีเปนเจาของนิทรรศการในแตละครัง้ 
๕.๒ เตรยีมชุดนิทรรศการ เอกสาร และแบบสอบถาม 
๕.๓ จดัชุดนิทรรศการใหสอดคลองกับเน้ือหา วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย และกิจกรรม 
๕.๔ จดัเตรียมบุคลากร และวิธีการนําเสนอ เปนไปอยางสอดคลองกับ
คุณสมบัติของผูชมท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
๕.๕ การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม  
หมายเหตุ : การออกแบบแบบสอบถามควรใหครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะทําได โดยดจูากวัตถุประสงค เน้ือหาสาระ และ
กิจกรรมของงาน 

 ๖. บันทึกขอเบิกคาใชจายในการจัดกิจกรรมและคืนเงินทดรอง
ราชการ 
๖.๑ จดัทําบันทึกตามแบบ ตจว. ๒-๑ 
๖.๒ ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สวนท่ี ๑ แบบ 
๘๗๐๘) 
๖.๓ หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สวนท่ี ๒ 
แบบ ๘๗๐๘)  
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

5.3 แผนผังการเขียนขาวแจก 

 
 
 
 
 

1. เริ่มตน 
วางแผนการเขียนขาวจาก ปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน 

2. คัดขาวประชาสัมพันธ 
2.1 คดัเลือกงานหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือนํามาเขียนขาว 

2.2 เลือกจากกิจกรรมหรือการอบรมท่ีจะจดัข้ึนใน  เดือนน้ันๆ  

3. ประสานงานขอขอมูลขาว 
3.1  เมื่อไดหัวขอขาวท่ีจะเขียนขาวแลว ตองดูวาสํานักใดหรือกลุม

งานใดเปนเจาของโครงการ 
3.2  ดําเนินการขอขอมลูกิจกรรมโครงการตางๆกับกลุมงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือขอตัวโครงการ รายละเอียดตางๆท่ีเปน
ปจจุบัน เพ่ือมาเขียนขาว 

4. ดําเนินการเขียนขาว 
4.1  ดําเนินการเขียนขาวจากโครงการท่ีไดขอมา  

5. พิจารณา 
5.1  พิจารณาการเขียนขาว 
5.2  มีการแกไขจากหัวหนาผูตรวจขาว สงกลับใหผูเขียน ขาวแกไข 
/ และสงกลับตรวจพิจารณาอีกครัง้ เรียบรอยจึงดําเนินการสงขาว 
5.3  หากไมมีการแกไขจากหัวหนาผูตรวจขาว ดําเนินการสงขาว 
6.ดําเนินการประชาสัมพันธ 
6..1 ประชาสมัพันธผาน 
https://www.facebook.com/atoms4peace Thailand/ ของ
สํานักงาน ลงขาวประชาสัมพันธโดย admin หากมีรูปภาพใหใส
ประกอบขาวท่ีประชาสัมพันธไปดวย ถาไมมีใหเพ่ิมทีหลัง 

6.2 ประชาสมัพันธผาน หนาเว็บสํานักงาน 

http://www.oaep.go.th/  หากมีรูปภาพใหใสประกอบขาวท่ี

ประชาสมัพันธไปดวย ถาไมมีใหเพ่ิมทีหลัง 

6.3 ประชาสมัพันธ ลงตะกราขาวบนเว็บไซตของกระทรวง 

http://pr.most.go.th ในตะกราขาว 

7. ดําเนินการสงขาว ใหกับสื่อมวลชนตางๆ 
 ดําเนินการสงขาวใหกับสื่อมวลชนตางๆ ผานทาง   e – mail 
ประกอบไปดวย เน้ือหาขาว ไฟลขาว และภาพขาว เพ่ือประกอบการ
ลงขาว 

คัดขาวประชาสัมพันธ 

ประสานงานขอขอมูลขาว 

ดําเนินการเขียนขาว 

พิจารณา 

ดําเนินการประชาสัมพันธ 
o ประชาสัมพันธผาน facebook 
o ประชาสัมพันธผาน หนาเว็บสาํนักงาน 

o ประชาสัมพันธ ลงตะกราขาวบนเว็บไซตของ
กระทรวง 
      

ดําเนินการ สงขาว 

ใหกับสื่อมวลชนตางๆ 
 

ถูกตอ้ง 
ไม่ถูกตอ้ง 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

https://www.facebook.com/atoms4peace
http://www.oaep.go.th/
http://pr.most.go.th/
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ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

 

6. การบันทึก 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผูจัดเก็บ 
ระยะเวลาในการ

จัดเก็บ 

    

    

    

7. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหดําเนินการปละ 2  ครั้งตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (วันท่ี 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกป) ซ่ึงตัวชี้วัดประกอบดวย 

ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนัก จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  5,000 คน 12 เดือน 

 
ผลลัพธและตัวช้ีวัด 

ผลลัพธของโครงการ ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ระยะเวลา 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
นักวิชาการ ประชาชนท่ัวไป และ
สือ่มวลชน มีความความรูเขาใจเก่ียวกับ
พลังงานปรมาณู                                                                

รอยละของกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก
พลังงานปรมาณู  

รอยละ 80 12 เดือน 

 

 

 

 

 



 
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง:คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 1 0 12/11 

 

ผูจ้ดัทาํ 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 
 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 
 

........... 

 

8. วิธีการตรวจสอบความถูกตอง 
8.1 การตรวจสอบเนื้อหา 

- ความถูกตองของขอมูลในเอกสาร 
- ความครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงในเอกสาร 

8.2 เอกสารตองผานการลงนาม และตองมีการตรวจทานตามลําดับข้ัน 

9. เอกสารอางอิง 
 ภาคผนวก 

10. เอกสารแนบทาย 
 ภาคผนวก 
  

 


