ชื่อหนวยงาน กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ
สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

หัวขอองคความรู
ชื่อเรื่อง คูม ือการปฏิบตั ิงานกระบวนการประชาสัมพันธ
(ฉบับที่ .... ปรับปรุงครั้งที่ ...)

เสนอโดย
จัดเตรียมโดย
ทบทวนโดย
อนุมัติโดย
สําเนาเลมที่

กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ
งานเผยแพรและประชาสัมพันธ
งานเผยแพรและประชาสัมพันธ
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู

สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู

รหัสเอกสาร: KM-…-…
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1

ปรับปรุงครั้งที่:
0

สถานะปรับปรุงเอกสาร
ฉบับที่
1

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ปรับปรุงครั้งที่
0

วันที่
11 ก.ค. 59

ประกาศใช

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ขอสรุปการปรับปรุง

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........

หนา:
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สารบัญ
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1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน
6. การบันทึก
7. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
8. วิธีการตรวจสอบความถูกตอง
9. เอกสารอางอิง
10. เอกสารแนบทาย

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ
การประชาสั มพั น ธ ดา นวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิว เคลีย ร เปน อีกภารกิจ หลักของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และเพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สํานักงาน จึงจําเปนตองจัดกิจกรรมใหหลากหลาย
อาทิ เสวนาใหความรู คายเยาวชนนิวเคลียรสัมพันธ กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร
(Road Show) กิจกรรมอยูปลอดภัยกับรังสี เวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ กิจกรรมนิทรรศการสัญจร เชน งาน
มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ งานถนนสายวิทยาศาสตร เปนตน รวมทั้ง การ
เลื อ กใช สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ป ระเภทต า ง ๆ ก็ สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เพื่ อสร า งความตระหนั ก ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีนิวเคลียร สรางความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรใหกับกลุมเปาหมาย
ไดแก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งนอกจากทําให
กลุมเปาหมายเหลานี้เขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องของพลังงานนิวเคลียรแลว ยังเปนการสรางแนวรวมที่
จะมี ศักยภาพสูงในการสนั บสนุ นใหมีการนําพลังงานนิวเคลีย รไปใชในทางสัน ติ อั นจะสงผลให การพัฒนา
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางพื้นฐานความรูความเขาใจ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
และความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู
1.2 เพื่อสรางความตระหนักดานความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู
1.3 เพื่อสรางเครือขายการมีสวนรวมทั้งภาครัฐ และเอกชน
ปรมาณู

1.4 เพื่อผลิตสื่อความรูเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงาน

1.5 เพื่ อ เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ค วามรู ค วามเข า ใจ สร า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละความเชื่ อ มั่ น ต อ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความปลอดภัยในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู
2. ขอบเขต
กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รับ
นโยบายจากผู บ ริ ห าร จากนั้ น เจ า หน า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ ดํ า เนิ น การประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและ
ผูรับผิดชอบ วิเคราะห กําหนดเนื้อหา กําหนดกิจกรรม นําเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึง
ดําเนินการจัดกิจกรรม และสรุปผลรายงานการดําเนินกิจกรรมภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........
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3. คําจํากัดความ
3.1 การสรางความตระหนัก หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหกลุมเปาหมายไดมีความรูความเขาใจ
ดานนิวเคลียรและรังสี เกิดการรับรู สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3.2 กิจกรรม หมายถึง วิธีการจัดงานในรูปแบบตาง ๆ เชน นิทรรศการสัญจร คายเยาวชน การ
เสวนาวิชาการ
3.3 กลุมเปา หมาย หมายถึง นั กเรียน นิสิต นักศึ กษา นักวิ ชาการ ครู อาจารย ผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับสารรังสี สือ่ มวลชน และประชาชนทั่วไป
3.4 สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เปนตัวกลางการถายทอดความรูความเขาใจเรื่องพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี รวมถึงภารกิจของหนวยงาน ใหแกกลุมเปาหมาย ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ และ
วิธีการ อาทิ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร แผนพับ สื่อออนไลน เปนตน
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการกลุม มีหนาที่ สั่งการ กํากับดูแล การดําเนินการของขาราชการ เจาหนาที่ใหปฏิบัติ
หนาที่เปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ดวยความเรียบรอยตามแผนงาน
4.2 หัวหนางาน มีหนาที่ กํากับดูแล การดําเนินการของขาราชการ เจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่เปนไป
ตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ดวยความเรียบรอยตามแผนงาน
4.3 เจาหนาที่ มีหนาที่ ดําเนินการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ดวยความเรียบรอย
ตามแผนงาน

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........

สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู
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5. แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ (Flow chart)
ผังกระบวนงาน

ลํา
ดับ

๑

คําอธิบายขั้นตอน
๑. รวบรวม วิเคราะห กําหนดเนื้อหา กําหนด
ประเด็นที่จะประชาสัมพันธ

รวบรวม วิเคราะห์ กําหนดเนื้อหา กําหนด
ประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์

๒

๒. กําหนด สื่อ หรือชองทางการสื่อสาร
ขาวสาร เวลา และกลุมเปาหมาย ที่เหมาะ
สมกับการเผยแพร คือ ๑.ผลิตสื่อที่ตองจัดซื้อ
จัดจาง ๒.เอกสารเผยแพรขาว ๓.กิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ

กําหนด สื่ อ หรื อช่องทางการสื่ อสาร ข่าวสาร เวลา
และกลุ่มเป้ าหมาย ที่เหมาะสมกับการเผยแพร่

๓

ผลิตสื่ อที่ตอ้ งจัดซื้ อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่ ข่าว

กิจกรรมสื่ อมวลชน
์

๔

จัดทํารายละเอียดของ
สื่ อที่จะจัดซื้ อ-จัดจ้าง

จัดทําเอกสาร
ข่าว/ภาพข่าว

กําหนดเนื้อหา/จัดทํา
โครงการสื่ อมวลชน
สัมพันธ์

ไม่อนุมตั ิ

๕

ไม่อนุมตั ิ

Yes ขออนุมตั ิ
ผูบ้ ริ หาร

ไม่อนุมตั ิ

ขออนุมตั ิ
ผูบ้ ริ หาร

ขออนุมตั ิ
ผูบ้ ริ หาร

๖
ดําเนินการตามแผน /ประสาน
พื้นที่และหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ประสานฝ่ ายพัสดุให้
ดําเนินการจัดซื้ อ-จัดจ้าง

๗

๓. ดําเนินการตามขั้นตอนของชองทางการ
สื่อสารที่กําหนด (จัดทํารายละเอียดของสื่อที่
จัดซื้อ-จัดจาง/จัดทําเอกสารขาว/ภาพขาว/
จัดทําโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ)
๔. ขออนุมัติผูบริหาร

๕. ประสานหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อ
ดําเนินการตอ
๖. ดําเนินการผลิต เผยแพร ประชาสัมพันธ
ตามชองทางที่กําหนด
๗. สรุปผลการดําเนินงาน

ดําเนินการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่ อ
ที่กาํ หนด เช่น วิทยุ หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์

ดําเนินการผลิต เผยแพร่ ข่าว
แจกในงาน และสื่ อ
อินเตอร์เน็ต

ประสานสื่ อมวลชน/เผยแพร่
ข่าวสารไปยังสื่ อต่างๆ

สรุ ปผลการดําเนินงาน

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........
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ดับ

ฉบับที่:
1

5.1 แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)
ผังกระบวนงาน

๑

ไมอนุมัติ

จัดทําบันทึกขออนมัติจัด
อนุมัติหลักการ
๓
๔

๕

จางบริษัทเอกชน

ดําเนินการเอง

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

ประชุมคณะกรรมการ/
ผูรับจาง

ประชุมคณะทํางาน/
ผูที่เกี่ยวของ

ดําเนินการจาง
ตรวจรับพัสดและรายงานผล
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว

๖
๗

สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงานผูบ ริหาร

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

หนา:
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คําอธิบายขั้นตอน

รวบรวม วางแผน
วิเคราะหขอมลเตรียม

๒

ปรับปรุงครั้งที่:
0

๑. รวบรวม วิเคราะห กําหนดเนื้อหา กําหนด
ประเด็นที่จะจัดกิจกรรม
๒. จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพื่อจัด
กิจกรรม
2.1หากไมไดรับอนุมัตจิ ะตองกลับไปกําหนด
เนื้อหากิจกรรมใหม
2.2 เมื่อไดรับอนุมตั ิใหดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป
๓. ดําเนินการตามขั้นตอน
3.1 กรณีจางบริษัทเอกชน
3.2 กรณีดําเนินการเอง
๔. กรณีจาง
4.1 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
4.2 ประชุมหารือคณะกรรมการ/ผูรับจางเพื่อ
สรุปและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรวมกัน
4.3 ดําเนินการจางตามระเบียบพัสดุ
4.4 ตรวจรับงานและรายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร
๕. กรณีดําเนินการเอง
5.1 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
5.2 ประชุมหารือคณะทํางาน/ผูที่เกี่ยวของเพื่อ
สรุปและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรวมกัน
5.3 ประสานงานขอมูล วิทยากร ฯลฯ เพื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
5.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
๖. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได
กําหนด
๗. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงานให
ผูบริหารทราบ

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........
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5.2 งานนิทรรศการตาง ๆ อาทิ นิทรรศการสัญจร ถนนสายวิทยาศาสตร มหกรรมวิทยาศาสตร เปนตน
ขออนุมัติจัดกิจกรรม
นําเสนอ ผสบ. ลงนาม
-เจาหนาที่ฝา ยบริหาร สบ. ตัดเงิน
-อยูในแผนสง กนผ. ใหความเห็น
-สง กบค. ตัดเงิน และใหความเห็น
นําเสนอ ลปส. ผาน รอง ลปส.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อนมัติ

ไมอนมัติ

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

ขอยืมเงินจาก
กบค.

ขอความอนุเคราะห
วิทยากร

ตรวจรับพัสดุและรายงานผล
การจัดซื้อจัดจาง

ดําเนินการจัดกิจกรรม
นิทรรศการตามแผนงานที่วางไว

สรุปผลการจัดกิจกรรม และรายงานการเดินทางไป
ตางจังหวัด
-แบบ ตจว. ๒-๑
-สวนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘
-สวนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

๑. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมงานนิทรรศการสัญจร
๑.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมโดยจัดทําบันทึก ๒ ฉบับ
- ฉบับที่ ๑ ลงนามโดย ผอ.กผป. เสนอ ผสบ. เพื่อลงนามใน
บันทึกเสนอ ลปส. ผาน รอง. ลปส.
- ฉบับที่ ๒ ลงนามโดย ผสบ. เสนอตอ ลปส. ผาน รอง ลปส.
๑.๒ เมื่อ ผสบ. ลงนามในบันทึกแลว สงใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สบ. ดําเนินการตัดเงินงบประมาณ
๑.๓ กรณีการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการอยูในแผนการดําเนินงาน
จะตองสงบันทึกให กนผ. ใหความเห็นประกอบการพิจารณา
๑.๔ เสนอกลุม บริหารงานคลัง เพือ่ ดําเนินการยืนยันการตัดเงิน พรอม
ทั้งใหความเห็นประกอบการพิจารณา
๑.๕ ลงรับเอกสารที่กลุม อํานวยการ
๑.๖ เสนอบันทึกขออนุมัตผิ าน รอง ลปส. พิจารณาใหความเห็นชอบ
๑.๗ เสนอบันทึกขออนุมัติตอ ลปส. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ
จัดงานนิทรรศการ
๒. บันทึกขอยืมเงินตอกลุมบริหารงานคลัง
๒.๑ จัดทําแบบ ๘๕๐๐ เพื่อยืมเงินในการจัดกิจกรรมตามวงเงินที่
ไดรับอนุมัติ โดยเสนอผาน ผสบ. เพื่อทราบ และนําเสนอตอกลุม
บริหารงานคลังตอไป
๓. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
3.1 กรณีดําเนินการเอง
ตรวจสอบรายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางผานระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ เชน
๓.๑.1 จางตกแตงสถานที่
๓.1.๒ วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
๓.1.๓ จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ (กรณีไมมรี ถสวนกลาง)
๓.1.๔ คาเชาสถานที่ เปนตน
3.2 กรณีจางบริษัทเอกชน
๓.2.๑ จัดทําบันทึกขออนุมตั ิจัดซือ้ จัดจางให ผอ.กผป. ลงนาม
นําเสนอ ลปส. (ผสบ. ปฏิบัตริ าชการแทน. ลปส.) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
๓.๒.1 จัดทําใบขอใหจัดซื้อ/จาง
๓.2.๓ จัดหาใบเสนอราคา กรณีจดั ซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูร ับจาง
รายเดียวที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท
๓.2.๔ แนบเรื่องเดิม (บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ ลปส. อนุมตั ิให
ดําเนินการแลว)

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR
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๔. บันทึกขอความอนุเคราะหวิทยากรจากหนวยงานภายใน ปส.
พิจารณาจากกิจกรรมที่จัดวาเกี่ยวของกับหนวยงานใด โดยจัดทํา
บันทึกเสนอ ผอ.กผป. ลงนาม เสนอผาน ผสบ. ไปยัง ผอ.สํานัก ที่
ตองการเชิญวิทยาการเขารวมกิจกรรม (เรียน ผสร. ผสส. ผสน. ผาน
ผสบ.)
๕. ดําเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
๕.๑ ติดตอประสานงานองคกรที่เปนเจาของนิทรรศการในแตละครัง้
๕.๒ เตรียมชุดนิทรรศการ เอกสาร และแบบสอบถาม
๕.๓ จัดชุดนิทรรศการใหสอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย และกิจกรรม
๕.๔ จัดเตรียมบุคลากร และวิธีการนําเสนอ เปนไปอยางสอดคลองกับ
คุณสมบัติของผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย
๕.๕ การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
หมายเหตุ : การออกแบบแบบสอบถามควรใหครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ใหมากที่สดุ เทาที่จะทําได โดยดูจากวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมของงาน
๖. บันทึกขอเบิกคาใชจายในการจัดกิจกรรมและคืนเงินทดรอง
ราชการ
๖.๑ จัดทําบันทึกตามแบบ ตจว. ๒-๑
๖.๒ ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สวนที่ ๑ แบบ
๘๗๐๘)
๖.๓ หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สวนที่ ๒
แบบ ๘๗๐๘)

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR
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5.3 แผนผังการเขียนขาวแจก
1. เริ่มตน
วางแผนการเขียนขาวจาก ปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน
2. คัดขาวประชาสัมพันธ
2.1 คัดเลือกงานหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อนํามาเขียนขาว
2.2 เลือกจากกิจกรรมหรือการอบรมที่จะจัดขึ้นใน เดือนนั้นๆ

เริ่ มต้น

คัดขาวประชาสัมพันธ
ประสานงานขอขอมูลขาว
ดําเนินการเขียนขาว
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

5. พิจารณา
5.1 พิจารณาการเขียนขาว
5.2 มีการแกไขจากหัวหนาผูต รวจขาว สงกลับใหผเู ขียน ขาวแกไข
/ และสงกลับตรวจพิจารณาอีกครัง้ เรียบรอยจึงดําเนินการสงขาว
5.3 หากไมมีการแกไขจากหัวหนาผูตรวจขาว ดําเนินการสงขาว
6.ดําเนินการประชาสัมพันธ
6..1 ประชาสัมพันธผาน
https://www.facebook.com/atoms4peace Thailand/ ของ
สํานักงาน ลงขาวประชาสัมพันธโดย admin หากมีรูปภาพใหใส
ประกอบขาวที่ประชาสัมพันธไปดวย ถาไมมีใหเพิม่ ทีหลัง
6.2 ประชาสัมพันธผาน หนาเว็บสํานักงาน
http://www.oaep.go.th/ หากมีรูปภาพใหใสประกอบขาวที่
ประชาสัมพันธไปดวย ถาไมมีใหเพิ่มทีหลัง
6.3 ประชาสัมพันธ ลงตะกราขาวบนเว็บไซตของกระทรวง
http://pr.most.go.th ในตะกราขาว

พิจารณา

ดําเนินการประชาสัมพันธ
o ประชาสัมพันธผาน facebook
o ประชาสัมพันธผาน หนาเว็บสํานักงาน
o ประชาสัมพันธ ลงตะกราขาวบนเว็บไซตของ
กระทรวง
ดําเนินการ สงขาว
ใหกับสื่อมวลชนตางๆ

7. ดําเนินการสงขาว ใหกับสื่อมวลชนตางๆ
ดําเนินการสงขาวใหกับสื่อมวลชนตางๆ ผานทาง e – mail
ประกอบไปดวย เนื้อหาขาว ไฟลขา ว และภาพขาว เพื่อประกอบการ
ลงขาว

สิ้นสุด

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

3. ประสานงานขอขอมูลขาว
3.1 เมื่อไดหัวขอขาวที่จะเขียนขาวแลว ตองดูวาสํานักใดหรือกลุม
งานใดเปนเจาของโครงการ
3.2 ดําเนินการขอขอมูลกิจกรรมโครงการตางๆกับกลุม งานที่
รับผิดชอบ เพื่อขอตัวโครงการ รายละเอียดตางๆที่เปน
ปจจุบัน เพื่อมาเขียนขาว
4. ดําเนินการเขียนขาว
4.1 ดําเนินการเขียนขาวจากโครงการที่ไดขอมา

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........
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ฉบับที่:
1

6. การบันทึก
ชื่อบันทึก

รหัสเอกสาร

ผูจัดเก็บ

ปรับปรุงครั้งที่:
0
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ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ

7. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหดําเนินการปละ 2 ครั้งตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกป) ซึ่งตัวชี้วัดประกอบดวย
ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนัก

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

ผลลัพธและตัวชี้วัด
ผลลัพธของโครงการ

ตัวชี้วัด

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และ
สือ่ มวลชน มีความความรูเขาใจเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใชประโยชนจาก
พลังงานปรมาณู

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

คา
ระยะเวลา
เปาหมาย
5,000 คน 12 เดือน

คา
ระยะเวลา
เปาหมาย
รอยละ 80 12 เดือน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........

สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู
Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง:คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ

รหัสเอกสาร: KM-…-…
ประกาศใชวันที่: (ประกาศโดย DCC)
ฉบับที่:
1

ปรับปรุงครั้งที่:
0

8. วิธีการตรวจสอบความถูกตอง
8.1 การตรวจสอบเนื้อหา
- ความถูกตองของขอมูลในเอกสาร
- ความครบถวนของขอมูลที่อางอิงในเอกสาร
8.2 เอกสารตองผานการลงนาม และตองมีการตรวจทานตามลําดับขั้น
9. เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
10. เอกสารแนบทาย
ภาคผนวก

ผูจ้ ดั ทํา
กลุ่มงาน........

ผูท้ บทวน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผูอ้ นุมตั ิ
QMR

...........

หนา:
12/11

