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นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มอานวยการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
คานา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น 9 กลุ่ม เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพั ฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน และก าหนดให้ มี ก ลุ่ ม อ านวยการ มี อ านาจหน้ าที่ ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ ดาเนินการเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้ อม และยานพาหนะ จัดระบบบริห ารงาน การควบคุมภายใน และพัฒ นาองค์กร
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึ กษา ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ ประสาน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาที่ มิใช่ งานของส่ ว นราชการใดโดยเฉพาะ ปฏิ บั ติ งานร่ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิ บั ติงานที่ ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กลุ่ม
อานวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สารบัญ
งานที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งที่ 144/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
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งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
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นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.6 ปฏิบตั ิ
หน้ ำที่งำนประชำสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นงำนโดยใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงในด้ ำน
ประชำสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ ปัญหำที่ยำก มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบคือ
1.เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 และ เว็บไซต์ สพฐ.
และเว็บไซต์ออนไลน์
2.กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทำงสือ่ สิง่ พิมพ์ตำ่ ง ๆ
3.กำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยไฟวิ่ง กำรออกแบบจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ำยนิเทศ ป้ำยคัทเอำท์ และ
ป้ำยผ้ ำเพื่อประชำสัมพันธ์
4.กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิทยุ เสียงตำมสำย จัดทำสปอร์ ตประชำสัมพันธ์ และคัดกรอง
ข้ อมูลข่ำวสำร ก่อนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงเครื อข่ำย
5.จัดทำงำน Presentation เฉพำะกิจ ด้ วยกรำฟฟิ คคอมพิวเตอร์ ผลิตสไลด์มลั ติวิชนั่ แนะนำสำนักงำนเขต
พื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
6.จัดทำสือ่ มัลติมิเดียเพื่อนำเสนอ บันทึก เพื่อกำรสืบค้ น
7.ประสำนสือ่ มวลชนร่วมทำข่ำว แถลงข่ำวผลงำน เผยแพร่ข้อมูลและจัดทำทะเบียนและคลังข้ อมูลข่ำวสำร
สำหรับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
8.ติดตำมควำมเคลือ่ นไหวทำงด้ ำนกำรศึกษำ รวบรวมข้ อมูลองค์ควำมรู้
9.สร้ ำงช่องทำงรับฟั งข้ อมูลข่ำวสำร ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
10.กำรสร้ ำงเครื อข่ำยประชำสัมพันธ์ โดยให้ เครื อข่ำยมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์
11.รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลข่ำวสำรจำก หนังสือพิมพ์/วิทยุ /โทรทัศน์ เว็บไซต์ และสือ่ ต่ำง ๆ นำเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำทรำบ ทุกระยะเวลำ 1 เดือน
12.ตรวจสอบประเมินผลกำรประสำนงำนเครื อข่ำยประชำสัมพันธ์ แล้ วนำผลมำวำงแผน พัฒนำปรับปรุงงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
13.ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกผู้บงั คับบัญชำ
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1. งานการสร้ างเครือข่ ายประชาสัมพันธ์
เป็ นกำรบริ หำรกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และเสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับ
กิจกำร ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด รวมถึงบุคลำกร ชุมชน และประชำชน
ทัว่ ไป ให้ ได้ รับทรำบข้ อมูลอย่ำงทัว่ ถึง ครอบคลุมไปถึงกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยี สร้ ำงเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
ทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร กำรจัดทำข้ อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร
คำจำกัดควำม
“กำรบริ หำรงำนประชำสัมพันธ์ ” หมำยถึง กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร โครงกำร นโยบำย ควำมเคลือ่ นไหว
ทำงกำรศึกษำ และกิจกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อนำไปสูอ่ งค์ควำมรู้และสือ่ ประชำสัมพันธ์
“ข้ อมูลข่ำวสำร” หมำยถึง สิง่ ที่สอื่ ควำมหมำยให้ ร้ ูเรื่ องรำว ข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรื อสิง่ ที่ผำ่ นวิธีกำรใด ๆ เช่น
จัดทำในรูปแบบของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ไฟล์ภำพ ไฟล์เอกสำร กำร
บันทึกภำพหรื อเสียงกำรบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทำให้ สงิ่ ที่บนั ทึกไว้ ปรำกฏได้
“เครื อข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร” หมำยถึง สถำนศึกษำหรื อกลุม่ เครื อข่ำยสถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ หรื อ มัธยมศึกษำรวมถึงบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ อง
“เครื อข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยนอกองค์กร” หมำยถึง หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ เอกชน และท้ องถิ่น องค์กร
ชุมชน สถำนประกอบกำร สือ่ มวลชนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้ อง
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ และ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
“คณะทำงำน” หมำยถึง บุคลำกรผู้ได้ รับแต่งตังหรื
้ อมอบหมำยให้ ปฏิบตั ิหน้ ำทีเ่ ป็ นกำรเฉพำะในแต่ละ
ภำรกิจ
“กำรเผยแพร่กิจกำรและผลงำน” หมำยถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรงำนบริ หำรจัดกำรศึกษำ และผลงำน
อื่น ๆ ของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน
1. แต่งตังคณะท
้
ำงำนเพื่อศึกษำวิเครำะห์ ระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดเครื อข่ำย
กำรประชำสัมพันธ์
2. สำรวจข้ อมูลเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทงเครื
ั ้ อข่ำยภำยในและภำยนอกองค์กร แล้ วจัดทำทะเบียน
เครื อข่ำยประชำสัมพันธ์ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชำสัมพันธ์
3. จัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนด แนวปฏิบตั ิ และรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับเครื อข่ำยกำร
ประชำสัมพันธ์
4. รวบรวมข้ อมูลข่ำวสำรด้ วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

5. นำเสนอหลักเกณฑ์ ข้ อกำหนด แนวปฏิบตั ิ รูปแบบกำรประสำนงำนให้ ผ้ อู ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบและอนุมตั ิ
6. วำงแผน วิเครำะห์ และบริ หำรจัดกำรข้ อมูลข่ำวสำร พัฒนำสือ่ ไอที พิจำรณำเลือกสือ่ ให้ ตอบสนอง
จุดมุง่ หมำย ประกำศเผยแพร่ข้อมูลเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้ อกำหนด แนวปฏิบตั ิ รูปแบบกำรติดต่อ
3
ประสำนงำนให้ บคุ ลำกร ผู้เกี่ยวข้ อง และเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ นักประชำสัมพันธ์และสถำนศึกษำได้ ทรำบและ
นำไปใช้ ประโยชน์ในกำรติดต่อและส่งข่ำวประชำสัมพันธ์
7. ติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลือ่ นไหวทำงกำรศึกษำ รวบรวมข้ อมูลองค์ควำมรู้
8. จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนและเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
9. จัดกิจกรรมเสริ มกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้ เครื อข่ำยมีสว่ นร่วมในกำรประชำสัมพันธ์
10. ตรวจสอบประเมินผล กำรประสำนงำน เครื อข่ำยประชำสัมพันธ์แล้ วนำผลมำวำงแผนพัฒนำปรับปรุง
งำนอย่ำงต่อเนื่อง
Flow Chart กำรปฏิบตั งิ ำน

คณะทำงำนศึกษำวิเครำะห์
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

สำรวจข้ อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
และจัดทำทะเบียน

จัดทำหลักเกณฑ์และรู ปแบบกำรติดต่อประสำนงำน
กับเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์

นำเสนอ

ไม่อนุมตั ิ

หลักเกณฑ์ รูปแบบกำรประสำนงำน
ให้ ผ้ อู ำนวยกำรเขตอนุมตั ิ

อนุมตั ิ
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รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ ขอ้ มูลเครื อข่าย
การประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ

จัดตั้งเครื อข่าย e-Network/กลุ่มเครื อข่ายบริ หาร

ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่ อ และติดตามข่าวสาร

จัดบุคลากรผูร้ ับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุ่มเครื อข่ายการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครื อข่าย
และนํามาพัฒนาปรับปรุ ง

เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
1. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
2. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้ วยกำรให้ ขำ่ วและบริ กำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2529 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้ วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ ขำ่ วรำชกำร พ.ศ.2525 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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2. งานเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารและผลงาน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและเสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกิจกำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัด บุคคล ชุมชน และสำธำรณชนทัว่ ไป ให้ ได้ รับทรำบโดยทัว่ กัน และครอบคลุมถึง
กำรสร้ ำงเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทงภำยในและภำยนอกองค์
ั้
กร กำรจัดทำข้ อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ
กำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร
คำจำกัดควำม
“ข้ อมูลข่ำวสำร” หมำยถึง สิง่ ที่สอื่ ควำมหมำยให้ ร้ ูเรื่ องรำว ข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรื อสิง่ ใด ๆ ไม่วำ่ กำร
สือ่ ควำมหมำยนันจะท
้ ำได้ โดยสภำพของสิง่ นันเองหรื
้
อโดยผ่ำนวิธีกำรใด ๆ และไม่วำ่ จะได้ จดั ทำไว้ ในรูปของเอกสำร แฟ้ม
รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ไฟล์ภำพ ไฟล์เอกสำร กำรบันทึกภำพหรื อเสียงกำรบันทึก
โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอนื่ ใดที่ทำให้ สงิ่ ที่บนั ทึกไว้ ปรำกฏได้
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
“คณะทำงำน” หมำยถึง บุคลำกรผู้ได้ รับแต่งตังหรื
้ อมอบหมำยให้ ปฏิบตั ิหน้ ำทีเ่ ป็ นกำรเฉพำะในแต่ละภำรกิจ
“กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน” หมำยถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรงำนบริ หำรจัดกำรศึกษำ และ
ผลงำนอื่น ๆ ของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
1. แต่งตังคณะท
้
ำงำนเพื่อศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิทเี่ กี่ยวข้ องกับกำรเผยแพร่
ข้ อมูลข่ำวสำร
2. จัดระบบ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับเครื อข่ำยฯ บุคคล หน่วยงำนและสำธำรณชน ด้ วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และรูปแบบอื่น
3. จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนและสถำนศึกษำให้ ครอบคลุม
ทุกกลุม่ เป้ำหมำย
4. ผลิตสือ่ ข้ อมูลข่ำวสำร บทควำม วำรสำร สือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศน์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ่ ในรูปแบบอื่น
5. วิเครำะห์สรุปประเด็นข้ อมูลข่ำวสำร ผลงำนที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทงเชิ
ั ้ งรุก และเชิงรับ
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ ด้ วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ภำพอื่น ๆ
7. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสือ่ ต่ำง ๆ และเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
8. ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อนำไปพัฒนำ ปรับปรุงแก้ ไขเป็ นระยะ ๆ
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Flow Chart กำรปฏิบตั ิงำน

แต่งตังคณะท
้
ำงำนเพื่อศึกษำวิเครำะห์
ระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้ อง
จัดระบบ รูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร

จัดทำแผนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร

ผลิตสือ่ ข้ อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ
วิเครำะห์ สรุปประเด็นข้ อมูลข่ำวสำร เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

นำเสนอรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรประสำนงำน
ให้ ผอ.เขต พิจำรณำอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

เก็บรวบรวมข้ อมูลข่ำวสำรด้ วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
ติดตำม ประเมินผล
กำรประชำสัมพันธ์

ไม่อนุมตั ิ
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3.งานบริการข้ อมูลข่ าวสาร
กำรบริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร
1. จัดรวบรวมข้ อมูลข่ำวสำรผลงำน ของสำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำด้ วยระบบอิเล็คทรอนิกส์และ
รูปแบบอื่น
2. จัดระบบรูปแบบกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร ผลงำนของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในรูปแบบ
ของเอกสำร ข่ำวสำร สือ่ เว็บไซต์ อีเมล
3. จัดตังศู
้ นย์บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร หรื อคลังข้ อมูลข่ำวสำรในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้ บริ กำร
5. ให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำยผ่ำนสือ่ ทุกแขนงและเครื อข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ตอ่ สำธำรณชน
6. ตรวจสอบประเมินผลระบบกำรให้ บริ กำร นำผลกำรประเมินไปใช้ ในกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ ไขอย่ำงต่อเนื่องเป็ น
ระยะๆ
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

จัดรวบรวมข้ อมูลข่ำวสำร
กำรประชำสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร

จัดตังศู
้ นย์บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร
ไม่อนุมตั ิ
นำเสนอระบบ/รูปแบบกำรให้ บริ กำร
และจัดตังศู
้ นย์บริกำรข้ อมูลข่ำวสำร ให้ ผอ.เขต อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
มอบหมำยบุคลำกรให้ รับผิดชอบกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำร
ให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุง
และแก้ ไข
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แบบฟอร์ มที่ใช้
1. แบบฟอร์ มกำรส่งข่ำว
2. แบบฟอร์ มทะเบียนเครื อข่ำย
3. โปรแกรมกำรรับ-ส่ง ข่ำว
เอกสำร/หลักฐำนอ้ ำงอิง
เอกสำร/หลักฐำนอ้ ำงอิง
1. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
2. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้ วยกำรให้ ขำ่ วและบริ กำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2529 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้ วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ ขำ่ วรำชกำร พ.ศ.2525 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

