คูม่ ือการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านสิง่ แวดล้ อม

คู่มือการให้ บริการข้ อมูลข่ าวสารและการประชาสั มพันธ์
ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานของสานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุ รี) ในการ
ให้บ ริ ก ารข้อมูล ข่ า วสาร สื่ อ เอกสารทางวิช าการ ด้า นสิ่ ง แวดล้อม เพื่ อนาไปใช้ในการบริ หารจัดการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสานึ ก และสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

2. ขอบเขต
ใช้เป็ นคู่มือมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานการให้บริ การข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
ด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในงานบริ การของสานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุ รี) ตามกรอบ
ภารกิจของสานักงานฯ ด้านการรณรงค์ส่งเสริ มสร้างจิตสานึก และสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน

3. คานิยาม
ข้ อมูลข่ าวสาร หมายถึง สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ ง ข้อมูลหรื อสิ่ งใดๆ ใน
รู ปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ แผ่นพับ โปสเตอร์ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ าย ฟิ ล์ม การ
บันทึกภาพหรื อเสี ยง การบันทึกด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ วิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้ และ
เป็ นข้อมูลข่าวสารที่นาไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เท่านั้น โดยไม่เกี่ ยวข้องกับความลับของทาง
ราชการ หรื อความมัน่ คงของประเทศ
การประชาสั ม พันธ์ หมายถึ ง เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารจากองค์กรไปสู่ สาธารณชน หรื อ
องค์กรอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง รวมถึ ง รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นและประชามติ จากสาธารณชนที่ มี ต่อองค์ก ร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุ ก
ภาคส่ วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานร่ วมกับภาคราชการ โดยแบ่งระดับของการสร้าง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ น 5 ระดับ คือ
1. การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
2. การรับฟังความคิดเห็น
3. การเกี่ยวข้อง
4. ความร่ วมมือ
5. การเสริ มอานาจแก่ประชาชน
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การรณรงค์ ส่งเสริมสร้ างจิตสานึก หมายถึง การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อสร้างความ
ตระหนัก และก่อให้เกิดจิตสานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ถือเป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับต่า
ที่สุด แต่เป็ นระดับที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่ วมในเรื่ องต่างๆ วิธีการให้ขอ้ มูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ
ผู้ ขอรั บบริ การ หมายถึ ง หน่ วยงานราชการ องค์ ก รปก ครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
สถาบันการศึ ก ษา นิ ติบุ ค คล หรื อบุ ค คลทัว่ ไป ไม่ รวมถึ ง เจ้า หน้า ที่ ใ นส านัก งานสิ่ ง แวดล้อมภาคที่ 13
(ชลบุรี)
ผู้มีอานาจ หมายถึ ง ผูอ้ านวยการสานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) หรื อ ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากผูอ้ านวยการสานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ส่ วนงานเจ้ าของเรื่ อง หมายถึง ส่ วนงานของสานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่
ดูแลรับผิดชอบในการจัดทา และเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารในเรื่ องที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ ไม่ว่าส่ วนใด
ส่ วนหนึ่ง หรื อทั้งหมด
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานราชการอื่ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
สถาบั น การศึ ก ษา บริ ษั ท เอกชน หรื อองค์ ก รภาคประชาชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในกระบวนการให้บริ การข้อมูล จ่า วสารและการประชาสัม พันธ์ ด้า นสิ่ งแวดล้อมของ
สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีบุคลากรและหน่ วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการ
ประกอบด้วย
4.1 ผูอ้ านวยการส านัก งานสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ มอบหมาย มี ห น้า ที่ ใ นการ
ตัดสิ นใจ หรื อสั่งการ หรื อมอบหมายให้ผอู ้ านวยการส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม หรื อส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องให้บริ การข้อมูลข่าวสารแก่ผรู ้ ับบริ การ
4.2 ผูอ้ านวยการส่ ว นส่ ง เสริ ม การจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม มี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการ
พิจารณามอบหมาย สั่ งการ และกากับให้เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามขั้นตอนการ
ให้บริ การ
4.3 เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ มีหน้าที่ในการจัดทาข้อมูลข่าวสาร ประสานกับส่ วนงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถู กต้อง และจัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของผูข้ อรับบริ การ
ตามข้อสั่งการของผูม้ ีอานาจ ให้บริ การยืม-คืน และตรวจเช็คสภาพความเรี ยบร้อยของข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
สื่ อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ก่อนรับคืน รวมทั้งสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
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4.4 เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ ส่ วนอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่ องการ
ขอรับบริ การ พิจารณาและส่ งเรื่ องต่อให้กลุ่มงานส่ งเสริ มและเผยแพร่

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กรณีผ้ รู ับบริการมาขอรับบริการด้ วยตนเองทีส่ านักงาน
ระยะเวลาในการดาเนินการ ใช้ เวลาไม่ เกิน 30 นาที
1) เจ้าหน้าที่รับเรื่ องขอรับบริ การ
1.1) เจ้า หน้า ที่ ง านสารบรรณ ส่ ว นอ านวยการ สอบถามความต้อ งการ และ
ประสานส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม
1.2) กรณี เจ้าหน้าที่ส่วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อมไม่อยู่ ให้รับเรื่ องไว้แทน
โดยกรอกแบบฟอร์ มการขอรับบริ การ จากนั้นประสานส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อพิจารณา
การให้บริ การต่อไป (แผนสารองฉุกเฉิน)
2) ส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม
2.1) หลังจากได้รับการประสานจากงานสารบรรณ ในการรั บเรื่ องการขอรั บ
บริ การ ให้สอบถามความต้องการของผูร้ ับบริ การ ให้ผรู้ ับบริ การกรอกแบบฟอร์ มการขอรับบริ การ และ
เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา
2.2) กรณี ผมู้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ ให้ดาเนินการ ดังนี้
- กรณี เป็ นข้อมูลข่าวสาร สื่ อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ จดหมายข่าว หรื อสื่ อ
อื่นใดที่มีสาเนาพร้อมให้บริ การ สามารถส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้ทนั ที แต่ถา้ ไม่มีสาเนาให้จดั ทาสาเนา
ให้กบั ผูร้ ับบริ การ
- กรณี เป็ นสื่ อ เอกสาร หรื อชุ ดสื่ อนิ ทรรศการ เช่นโปสเตอร์ หรื อไวนิ ลชุ ด
นิ ท รรศการ ถ้า ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามประสงค์จะขอยืมสื่ อ เอกสาร หรื อชุ ดสื่ อ นิ ท รรศการดัง กล่ า ว ให้
เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบและจัดเตรี ยมสื่ อ เอกสาร หรื อชุ ดสื่ อนิ ทรรศการให้ตรงกับหัวข้อและ
เนื้ อหาตามความต้องการของผูข้ อรั บ บริ ก าร และกรอกแบบฟอร์ มการยืม เอกสาร สื่ อและวัส ดุ ของ
สานักงานฯ ตามแบบฟอร์ม ส.1
2.3) กรณี ผมู ้ ีอานาจพิจารณาไม่อนุมตั ิ ให้แจ้งเหตุผลให้ผรู้ ับบริ การได้รับทราบ
2.4) ให้ผรู้ ับบริ การประเมินความพึงพอใจ
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แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
กรณีมารับบริการด้ วยตนเองทีส่ านักงาน (ระยะเวลาบริการไม่ เกิน 30 นาที)
จนท.สารบรรณ สอบถามความต้องการ
แผนสำรองฉุกเฉิน

1 นาที
ประสานส่วนส่งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม

ไม่อยู่

จนท.สารบรรณ
รับเรื่ องแทน

1 นาที

อยู่

ประสานส่วนส่งเสริ ม
การจัดการสิ่ งแวดล้อม

สอบถามความต้องการ
1 นาที

1 นาที

3 นาที

ดาเนินการตามขั้นตอนเหมือน
กรณี ที่ไม่ได้มารับบริ การด้วยตนเอง
3 วัน

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริ การ
1 นาที
1 นาที
เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา
5 นาที
อนุมตั ิ
1 นาที

ไม่อนุมตั ิ

แจ้งผูร้ ับบริ การพร้อมเหตุผล
1 นาที
1 นาที

ข้อมูลข่าวสาร

ยืมเอกสาร/ชุดสื่ อนิทรรศการ

จัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสาร

กรอกใบยืม

23 นาที

1 นาที

1 นาที

จัดเตรี ยมเอกสาร/ 1 นาที
ชุดสื่ อนิทรรศการ
23 นาที

ส่งมอบข้อมูลจ่าวสาร เอกสาร ชุดสื่ อนิทรรศการ
1 นาที
1 นาที

1 นาที

ประเมินความพึงพอใจ
1 นาที
1 นาที
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5.2 กรณีผ้ รู ับบริการไม่ ได้ มาขอรับบริการด้ วยตนเอง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ใช้ เวลาไม่ เกิน 3 วันทาการ
1) เจ้าหน้าที่รับเรื่ องขอรับบริ การ
1.1) กรณี ติดต่ อผ่า นทางโทรศัพ ท์ ให้เจ้าหน้า งานสารบรรณ ส่ วนอานวยการ
ประสานส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อรับเรื่ องขอรับบริ การข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
1.2) กรณี ติดต่อผ่านช่ องทางสื่ อสารอื่นของสานักงานฯ เช่ น ไปรษณี ย ์ โทรสาร
e-mail Face Book และเว็บไซต์ของสานักงานฯ ให้เจ้าหน้างานสารบรรณ ส่ วนอานวยการ ลงรับหนังสื อ
ประสานส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยนาเสนอผ่านผูอ้ านวยการสานักงานฯ พิจารณา
2) ส่ วนส่ งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม
2.1) รับเรื่ องการขอรับบริ การทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบสอบถาม
ความต้องการผูร้ ับบริ การ กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริ การ และเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา
2.2) กรณี ผมู้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ ให้ดาเนินการ ดังนี้
- ประสานผูร้ ับบริ การเพื่อทราบรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการ
- จัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความต้องการ
- ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ผู้รั บ บริ การตามช่ อ งทางการบริ การที่ มี ห รื อที่
ผูร้ ั บบริ การต้องการ พร้ อมส่ งแบบประเมินความพึงพอใจให้ผูร้ ับบริ การประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริ การ
- กรณี ผรู้ ับบริ การต้องการยืมสื่ อ เอกสาร หรื อชุดนิ ทรรศการ ให้เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบจัดเตรี ยมสื่ อ เอกสาร หรื อชุดนิทรรศการ ประสานผูร้ ับบริ การนัดวันมารับ
- ในวันที่ผรู้ ับบริ การมารับเอกสาร สื่ อ หรื อชุ ดนิ ทรรศการให้ผรู้ ับบริ การ
กรอกแบบฟอร์มการขอยืมสื่ อ เอกสาร ชุดนิทรรศการ
- ให้ผรู้ ับบริ การประเมินความพึงพอใจ
2.3) กรณี ผูม้ ี อานาจพิจารณาไม่ อนุ ม ตั ิ ให้แจ้งเหตุ ผลให้กบั ผูร้ ั บบริ ก ารได้รับ
ทราบ และประเมินความพึงพอใจ

สานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี
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คูม่ ือการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านสิง่ แวดล้ อม

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
กรณีไม่ ได้ มารับบริการด้ วยตนเอง (ระยะเวลาบริการไม่ เกิน 3 วันทาการ)
จนท.สารบรรณ รับเรื่ อง
1 นาที
จนท.สารบรรณ
ลงทะเบียนรับเรื่ อง

ไม่ใช่

ประสานทางโทรศัพท์

เสนอ ผอ.พิจารณา
แผนสำรองฉุกเฉิน

ใช่
1 วัน

ประสานส่วนส่งเสริ มการจัดการสิ่ งแวดล้อม
1 นาที
อยู่

ไม่อยู่

จนท.สารบรรณ
รับเรื่ องแทน

1 นาที

ประสานส่วนส่งเสริ ม
การจัดการสิ่ งแวดล้อม

สอบถามความต้องการ
1 นาที
กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริ การ
1 นาที

1 นาที
เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ แจ้งผูร้ ับบริ การพร้อมเหตุผล
1 นาที
1 นาที
อนุมตั ิ
1 นาที
1 นาที
จัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสาร
นัดวันมารับ

1 วัน

กรอกใบยืม
1 นาที
ส่งมอบข้อมูลข่าวสาร
1 นาที
1 นาที
สานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี

ประเมินความพึงพอใจ
1 นาที
1 วัน

1 นาที
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