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ขั้นตอนการท างาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑. ตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานในสังกัด และข่าวอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
๒. คัดแยกประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์และจัดหมวดหมู่ของ
ข่าว โดยแยกเป็นการขนส่งทางบก 
ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ การ
สรรหา/แต่งต้ัง/โยกย้าย เร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ข่าวแซวในแวดวง
กระทรวงคมนาคม ภาพข่าว และ
ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑ ช่ัวโมง ฆป.

๓. ส่ง Clipping ข่าวหนังสือพิมพ์
ที่คัดแยกประเด็นและจัดหมวดหมู่
แล้วให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

๑๐ นาที ฆป.

๔. ปรินส์ Clipping ข่าว และสรุป
ประเด็นข่าวหนังสือพิมพ์ฯ

๕. น าข่าวเข้าสู่ระบบงานข่าว
หนังสือพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม

๑.๓๐ 
ช่ัวโมง

ฆป.

๖. จัดท าส าเนาสรุปข่าว
หนังสือพิมพ์เสนอผู้บริหาร

๗. การเผยแพร่สรุปประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์ให้ผู้บริหารทราบ

๑๐ นาที ฆป.
บป.

๘. น าสรุปประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์
กระทรวงคมนาคม ไลนก์ลุ่มของ
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และ
ทีมงานโฆษกคมนาคม

๕ นาที ฆป.

ตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ฯ 
ผ่านระบบบริการขา่ว
ออนไลน์ และคัดแยก
ประเด็นข่าว เพื่อจัด
หมวดหมู่ของข่าว

ส่ง Clipping ข่าวหนังสือพิมพ์ฯ ท่ีคัดแยก
ประเด็นและจัดหมวดหมู่แล้ว

ให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและทีมงาน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

สั่งปรินส์ Clipping ข่าวหนังสือพิมพ์ 
ด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ประเดน็ข่าว
หนังสือพิมพ์ และน าข่าวเข้าสู่ระบบงาน

ข่าวหนังสือพิมพ์

เผยแพร่สรุปประเด็นข่าวหนังสือพิมพ์ให้
ผู้บริหารทราบ

น าสรุปประเด็นข่าวฯ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม

ผู้บริหาร และไลน์กลุ่ม
ทีมงานโฆษกฯ
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กระบวนการ
ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
(ต าแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

๑ ชม. ตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวง
คมนาคมและหน่วยงานใน
สังกัด และข่าวอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

• ตรวจข่าว
หนังสือพิมพ์
ประจ าวันที่
เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานใน
สังกัด ครบถ้วน 
ถูกต้อง และ
รวดเร็ว

• การคัดแยก
ประเด็นข่าวมี
ความชัดเจน

ฆป. กป.

๑๐ 
นาที

ส่ง Clipping ข่าว
หนังสือพิมพ์ฯ ที่คัดแยก
ประเด็นและจัดหมวดหมู่แล้ว
ให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
และทีมงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

• ส่ง Clipping ข่าว
ให้ผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม
และทีมงานภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด

ฆป. กป.

๑.๓๐ 
ชม.

สรุปประเด็นข่าว และจัด
หมวดหมู่ของข่าวโดยแยกเป็น
ประเด็นการขนส่งทางบก ราง 
น  า อากาศ การสรรหา/
แต่งตั ง/โยกย้าย เร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ชี แจง
ข้อเท็จจริง ภาพข่าว ข่าวแซว
ในแวดวงกระทรวงคมนาคม 
และข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และน าข่าวหนังสือพิมพ์เข้าสู่
ระบบงานข่าวหนังสือพิมพ์
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กระทรวงคมนาคม

• สรุปประเด็นข่าวมี
ความครบถ้วน
ถูกต้อง ตรง
ประเด็น

• เผยแพร่ข่าว
หนังสือพิมพ์ใน
เว็บไซต์ภายใน
เวลาที่ก าหนด

• การจัดหมวดหมู่
ของข่าวมีความ
ถูกต้อง

ฆป. กป.

๑๐ 
นาที

จัดท าส าเนาสรุปข่าว
หนังสือพิมพ์เสนอผู้บริหาร
และจัดท า QR Code เสนอ
ผู้บริหารทางกลุ่ม LINE

• สามารถจัดท าQR
Code และส าเนา
สรุปข่าวเสนอ
ผู้บริหารกระทรวง
คมนาคมภายใน
เวลาที่ก าหนด

ฆป. บป.

๕ 
นาที

น าสรุปประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์เผยแพร่ใน
เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม

• เผยแพร่สรุป
ประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์ใน
เว็บไซต์ได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด

ฆป. กป.

ตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ฯ 
ผ่านระบบบริการข่าว
ออนไลน์ และคัดแยก
ประเด็นข่าวเพื่อจดั
หมวดหมู่ของข่าว

ส่ง Clipping ข่าวหนังสือพิมพ์ฯ ที่คัด
แยกประเด็นและจัดหมวดหมู่แล้วให้

ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและทีมงาน

สรุปประเด็นข่าวหนังสือพิมพ์
ประจ าวันและน าข่าวเข้าสู่ระบบ

งานข่าวหนังสือพิมพ์

จัดท าส าเนาสรุปข่าวหนงัสือพิมพ์ และ
ท า QR Code สรุปข่าวหนังสือพิมพ์

น าสรุปประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์กระทรวง
คมนาคม

๗. มาตรฐานคุณภาพงาน
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