คู่มอื การสร้างการรับรูส้ ู่ชมุ ชน
ในระดับพืน้ ที่

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

คูม่ อื แนวทางการสร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชน
ในระดับพืน้ ที่
1) ความเป็นมา
นายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อสั่ งการในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อวันที่ ๒๑ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๖๐
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่ง เอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จัง หวัดเพื่อทาความเข้าใจและนาไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปิิบัติและประชาชน ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสม
ตามแต่กรณี
ต่อมาได้มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อ้างถึงข้อสั่งการในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการ
ให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานงานและเร่งรัดการดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหา
ข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วน
ราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
และได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ในเรื่องสาคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒ นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและ
การเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจ หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ
และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับ
ชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เช่น การจัดเวทีประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง
การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น
กระทรวงมหาดไทยได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการบูรณาการข้อมูล และสร้า งการรับ รู้สู่ชุม ชน
ตามคาสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 2472/2561 ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อ ทาหน้า ที่ขับ เคลื่อ น
การบูร ณการข้อ มูลข่า วสารเพื่อ สร้า งการรับ รู้สู่ชุม ชน และได้ ร่ว มกับ ทุก กระทรวง กรมประชาสัม พัน ธ์
และกองอานวยการรัก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก รจัด พิธีลงนามในบันทึก ข้อ ตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (MOU) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสันติไ มตรี
ทาเนีย บรัฐ บาล รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะทางานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 458/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการดาเนิน การ
ตามนโยบายรัฐบาล และการปิิบัติราชการของหน่วยงานที่สาคัญ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้า ง
รวมทั้ง การชี้แ จงข้อ เท็จ จริง เพื่อ ให้ป ระชาชนได้ท ราบข้อ มูล ที่ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น นาไปสู่การสร้างการรับรู้
ของประชาชนในระดับพื้นที่

-22.2 เพื่อสร้างช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความหลายหลาก และสามารถ
นาข้อมูลข่าวสารส่งถึงประชาชนในระดับท้องที่ ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 มี ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นที่ เ ป็ น ระบบ สามารถตรวจสอบ ติ ด ตามการส่ ง ข้ อ มู ล และ
การเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดาเนินการตามนโยบายของรัฐ ที่ครบถ้วน ถูกต้อ ง
ทาให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3) แนวทางการสร้างการรับรูส้ ู่ชมุ ชน
3.1 การบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลาง
ทุก กระทรวง รวมทั ้ง กรมประชาสั ม พัน ธ์ และกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร จัด ทาข้อ มูลข่า วสารการดาเนิน การตามนโยบายรัฐ บาล ผลการดาเนิน การตามนโยบาย
รัฐบาล และการปิิบัติราชการของหน่วยงานที่สาคัญ ที่มีผ ลกระทบต่อ ประชาชนในวงกว้า ง รวมทั้ง การ
ชี้แ จงข้อ เท็จ จริง เพื่อ ให้ป ระชาชนได้ท ราบข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น ให้เป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่ายใน
รูปแบบข้อความ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่ง ข้อมูลดัง กล่าวให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีค ณะท างาน
บูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีมAdmin กลาง) ทาหน้าที่ในการกาหนดประเด็นข้อมูล
ข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ การกาหนดผังรายการ
หรือลาดับการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์ และส่งต่อไปยังจังหวัด เพื่อให้จังหวัดได้ดาเนินการส่ง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้อาเภอ ท้องถิ่น และท้องที่ จนถึงประชาชน
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3.2 แนวทางการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่
เพื่ อให้ก ารขั บเคลื่ อนการสร้ างการรั บ รู้สู่ ชุม ชนเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ จึ ง ให้จั ง หวั ด
อาเภอ ดาเนินการดังนี้
3.2.1 ระดับจังหวัด
1. แต่ ง ตั้ง คณะท างานบริ ห ารจั ด การข้ อมู ล ข่า วสารเพื่อ สร้า งการรั บรู้ ร ะดั บ จั ง หวั ด (ที ม
Admin จังหวัด) โดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม
และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม
2. รับข้อมูลข่าวสารเพื่ อสร้างการรั บรู้จากกระทรวงมหาดไทย (คณะทางานบูรณาการข้อมู ล
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง))
3. ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปสร้าง
การรับรู้ในระดับอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. จัดทาแผนการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในส่วน
ภูมิภ าค เวทีป ระชาคม การลงพื้น ที่ข องผู้บ ริห าร เปิด ช่อ งทางศูน ย์ดารงธรรมจัง หวัด เพื่อ ให้เ ป็น หน่ว ย
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือ สื่อโซเซียลของจัง หวัด เช่น เว็บไซต์ ของจัง หวัด, เฟสบุ๊ก (Facebook), ไลน์
(Line) กลุ่มต่าง ๆ และช่องทางอื่นตามบริบทของพื้นที่
5. ประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ขอเวลาในการออกอากาศ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้น ที่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อนาข้อมูลตามข้อ 1 และข้อมูลอื่นที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ไปสร้างการรับรู้ตามช่องทางดังกล่าว โดยให้มีผ้นู าเสนอข้อมูลที่มีทักษะ
ในการเล่าเรื่อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หรือภาษาถิ่นในการสื่อสารข้อมูลกับประชาชนในพื้น ที่ เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอาเภอ หรือนักพูดที่มีความเชี่ยวชาญ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดรายการ และแจ้งให้ทุกหมู่บ้าน
เปิดรับฟังการกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวในทุกพื้นที่
6. ติ ดตามการเผยแพร่ข้อ มูลข่ าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ให้กั บประชาชนในระดับจั ง หวั ด
อาเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น
3.2.2 ระดับอาเภอ/ท้องถิ่น
1. แต่ง ตั้งคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับอาเภอ/ท้องถิ่น
(ทีม Admin อาเภอ/ท้องถิ่น) โดยมีองค์ประกอบตามความเหมาะสม
2. รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จากคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด)
3. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามข้ อ 3.1 ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน
การลงพื้นที่ของผู้บริหาร การประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดช่องทางศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพื่อให้เป็นหน่วย
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สื่อโซเซียลของอาเภอ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) กลุ่มต่างๆ
และช่องอื่นตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรง
4. แจ้ ง ให้ ห มู่ บ้ า น/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เปิ ด รั บ ฟั ง รายการจาก สถานี
วิท ยุกระจายเสีย งแห่ง ประเทศไทย ตามข้อ 3.2.1 5. ในวันและเวลาที่จัง หวัดกาหนด และกระจายเสียง
ผ่านหอกระจายข่าว อย่างต่อเนื่อง
5. ติดตามการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระดับอาเภอ ท้องที่
และท้องถิ่น

-43.2.3 ระดับหมูบ่ ้าน/ท้องถิน่
1. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังรายการและกระจายเสียงผ่าน
หอกระจายข่าว ตามรายการ วันและเวลาที่จังหวัดกาหนด อย่างต่อเนื่องเป็นประจา
2. ติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
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ภาพ 2 แนวทางการสร้างการรับรูใ้ นระดับพืน้ ที่
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-54) ช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
การส่ง ข้อ มูลข่า วสารจากคณะทางานบูร ณาการข้อ มูล ข่า วสารเพื่อ สร้า งการรับ รู้สู่ชุม ชน
(Admin กลาง) ไปยังจังหวัด ใช้ช่องทางไลน์กลุ่ม ชื่อ “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” สามารถเข้า
เป็นสมาชิกไลน์กลุ่ม โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้

กรณีติดต่อขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
ผู้ประสานงานของคณะทางานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
1. นางสาวพัชรพรรณ บุญมา ผู้อานวยการกลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.
2. นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กองสารนิเทศ สป.
3. นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กองสารนิเทศ สป.
4. นายญาณวัฒน์ ชูดวง
นักประชาสัมพันธ์ปิิบัติการ กองสารนิเทศ สป.
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2222-1871 / 0-2222-1871

