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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย 



คูม่อืแนวทางการสรา้งการรบัรูสู้ช่มุชน 
ในระดบัพืน้ที ่

1) ความเปน็มา 
                  นายกรัฐมนตรีได้มีข้อส่ังการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐           
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือส่ือต่าง ๆ ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดเพื่อท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปิิบัติและประชาชน ในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และท่ัวถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ท่ีหลากหลายและเหมาะสม
ตามแต่กรณี  
                  ต่อมาได้มีข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 อ้างถึงข้อส่ังการในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถน านโยบายไปขับเคล่ือนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมท้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอด าเนินการส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานงานและเร่งรัดการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหา
ข้อมูลการด าเนินนโยบายส าคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วน
ราชการท่ีชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย 
                  และได้มีข้อส่ังการเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐเร่งด าเนินการตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
ในเรื่องส าคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและ
การเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ 
และความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ัง เป็นต้น ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับ
ชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เช่น การจัดเวทีประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง     
การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
  กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและสร้างการรับรู ้สู่ชุมชน 
ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2472/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื ่อท าหน้าที่ขับเคลื่อน    
การบูรณการข้อมูลข่าวสารเพื ่อสร้างการรับรู ้สู่ชุมชน และได้ร่วมกับทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์     
และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (MOU) ไปแล้ว เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล รวมท้ังได้แต่งต้ังคณะท างานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามค า ส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 458/2562 ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2562 
 

2) วัตถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล และการปิิบัติราชการของหน่วยงานท่ีส าคัญ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง 
รวมท้ังการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  น าไปสู่การสร้างการรับรู้
ของประชาชนในระดับพื้นท่ี 
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  2.2 เพื่อสร้างช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความหลายหลาก และสามารถ
น าข้อมูลข่าวสารส่งถึงประชาชนในระดับท้องท่ี ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 มีกลไกการขับเคล่ือนท่ีเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ ติดตามการส่งข้อมูลและ          
การเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการด าเนินการตามนโยบายของรัฐท่ีครบถ้วน ถูกต้อง      
ท าให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 
3) แนวทางการสรา้งการรบัรูสู้่ชมุชน 

 3.1 การบรูณาการขอ้มูลขา่วสารจากสว่นกลาง 
              ทุกกระทรวง รวมทั ้ง กรมประชาส ัมพ ันธ ์ และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร จัดท าข้อมูลข่าวสารการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล และการปิิบัติราชการของหน่วยงานที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่ายใน
รูปแบบข้อความ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีคณะท างาน
บูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีมAdmin กลาง) ท าหน้าท่ีในการก าหนดประเด็นข้อมูล
ข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับพื้นท่ี การก าหนดผังรายการ
หรือล าดับการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์ และส่งต่อไปยังจังหวัด เพื่อให้จังหวัดได้ด าเนินการส่ง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้อ าเภอ ท้องถิ่น และท้องท่ี จนถึงประชาชน 
 

 
         ภาพที่ 1 ภาพรวมการกลไกการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ 
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       3.2 แนวทางการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่ 
 เพื่อให้การขับเคล่ือนการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้จังหวัด 
อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
              3.2.1 ระดับจังหวัด 
  1. แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม 
Admin จังหวัด) โดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม 
และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  

             2. รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จากกระทรวงมหาดไทย (คณะท างานบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง))  

3. ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวใหอ้ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปสร้าง 
การรับรู้ในระดับอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. จัดท าแผนการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในส่วน
ภูมิภาค เวทีประชาคม การลงพื้นที่ของผู้บริหาร เปิดช่องทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพื ่อให้เป็นหน่วย
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือ สื่อโซเซียลของจังหวัด เช่น เว็บไซต์ของจังหวัด, เฟสบุ๊ก (Facebook), ไลน์ 
(Line) กลุ่มต่าง ๆ และช่องทางอื่นตามบริบทของพื้นท่ี  

5. ประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นท่ี ขอเวลาในการออกอากาศ 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อน าข้อมูลตามข้อ 1 และข้อมูลอื่นท่ีเป็น
ประโยชน์กับประชาชนในแต่ละพื้นท่ี ไปสร้างการรับรู้ตามช่องทางดังกล่าว โดยให้มีผู้น าเสนอข้อมูลท่ีมีทักษะ 
ในการเล่าเรื่อง ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย หรือภาษาถิ่นในการส่ือสารข้อมูลกับประชาชนในพื้น ท่ี เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ หรือนักพูดท่ีมีความเช่ียวชาญ สับเปล่ียนหมุนเวียนกันจัดรายการ และแจ้งให้ทุกหมู่บ้าน
เปิดรับฟังการกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวในทุกพื้นท่ี 
                      6. ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ท้องท่ี และท้องถิ่น  

            3.2.2 ระดับอ าเภอ/ท้องถิ่น 
  1. แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับอ าเภอ/ท้องถิ่น      
(ทีม Admin อ าเภอ/ท้องถิ่น) โดยมีองค์ประกอบตามความเหมาะสม  
                      2. รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จากคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด)   
                      3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3.1 ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน              
การลงพื้นท่ีของผู้บริหาร การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดช่องทางศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพื่อให้เป็นหน่วย
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส่ือโซเซียลของอ าเภอ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) กลุ่มต่างๆ 
และช่องอื่นตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรง  
                      4 .  แ จ้ง ให้หมู่บ้ าน /อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น  เปิ ดรับฟั งรายการจาก สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตามข้อ 3.2.1 5. ในวันและเวลาท่ีจังหวัดก าหนด และกระจายเสียง            
ผ่านหอกระจายข่าว อย่างต่อเนื่อง   
                      5. ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระดับอ าเภอ ท้องท่ี 
และท้องถิ่น 
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           3.2.3 ระดับหมูบ่้าน/ทอ้งถิน่ 
 1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังรายการและกระจายเสียงผ่าน
หอกระจายข่าว ตามรายการ วันและเวลาท่ีจังหวัดก าหนด อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
 2. ติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

                                                          

       

       
                                                                                                                          
                  

                               
-                             

          

                                                         

     ADMIN      

                           
•                                  
• Line      /           /                      

     ADMIN         

                    
-         
-        

•                               
•                                                 

•                              
                                  
                                    

                                    
•                         
•                             

                                                                           

     ADMIN                   •            
•                            
•                      

                           
                              

•                    
             

                
                                 

                                   

•             

            

                      

                     

                              

 Line@                                  
                                       
                   NBT           /Line@    
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4) ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร 
การส่งข้อมูลข่าวสารจากคณะท างานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื ่อสร้างการรับรู ้สู่ชุมชน  

(Admin กลาง) ไปยังจังหวัด ใช้ช่องทางไลน์กลุ่ม ชื่อ “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” สามารถเข้า
เป็นสมาชิกไลน์กลุ่ม โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
กรณีติดต่อขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ท่ี : 
ผู้ประสานงานของคณะท างานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
1. นางสาวพัชรพรรณ บุญมา    ผู้อ านวยการกลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป. 
2. นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กองสารนิเทศ สป. 
3. นายศิริพงศ์ อริยสุนทร  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กองสารนิเทศ สป. 
4. นายญาณวัฒน์ ชูดวง  นักประชาสัมพันธ์ปิิบัติการ กองสารนิเทศ สป. 
 
หมายเลขโทรศพัท์  0-2222-1871 / 0-2222-1871 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


