กระบวนการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว
ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จัดทําโดย

ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน ๒๕๕๙

คํานํา
การมุงเนนระบบปฏิบัติการ เปนหัวใจสําคัญของระบบการบริหารคุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง กล า วถึ ง วิ ธี ก ารที่ ส ว นราชการใช ใ นการกํ า หนดกระบวนการหลั ก
(กระบวนการสรางคุณคา) และกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ ที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงสวนราชการ
กระบวนการสนับ สนุน เปน กระบวนการที่มีค วามสํา คัญ ในการสนับ สนุน
กระบวนการสรางคุณคาใหแกสวนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนา
และขยายเครื อ ข า ยประชาชนด า นการข า วของศู น ย ป ฏิ บั ติ ข า ว กระทรวงมหาดไทย เป น
กระบวนการหนึ่งในกระบวนการสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติและผูที่
เกี่ยวของบาง หากเนื้อหาสาระไมสมบูรณ หรือมีขอบกพรองประการใด ตองขออภัยไว ณ ที่นี้
และพรอมนอมรับคําแนะนําจากทุกทานดวยความยินดียิ่ง

คณะผูจัดทํา
มิถุนายน ๒๕๕๙

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

ภาคผนวก

ขอมูลสําคัญของกระบวนการ
๑. ความสําคัญของกระบวนการ
๒. หนวยดําเนินงาน
๓. ผลผลิตของกระบวนการ มาตรฐานของผลผลิต
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
๔. ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ
๕. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
๖. ความทาทายของกระบวนการ
๗. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการที่ผานมา

๑
๑
๒
๒

กระบวนการดําเนินงาน
๑. ผัง SIPOC
๒. คําอธิบาย SIPOC
๓. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตละขั้นตอน

๖

๓
๓
๔
๔
๔

๙
๑๑

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ๑๒
๑. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการ ๑๒
และการใหบริการดีขึ้น
๒. การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุง
๑๒
ไปสูการปฏิบัติ
๑๓

บทที่ ๑
ขอมูลสําคัญของกระบวนการ
๑. ความสําคัญของกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและ
การตา งประเทศ การบํา บัด ทุก ขบํา รุง สุข เสริม สรา งความสงบเรีย บรอ ยของประชาชน
ความมั่นคงภายในการอํานวยความเปนธรรมของสังคมโดยการบังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรม
ในสังคม เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสงเสริมใหมีสวนรวม
ของเครื อ ข า ยภาคประชาชน ประกอบกั บระบบการข าวที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ถู กต อง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง โดยการจัด
กิจกรรมใหแกกลุมอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพื่อสงเสริมบทบาทของกลุมอาสาสมัครเหลานี้ใน
การพัฒนาสังคมสนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและชวยเหลือประชาชนใน
พื้นทีต่ อไป
กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดาน
การขาวในลักษณะตอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวใหเกิดผลทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินโครงการพัฒนา
และขยายเครื อข า ยประชาชนด านการข าว เพื่ อ สร างความเข มแข็ งและการมี ส วนร วมของ
เครือขายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ที่ไดรับการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมในการ
พัฒนาระดับพื้นที่ สรางความเขาใจของประชาชนที่ถูกตองรวมกับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนงาน
ขาวกรองอยางเปนระบบในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ
จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ (PMQA) ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด ไดแยกการจัดการกระบวนการออกเปน ๒ กระบวนการ คือ
๑. กระบวนการสรางคุณคา
๒. กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสรางคุณคา หมายถึง กระบวนการสําคัญที่สรางประโยชนใหแก
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสวนราชการ
กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการที่คอยสนับสนุนใหกระบวนการ
สรางคุณคา สามารถดํา เนิน ตอ ไปไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภาพ อาทิ กระบวนการดา นการเงิน /
งบประมาณ กระบวนการทรัพยากรบุคคล กระบวนการจัดซื้อจัดจางพัสดุ กระบวนการดาน
IT กระบวนการดานวางแผน เปนตน

-๒สําหรับกระบวนการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว ซึ่งอยูใน
ความรั บผิ ดชอบของศู นย ปฏิ บั ติ การข าว กระทรวงมหาดไทยจั ดเป นกระบวนการสนับ สนุน
เครือขายขาวภาคประชาชนจะทําหนาที่ในลักษณะใหขอมูล ขาวสารกับศูนยปฏิบัติการขาว
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหนาที่ในการกลั่นกรองขอมูลขาวสารเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
ตอไป
๒. หนวยดําเนินงาน
๒.๑ ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ จังหวัดดําเนินการดังนี้
๑) ที่ทําการปกครองจังหวัด เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ โดยอาจบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
๒) สํานักงานจังหวัดทุกจังหวัดเปนหนวยงานรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณ
๓. ผลผลิ ต ของกระบวนการ มาตรฐานของผลผลิ ต เป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
กระบวนการ
ผลผลิตของกระบวนการ
สามารถพัฒนาเครือขายภาคประชาชนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เปนเครือขาย
ที่เขมแข็งในการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร/ เบาะแสที่เปนประโยชนตอทางราชการใน
การแกไขปญหาจากภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ
มาตรฐานของผลผลิต
จังหวัด (๗๖ จังหวัด) มีการจัดฝกอบรมและสามารถดํารง/จัดตั้งสมาชิก
เครือขายประชาชนดานการขาว ๖,๓๐๐ คน
เปาหมาย
จํานวนขาวที่สมาชิกเครือขายฯ สงใหทางราชการ และสามารถนําไปใชประโยชนได
จํานวน ๔,๔๐๐ ขาว/ป
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
- การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวอยางครบถวน
- รอยละของความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในระดับมาก

-๓- รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนขาวที่สมาชิกเครือขายฯ สงใหทางราชการ และสามารถ
นําไปใชประโยชนได
- มีการติดตอสื่อสารอยางเปนระบบระหวางผูปฏิบัติงานระดับจังหวัดและผูประสานงาน
ในสวนกลาง
๔. ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ
๑) ผูบริหาร มท.
๒) หนวยงานดานการขาว และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
๓) จังหวัด
๔) ศปข.มท.สป.
ภาคประชาชนมีสวนรวม ดานการสนับสนุนขอมูล เบาะแส ที่เปนประโยชนตอ
การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ผานกลไกเครือขายดานการขาวซึ่งอยูใกลชิดกับ
สภาพปญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา และเพียงพอตอการนําขอมูลขา วสารมาใชเ ปน
ประโยชนใ นการบัง คับ ใชก ฎหมาย ตลอดจนชว ยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางทันตอสถานการณ
๕. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
๕.๑ กฎหมาย
๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชน
ดานการขาว
ไดกําหนดมาตรฐานเรื่องเวลาในแตละขั้นตอน มีงบประมาณ มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานของเครือขาย ดําเนินการมาตลอดตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดานการขาวใหกับเครือขายภาคประชาชน กอใหเกิดกระบวนการ
ที่ตอเนื่อง

-๔๕.๓ ความคุมคาและการลดตนทุน
มีเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพจํานวนขาวสาร/เบาะแสที่เครือขายแจงแก
ทางราชการและสามารถ นําไปใชประโยชนได จํานวน ๖,๓๐๐ ขาว (๑ คน ตอ ๑ ขาว)
๖. ความทาทายของกระบวนการ
ในการดําเนินการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว มีความทาทาย
ในเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการ ซึ่งสวนใหญจะมีปญหาดาน
๑. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมักจะลดลงทุกป ทําใหตองปรับเปลี่ยน
โดยการลดกลุมเปาหมายที่ไดกําหนดไว
๒. กลุมเปาหมาย มีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเจาหนาที่มีการโยกยาย
๓. การพัฒนาบุคลากร และขีดความสามารถในการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพดานการขาวมากยิ่งขึ้น
๔. กลุมเครือขายไมสะดวกเขารับอบรมเนื่องจากตรงกับการประกอบอาชีพ
๕. การจัดหาวิทยากรที่มีความรูดานการขาว
๗. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการออกแบบกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเปนกระบวนการที่สรางประโยชนใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนสงผล
ตอ การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของหนว ยงาน และให บ รรลุ พั น ธกิ จ ของสํ า นัก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทย ซึ่งจะสงผลตอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น
ตอไป
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผานมา
กระบวนการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว กอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้
ดานประสิทธิภาพ
จังหวัด ๗๖ จั งหวั ด จัดการอบรมสมาชิ กไปแล ว ๑๑ รุน มีจํ านวนสมาชิก ฯ
๕๑,๗๒๔ คน

-๕ดานประสิทธิผล
สมาชิกฯ ๕๑,๗๒๔ คน สงขอมูลขาวสารใหทางราชการ จํานวน ๕๕,๙๙๘ ขาว/
เรื่อง

บทที่ ๒
กระบวนการดําเนินงาน
๑.ผัง SIPOC
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ศปข.มท.

ผูบังคับบัญชา

หนวยขาว/จังหวัด
บันทึกขอความ/วิทยุ
ฯ

รายงานตามชองทาง

ติดตาม/รวบรวมเขาแฟม

ขอมูล/ขาวสาร/หขส.
วินิจฉัยสังการหรื อ
เพือโปรดทราบ/
ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเรื อง

ดําเนินกรรมวิธี/ประสานงาน

พิจารณา
ดําเนินการ

ดําเนินกรรมวิธี
ตามระเบียบฯ

แจง ผบ.เหตุการณ
เรงดวน/จนท.เวร

ผูเ้ กียวข้อง
พิจารณานําไป
ดําเนินการ

ขอมูล/ขาวสาร/หขส.
หน่วยข่าว/จังหวัด

จนท.เจาของเรื่อง

-๗กระบวนการ : พัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต : จํานวนขาวสารที่สมาชิกเครือขายประชาชนดานการขาวสงใหทางราชการและสามารถนําไปใชประโยชนได
ผลลัพธ : ความพึงพอใจของสมาชิกเครือขายประชาชนดานการขาวในการรวมโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ : รอยละของความพึงพอใจของสมาชิกเครือขายประชาชนดานการขาวในการรวมโครงการ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ : ประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ขั้นตอนกระบวนการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา

Supplier

Input

Process

Output

Customer

- ผูบริหาร มท.
- สนผ.สป.
- กค.สป.
- ศปข.มท.สป.
- สนจ.
- ปก.จ.ปค.
- หนวยขาวที่
เขารวมเปน
วิทยากร (อาทิ
ทหาร ,ตร.,
ศป.ข. ,สขช.,
กอ.รมน. ฯ)

-งบประมาณ
-หลักสูตร/เอกสาร
การฝกอบรม
- เจาหนาที่ ศปข.
มท.สป.
- เจาหนาที่ผูดูแล
เครือขายของ
จังหวัด (กลุมงาน
ความมั่นคง ปค.)
- วิทยากรดานการ
ขาว
-ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ

๑. กค.สป. แจงอนุมัติงบฯ จาก สงป.
Product งบประมาณตามโครงการ target ไดรับงบประมาณแลว krp๑ ตรงเวลา Kpi ระยะเวลาการแจง
งบประมาณเดือนตุลาคมของปงบประมาณ
๒. สวนกลางจัดทําแผนงานโครงการฯ
Product เนื้อหาของโครงการ target ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ krp๑ การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและงบประมาณ
Kpi ระยะเวลาจัดทําแผนงานโครงการฯ
๓. แจงแนวทางการดําเนินโครงการ
Product หนังสือแจงแนวทางการดําเนินโครงการ target จังหวัดทราบแนวทางการดําเนินโครงการ
krp๒ การดําเนินโครงการที่ชัดเจน Kpi ระยะเวลาการแจงแนวทางการดําเนินโครงการ
๔. จัดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
Product โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขาย target โครงการมีประสิทธิภาพ
Krp๔ การมีสวนรวมของเครือขายขาว Kpi จํานวนเครือขายที่เขารวมฝกอบรม
๕. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับจังหวัด และสมาชิกเครือขายฯ รวบรวมขอมูลและประมวลผล
(ออกตรวจติดตาม/ประเมินผล)
Product ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลโครงการ target มีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายขาว
krp๔ ความรวมมือของเครือขายขาว Kpi จํานวนจังหวัดที่ลงไปตรวจติดตามประเมินผล
๖. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ
Product รูปเลมรายงานโครงการ target โครงการฯ แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
krp๔ ถูกตอง Kpi จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

- จํานวนขาวสารที่
สมาชิกเครือขาย
ประชาชนดานการขาว
สงใหทางราชการและ
สามารถนําไปใช
ประโยชนได
-เครือขายประชาชน
ดานการขาวที่ไดรับการ
พัฒนา)

๑.ผูบริหาร มท.
๒.หนวยงานดานการขาว
และหนวยงานบังคับใช
กฎหมาย
๓.จังหวัด
๔.ศป.ข.มท.
-จนท.ศปข.มท. ที่ปฏิบัติงาน
ดานการขาว

-๘Supplier

Input

Process
๗. รายงานผลการดําเนินโครงการตอ ปมท.
Product หนังสือและเอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการ target ปมท. รับทราบ
ผลการดําเนินโครงการ krp๔ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ Kpi จํานวนขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงโครงการ
๘. นําเสนอผลการดําเนินโครงการใหผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบ
Product โครงการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว target ผูเกี่ยวของทราบ
ผลการดําเนินโครงการ krp๔ ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอโครงการ Kpi จํานวน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอโครงการ

Output

Customer

-๙๒. คําอธิบาย SIPOC
กระบวนการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว ศูนยปฏิบัติการขาว
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดเลือกแนวทางออกแบบกระบวนการ
โดยใชเครื่องมือ กระบวนการดําเนินงานในรูปแบบแผนภาพแสดงขั้ นตอนตามแบบ SIPOC
Model
S = Supplier (ผูสงมอบปจจัย)
I = Input (ปจจัยนําเขา)
P = Process (กระบวนการที่เหมาะสม)
O = Output (ผลผลิตกระบวนการ)
C = Customer (ผูรับบริการ)
๑. การสื่อสารทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของในการออกแบบกระบวนการ
๒. วิเคราะหผูบริการ และผลผลิตกระบวนการ
๓. กําหนดขั้นตอนของกระบวนการ เชื่อมโยงแตละขั้นตอน วิเคราะห
ผลผลิต เปาหมาย ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
๔. วิเคราะหปจจัยนําเขา และผูสนับสนุนปจจัยนําเขา ของกระบวนการ

-๑๐คําอธิบาย ความหมายสัญลักษณของผังงาน (Flow Chart)
รูปภาพสัญลักษณ

ความหมายของสัญลักษณ
เริ่มตนหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
สวนนําเขาขอมูลหรือแสดงผลขอมูล (Input or Output)
การตัดสินใจ (Decision)
จุดเชื่อมตอ (Connector)
ทิศทางการทํางาน (Direction of Flow)

-๑๑๓. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตละขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน
๑. กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจงอนุมัติงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ
๒. ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนงาน/โครงการ
๓. แจงแนวทางการดําเนินโครงการ
๔. จัดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
๕. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับจังหวัด และสมาชิกเครือขายฯ รวบรวม
ขอมูลและประมวลผล (ออกตรวจติดตาม/ประเมินผล)
๖. สรุปผลการดําเนินโครงการ
๗. รายงานผลการดําเนินโครงการตอปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นําเสนอผลการดําเนินโครงการใหผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบ
ขอกําหนดที่สําคัญ
ประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม
เปาหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน
การดําเนินโครงการมีเปาหมายดังนี้
๑. ทบทวนความรูเพื่อพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมแกสมาชิกฯ ในการสนับสนุน
ขอมูลเบาะแสและดํารงความสัมพันธแกสมาชิกฯ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยมุงหมายใหมีประชาชน
เขารวมโครงการไมนอยกวา ๘๐ คน/จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖,๓๐๐ คน
๒. จํานวนขาวสาร/เบาะแสที่สมาชิกสงใหทางราชการ และสามารถนําไปใช
ประโยชนได จํานวน ๔,๔๐๐ ขาว

บทที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๑. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น
ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมติดตามโครงการพัฒนาและ
ขยายเครือขายประชาชนดานการขาว ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกําหนดไว ๔ ภาค
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินการ
โดยการคัดเลือกเครือขายจากแตละอําเภอ ประกอบดวย จนท.ฝายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่
และสมาชิกเครือขายฯ ที่เขารวมโครงการ ทั้งนี้การแจงขาวสารของสมาชิกเครือขายฯ
ประกอบดวยการแจงขาวผานทางโทรศัพท และระบบเครือขายสังคมออนไลน อาทิ ระบบไลน
๒. การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ
ไดมีการสรุปผลการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนา
และขยายเครือขายประชาชนดานการขาวจากทั้ง ๔ ภาคดังกลาว ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค
รวมทั้งขอเสนอแนะ อาทิเชน วิทยากร เอกสารใหความรูที่ทันสมัย เหมาะสมกับความตองการ
ของโครงการ ฯลฯ ซึ่งศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย จะนํามาวิเคราะหและทบทวน
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการในครั้งตอไป

บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยปฏิบตั ิการขาว กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. (มท.) ๕๐๑๒๓
ที่ มท ๐๒๑๔/
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สงคูมือ “กระบวนการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาว”
เรียน ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
ตามหนังสือสถาบันดํารงราชานุภาพ ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๙ มีมติใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงคูมือการปฏิบตั ิงาน โดยจัดทําเปนรูปเลมฉบับ
สมบูรณ จํานวน ๑ เลม พรอมสงไฟลขอมูลที่ research_moi@hotmail.com นั้น
ศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําคูมือ “กระบวนการพัฒนาและขยาย
เครือขายประชาชนดานการขาว” เสร็จเรียบรอยแลว ตามเอกสารทีแ่ นบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(นายชูชีพ พงษไชย)
ผูอ ํานวยการศูนยปฏิบัติการขาวกระทรวงมหาดไทย

