กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทาโดย

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน ๒๕๖๑

คานา
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป็นหัวใจสาคัญของระบบการบริหารคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการกาหนดกระบวนการหลัก
(กระบวนการสร้างคุณค่า) และกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงส่วนราชการ
โดยที่ กระบวนการสนับสนุน เป็นกระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการสร้าง
คุณค่าให้แก่ส่วนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการ
พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย
เป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการสนับสนุนของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่
เกี่ยวข้องบ้าง หากเนื้อหาสาระไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
และพร้อมน้อมรับคาแนะนาจากทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

คณะผู้จัดทา
มิถุนายน ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
๑. ความสาคัญของกระบวนการ
๒. หน่วยดาเนินงาน
๓. ผลผลิตของกระบวนการ มาตรฐานของผลผลิต
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
๔. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ
๕. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
๖. ความท้าทายของกระบวนการ
๗. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart) ๔
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน ๔
ตามกระบวนการที่ผ่านมา

บทที่ ๒ กระบวนการดาเนินงาน
๑. ผัง SIPOC
๖
๒. คาอธิบาย SIPOC
๓. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
บทที่ ๓

ภาคผนวก

๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔

๖
๙
๑๑

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ๑๔
๑. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการ ๑๔
และการให้บริการดีขึ้น
๒. การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
๑๔
ไปสู่การปฏิบัติ
๑๔

บทที่ ๑
ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
๑. ความสาคัญของกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการรักษาความมั่นคงของรั
และฐ
การต่างประเทศ การบาบัดทุกข์บารุงสุข เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงภายในการอานวยความเป็นธรรมของสังคม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
ในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ของเครือข่ายภาค ประชาชน ประกอบกับระบบการข่าวที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการข่าว ภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง โดยการจัด
กิจกรรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ใน
การพัฒนาสังคมสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ต่อไป
ก
ระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้าน
การข่าวในลักษณะต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๑ จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินโครงการพัฒนา
และขยาย เครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจของประชาชนที่ถูกต้อง ร่วมกับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนงาน
ข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ
จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) ตามที่
สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด ได้แยกการจัดการกระบวนการออกเป็น ๒ กระบวนการ คือ
๑. กระบวนการสร้างคุณค่า
๒. กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการสาคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ
กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการที่คอยสนับสนุนให้กระบวนการ
สร้างคุณค่า สามารถดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กระบวนการด้านการเงิน/
งบประมาณ กระบวนการทรัพยากรบุคคล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กระบวนการด้าน
IT กระบวนการด้านวางแผน เป็นต้น

-๒สาหรับกระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทยจัดเป็นกระบวนการ สนับสนุน
เครือข่ายข่าวภาคประชาชนจะทาหน้าที่ในลักษณะให้ข้อมูลข่าวสารกับศูนย์ ปฏิบัติการข่าว
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ต่อไป
๒. หน่วยดาเนินงาน
๒.๑ ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑) ที่ทาการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ โดยอาจบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒) สานักงานจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. ผลผลิตของกระบวนการ มาตรฐานของผลผลิต เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการ
ผลผลิตของกระบวนการ
สามารถพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็งในการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร/เบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการใน
การแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ
มาตรฐานของผลผลิต
จังหวัด (๗๖ จังหวัด) มีการจัดฝึกอบรมและสามารถดารง/จัดตั้งสมาชิก
เครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จานวน ๘๐ คน/จังหวัด/ปี รวม ๖,๐๘๐ คน/ปี
เป้าหมาย
จานวนข่าวที่สมาชิกเครือข่ายฯ ส่งให้ทางราชการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จานวน ๖,๕๐๐ ข่าว/ปี
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
- การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ในระดับมาก

-๓- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนข่าวที่สมาชิกเครือข่ายฯ ส่งให้ทางราชการ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
- มีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นระบบระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและ
ผู้ประสานงานในส่วนกลาง
๔. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ
๑) ผู้บริหาร มท.
๒) หน่วยงานด้านการข่าว และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
๓) จังหวัด
๔) ศปข.มท.สป.
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนข้อมูล เบาะแส ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านกลไกเครือข่ายด้านการข่าวซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ
สภาพปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา และเพียงพอต่อการนาข้อมูล ข่าวสารมาใช้เป็น
ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์
๕. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
๕.๑ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑) ผู้บริหาร มท. – ข้อมูล ข่าวสาร และหัวข้อข่าวสารที่ตอบสนองต่อ
ปัญหา และสถานการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสาคัญ
๒) หน่วยงานด้านการข่าว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และจังหวัด –
ข้อมูล ข่าวสาร หัวข้อข่าวสาร ข้อสั่งการ หรือการประสานงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ศปข.มท. – ข้อมูล ข่าวสาร หัวข้อข่าวสาร ข้อสั่งการ ประเด็นการ
ประสานงาน ตลอดจนรวบรวมเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
๕.๒ กฎหมาย
๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔

-๔๕.๓ ประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชน
ด้านการข่าว
ได้กาหนดมาตรฐานเรื่องเวลาในแต่ละขั้นตอน มีงบประมาณ มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานของเครือข่าย ดาเนินการมาตลอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านการข่าวให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ก่อให้เกิดกระบวนการที่
ต่อเนื่อง
๕.๔ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพจานวนข่าวสาร/เบาะแสที่เครือข่ายแจ้งแก่
ทางราชการและสามารถ นาไปใช้ประโยชน์ได้จานวน ๖,๕๐๐ ข่าว
๖. ความท้าทายของกระบวนการ
ในการดาเนินการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว มีความท้ทา าย
ในเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้าน
๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมักจะลดลงทุกปี ทาให้ต้องปรับเปลี่ยน
โดยการลดกลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
๒. กลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย
๓. การพัฒนาบุคลากร และขีดความสามารถในการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพด้านการข่าวมากยิ่งขึ้น
๔. กลุ่มเครือข่ายไม่สะดวกเข้ารับการอบรมเนื่องจากตรงกับการประกอบอาชีพ
๕. การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ด้านการข่าว
๗. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการออกแบบกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเป็นกระบวนการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และให้บรรลุพันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจะส่งผลต่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทางานให้ดีขึ้นต่อไป
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้

-๕ด้านประสิทธิภาพ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดการอบรมสมาชิกไปแล้ว ๑๓ รุ่น มีจานวนสมาชิกฯ
๖๐,๔๒๘ คน
ด้านประสิทธิผล
สมาชิกฯ ๖๐,๔๒๘ คน
ข่าว/เรื่อง

ส่งข้อมูลข่าวสารให้ทางราชการ จานวน

๗๒,๖๗๓

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

ผู้บังคับบัญชา

หน่วยข่าว/จังหวัด
บันทึกข้อความ/วิทยุ
ฯ

รายงานตามช่องทาง

ติดตาม/รวบรวมเข้าแฟ้ม

ข้อมูล/ข่าวสาร/หขส.
วินิจฉัยสั่งการหรือ
เพื่อโปรดทราบ/
ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

ดาเนินกรรมวิธี/ประสานงาน

พิจารณา
ดาเนินการ

ดาเนินกรรมวิธี
ตามระเบียบฯ

แจ้ง ผบ.เหตุการณ์
เร่งด่วน/จนท.เวร

ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณานาไป
ดาเนินการ

ข้อมูล/ข่าวสาร/หขส.
หน่วยข่าว/จังหวัด

จนท.เจ้าของเรื่อง

-๗-

- Product แจ้งแนวทางการดาเนินโครงการต่อจังหวัด - target จังหวัดทราบแนวทางการดาเนินโครงการ
- krp3 การดาเนินโครงการที่ชัดเจน
- Kpiระยะเวลาการแจ้งแนวทางการดาเนินโครงการ

P4 จังหวัดจัดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
- Product โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือ-ข่target
าย โครงการมีประสิทธิภาพ
- Krp4 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายข่าว
- Kpi จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรม

P5 ศปข.มท.ออกตรวจติดตาม/ประเมินผล
- Product ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลโครงการ - target มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายข่าว
- krp5 ความร่วมมือของเครือข่ายข่าว - Kpiจานวนจังหวัดที่ลงไปตรวจติดตามประเมินผล

15 วันทาการ

P6 ศปข.มท.สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
- Product รูปเล่มรายงานโครงการ - target โครงการฯ แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
- krp6 โครงการดาเนินการแล้วเสร็จและส่งรายงานให้ ศปข.มท.ทราบ
- Kpi จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

02 ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ
O3 เป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าว
จากจังหวัดต่างๆ

D.process
DP1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
ต่อ ปมท.
5 วันทาการ

-target ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ
- Kpiระยะเวลาจัดทาแผนงานโครงการฯ

P3 ศปข.มท.แจ้งแนวทางการดาเนินโครงการ

4-5 วันทาการ
ต่อครั้ง

I3 กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙

-Product เนื้อหาของโครงการ
- Krp2 การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและงบประมาณ

3 วันทาการ

S3 หน่วย
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(สนจ.)

P2 ศปข.มท. จัดทาแผนงานโครงการฯ

1-2 วันทาการ
ต่อจังหวัด

I2 ยุทธศาสตร
์ มท.

15 วันทาการ

S2 ป้องกัน
จังหวัด

Output
O1 สามารถพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็งในการสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร

- Product หนังสือและเอกสารรายงานผล
การดาเนินโครงการ
- target ปมท. รับทราบผลการดาเนินโครงการ
- krdp1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการสอดคล้องกับการปฏิบัติ
- Kpi ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ
สามารถดาเนินการได้

DP2 แจ้งผลการดาเนินโครงกา
ร
5 วันทาการ

5 วันทาการ

กระบวนการ : พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
ผลผลิต : 1) เครือข่ายภาคประชาชนด้านการข่าว 2) ข้อมูลข่าวสาร 3) ฐานข้อมูลข่าวจากจังหวัดต่างๆ
ตัวชี้วัดผลผลิต : จานวนเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเครือข่าย
ผลลัพธ์ : ผู้รับข่าวสารสามารถนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จานวนข่าวสารที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ : การรับรายงานข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนของข่าว
Supplier
Input
Process
S1 เครือข่าย I1 งบประมาณ
P1 ศปข.มท. แจ้งอนุมัติงบฯ ให้ จ. ทราบ เพื่อดาเนินการโครงการอบรมฯ
ข่าวของ
- Product งบประมาณตามโครงการ
- target ได้รับงบประมาณแล้ว
- krp1 ได้รับการอนุมัติงบประมาณตรงเวลา
- Kpiระยะเวลาการแจ้งงบประมาณเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ
จังหวัด

- Product โครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
- target ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการดาเนินโครงการ
- krdp2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ
- Kpi ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ

Customer
C1 ผู้บริหาร มท.
C2 หน่วยงานด้าน
การข่าว และหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย
C3 จังหวัด
C4 ศปข.มท. (จนท.ศปข.มท.
ที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว)

-๘ลาดับ

กระบวนการ (Process)

คาอธิบายกระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
ผลผลิต
เป้าหมาย
Key Requirement

KPI

๑. ศปข.มท. แจ้งอนุมัติงบฯ ให้
งบประมาณตามโครงการ
จ. ทราบ เพื่อดาเนินการโครงการ
อบรมฯ
๒. ศปข.มท. จัดทาแผนงานโครงการฯ เนื้อหาของโครงการ

ได้รับงบประมาณแล้ว

ได้รับการอนุมัติงบประมาณตรง ระยะเวลาการแจ้งงบประมาณ
เวลา
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณ

ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ

๓. ศปข.มท. แจ้งแนวทาง
การดาเนินโครงการ
๔. จังหวัดจัดกิจกรรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงการ
๕. ศปข.มท. ออกตรวจติดตาม/
ประเมินผล
๖. ศปข.มท. สรุปผลการดาเนิน
โครงการฯ

แจ้งแนวทางการดาเนินโครงการ
ต่อจังหวัด
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครือข่าย
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
ผลโครงการ
รูปเล่มรายงานโครงการ

จังหวัดทราบแนวทาง
การดาเนินโครงการ
โครงการมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและ
งบประมาณ
การดาเนินโครงการ
ที่ชัดเจน
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายข่าว

๗. รายงานผลการดาเนินโครงการต่อ
ปมท.

หนังสือและเอกสารรายงานผล
การดาเนินโครงการ

ปมท. รับทราบผลการดาเนิน
โครงการ

๘. แจ้งผลการดาเนินโครงการ

โครงการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายประชาชน
ด้านการข่าว

ผู้เกี่ยวข้องทราบผล
การดาเนินโครงการ

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย
ข่าว
โครงการฯ แล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา

หมายเหตุ ๑. เพิ่มข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทางราชการมากขึ้น (มิได้กาหนดผลผลิต)
๒. เพิ่มจานวนข่าวเป็น ๖,๕๐๐ ข่าว
๓. กาหนดให้จังหวัดเพิ่มผู้เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน

ความร่วมมือของ
เครือข่ายข่าว
โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ
และส่งรายงานให้ ศปข.มท.
ทราบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ต่อโครงการ

ระยะเวลาจัดทาแผนงาน
โครงการฯ
ระยะเวลาการแจ้ง
แนวทางการดาเนินโครงการ
จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม
จานวนจังหวัดที่ลงไปตรวจ
ติดตามประเมินผล
จานวนโครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการสามารถดาเนินการได้
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ

-๙สรุปผลการดาเนินการของกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการ

ผลผลิตและบริการ

ข้อกาหนดที่
สาคัญ
กระบวนการพัฒนา -เครือข่ายภาค
-ผู้บริหาร มท. -การรับ
และขยายเครือข่าย ประชาชนด้านการ –หน่วยงาน
รายงาน
ประชาชนด้านการ ข่าว
ด้านการข่าว ข้อมูล
ข่าว (ศปข.มท.)
-ข้อมูลข่าวสาร
และหน่วยงาน ข่าวสารจาก
-ฐานข้อมูลข่าวจาก บังคับใช้
เครือข่าย
จังหวัดต่าง ๆ
กฎหมาย
ข่าวภาค
-จังหวัด
ประชาชน
-ศปข.มท.
(จนท.ศปข.
มท.ที่
ปฏิบัติงาน
ด้านการข่าว)
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
กระบวนการ
-ความ
รวดเร็ว
-ถูกต้อง
-ครบถ้วน
ของข่าว

แนวทางในการ
ผลลัพธ์การดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
ดาเนินงาน
สร้างนวัตกรรม
-สามารถพัฒนา
-งบประมาณที่ได้รับมี
-ระบบไลน์
เครือข่ายภาค
จากัด ไม่สอดคล้องกับ
ประชาชน ทั้งเชิง
การใช้ประโยชน์ในการ
คุณภาพและปริมาณ ขยายผลการดาเนินการ
เป็นเครือข่ายที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เข้มแข็งในการ
โครงการฯ
สนับสนุนด้านข้อมูล -หลักสูตรสาหรับการ
ข่าวสาร
อบรมฯ ยังไม่ครอบคลุม
-ข่าวสารที่เป็น
ต่อปัญหาภัยคุกคาม
ประโยชน์ต่อการแก้ไข รูปแบบใหม่ในปัจจุบัน
ปัญหาต่าง ๆ ตามที่ -เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ผู้บังคับบัญชาต้องการ ข่ายงานระดับจังหวัด
-เป็นที่รวบรวมข้อมูล ขาดความต่อเนื่องในการ
จากจังหวัดต่าง ๆ
ปฏิบัติงานและดารง
ความสัมพันธ์กับสมาชิก
เครือข่ายฯ เนื่องจาก
การโยกย้ายหรือ
สับเปลี่ยนหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
-บูรณาการโครงการฯ กับ
โครงการ กิจกรรมอื่นเพื่อให้
เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น อาทิ
สนับสนุนนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล หรือนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เช่น
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
-สร้างบทบาทของประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกิจด้านการข่าวอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
-กาหนดมาตรการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของสมาชิก
เครือข่ายข่าวที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ตามแนวทางของระเบียบ
การรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
-จัดสวัสดิการหรือรางวัลที่
เหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจ
-บูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อใช้

ประโยชน์ข่าวสารหรือ
เบาะแสที่ได้รับจาก
เครือข่ายฯ อย่างเป็น
รูปธรรม
-มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
มากขึ้น ทั้งด้านคุณภาพ
สมาชิกเครือข่ายฯ ข้อมูล
ข่าวสาร ฯลฯ
-สนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการดาเนิน
โครงการฯ ระดับจังหวัด
เพิ่มเติม
-จัดให้มีการศึกษาดูงาน
ภายในหรือนอกพื้นที่ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานฯ
-ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติงานบางส่วนให้
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
-หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นผลจากข้อมูล
-ขยายผลการดาเนิน
โครงการฯ ลงไปในระดับ
หมู่บ้านเพื่อให้เป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่

-๑๑๒. คาอธิบาย SIPOC
กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการข่าว
กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เลือกแนวทางออกแบบกระบวนการ
โดยใช้เครื่องมือกระบวนการดาเนินงานในรูปแบบแผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ
SIPOC
Model
S = Supplier (ผู้ส่งมอบปัจจัย)
I = Input (ปัจจัยนาเข้า)
P = Process (กระบวนการที่เหมาะสม)
O = Output (ผลผลิตกระบวนการ)
C = Customer (ผู้รับบริการ)
๑. การสื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกระบวนการ
๒. วิเคราะห์ผู้บริการ และผลผลิตกระบวนการ
๓. กาหนดขั้นตอนของกระบวนการ เชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน วิเคราะห์
ผลผลิต เป้าหมาย ข้อกาหนดที่สาคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
๔. วิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า และผู้สนับสนุนปัจจัยนาเข้าของกระบวนการ

-๑๒คาอธิบาย ความหมายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart)
รูปภาพสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์
เริ่มต้นหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
ส่วนนาเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูInput
ล ( or Output)
การตัดสินใจ (Decision)
จุดเชื่อมต่อ (Connector)
ทิศทางการทางาน (Direction of Flow)

-๑๓๓. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
๑. การพัฒนาการมีส่วนร่วมแก่สมาชิกฯ ในการสนับสนุนข้อมูลเบาะแสและ
ดารงความสัมพันธ์แก่สมาชิกฯ ทั้ง ๗๖ จังหวัด
๒. ข่าวสาร/เบาะแสที่สมาชิกส่งให้ทางราชการ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
วิธีการปฏิบัติงาน
๑. กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งอนุมัติงบประมาณจาก
สานักงบประมาณ
๒. ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย จัดทาแผนงาน/โครงการ
๓. แจ้งแนวทางการดาเนินโครงการ
๔. จัดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
๕. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัด และสมาชิกเครือข่ายฯ รวบรวม
ข้อมูลและประมวลผล (ออกตรวจติดตาม/ประเมินผล)
๖. สรุปผลการดาเนินโครงการ
๗. รายงานผลการดาเนินโครงการต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นาเสนอผลการดาเนินโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ
วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ตามปกติที่ใช้ในการดาเนินงานและการจัดอบรมสัมมนา รวมไปถึง
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน
การดาเนินโครงการมีเป้าหมายดังนี้
๑. ทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมแก่สมาชิกฯ ในการสนับสนุน
ข้อมูลเบาะแสและดารงความสัมพันธ์แก่สมาชิกฯ ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยมุ่งหมายให้มีประชาชน
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐ คน/จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖,๐๘๐ คน
๒. จานวนข่าวสาร/เบาะแสที่สมาชิกส่งให้ทางราชการ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ จานวน ๖,๕๐๐ ข่าว

บทที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๑. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมติดตามโครงการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดไว้ ๔ ภาค
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีรูปแบบการดาเนินการ
โดยการคัดเลือกเครือข่ายจากแต่ละอาเภอ ประกอบด้วย จนท.ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่
และสมาชิกเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารของสมาชิกเครือข่ายฯ
ประกอบด้วยการแจ้งข่าวผ่านทางโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ ระบบไลน์
๒. การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
ได้มีการสรุปผลการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการพัฒนา
และขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจากทั้ง ๔ ภาคดังกล่าว ทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
รวมทั้งข้อเสนอแนะ อาทิเช่น วิทยากร เอกสารให้ความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการ
ของโครงการ ฯลฯ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย จะนามาวิเคราะห์และทบทวน
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการในครั้งต่อไป

