แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล
โครงการ GCC Line สาหรับข้าราชการและครู

GCC : Government Communication Channel
จัดทาโดย
กองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. 0 2222 1871 สื่อสาร มท. 50530,50533
www.pr.moi.go.th
Follow on

กระทรวงมหาดไทย PR
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ที่มา/วัตถุประสงค์
สานักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
ได้กาหนดโครงการ GCC Line (Government Communication Channel) เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารส าคั ญ ของรัฐ บาลไปยั งข้ า ราชการจ านวน 2 ล้ านคน และครู 3,000 คน
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย แถลงข่าวมติ ครม. มาตรการสาคัญของแต่ละกระทรวง Clip Insight ครม.
ประกาศ ชี้แจง/อธิบายข้อเท็จจริง ข่าวที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ และคู่มือผลงานรัฐบาล โดยผ่าน Line Application

วิธีดาเนินการ
1. กาหนดกลุ่มไลน์เป็น 3 ระดับ (level) ดังนี้
ระดับ (level)
สมาชิกกลุ่ม
ระดับที่ ๐
ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓

ทีมกลาง (Admin) ของรัฐบาล
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต เลขาธิการ ผู้อานวยการสานักงาน
(ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึ กษา/วิศวกรใหญ่ (ตาแหน่ งประเภทวิช าการ
ระดับ ทรงคุณวุฒิ ) รองอธิ บดี ผู้ อานวยการส านัก/กอง/ผู้ เชี่ ยวชาญ/หั ว หน้ า
หน่วยงานขึ้นตรง/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด กรม/สานัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง/
ส่วนราชการในจังหวัด

ชื่อกลุ่มไลน์
GCC0
GCC1
GCC2
GCC3

2. ทีมกลาง (Admin กลาง) โดยทีมงานของสานักนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐบาล ไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ ๑ (GCC1) และให้สมาชิกกลุ่มไลน์ระดับที่ ๑ ส่งต่อไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ ๒
(GCC2) และให้กลุ่มไลน์ระดับที่ ๒ ส่งต่อให้กลุ่มไลน์ระดับที่ ๓ (GCC3) ตามลาดับ
การทาหน้าที่ ADMIN ในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มไลน์แต่ละระดับ ได้แก่
 ทีมงานสานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยัง -> ระดับที่ ๑
 โฆษกกระทรวงมหาดไทย (สป)/อธิบดี (กรม)/ผู้ ว่าราชการจังหวัด (ส่ วนภูมิภาค)
เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยัง -> ระดับที่ ๒
 ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/หน่วยขึ้นตรง/หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลไปยัง -> ระดับที่ ๓
*************************************************

หมายเหตุ

การสื่อสารผ่านไลน์นี้ เป็นการสื่อสารทางเดียว (One way) จากทีมกลาง (Admin) เท่านั้น
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3. ผังแสดงการส่งข้อมูลของแต่ละระดับ
3.1 ผังแสดงการส่งข้อมูลของส่วนกลาง (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ทีมกลาง (Admin)

ระดับที่ ๑

GCC1
ปมท. รองปมท. โฆษก มท. หน.ผต.มท.

ผู้ส่งต่อข้อมูล
*โฆษก มท.

ส่งข้อมูลต่อ

GCC2
ระดับที่ ๒

ผต.มท./ที่ปรึกษา(ทรงคุณวุฒิ)/ผู้ช่วยปลัด มท./ผู้เชี่ยวชาญ/

ผอ.สานัก/กอง/ศูนย์/หน่วยขึ้นตรง
ส่งข้อมูลต่อ
ระดับที่ ๓

GCC 3 (สานัก)
ข้าราชการในสังกัด

ส่งข้อมูลต่อ

GCC 3 (กอง)
ข้าราชการในสังกัด

GCC 3 (ศูนย์)
ข้าราชการในสังกัด

ผู้ส่งต่อข้อมูล
*ผอ.สานัก/
กอง/ศูนย์

4
3.2 ผังแสดงการส่งข้อมูลของส่วนกลาง (ส่วนราชการระดับกรม)

ทีมกลาง (Admin)

GCC1

ระดับที่ ๑

ผู้ส่งต่อข้อมูล
*อธิบดี

อธิบดี
ส่งข้อมูลต่อ

GCC2
ระดับที่ ๒

รองอธิบดี/ที่ปรึกษา (ทรงคุณวุฒิ)/ผู้เชี่ยวชาญ/

ผอ.สานัก/กอง/ศูนย์/
ส่งข้อมูลต่อ
ระดับที่ ๓

ส่งข้อมูลต่อ

GCC3 (สานัก)

GCC3 (กอง)

GCC3 (ศูนย์)

ข้าราชการในสังกัด

ข้าราชการในสังกัด

ข้าราชการในสังกัด

ผู้ส่งต่อข้อมูล
*ผอ.สานัก/กอง/
ศูนย์
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3.3 ผังแสดงการส่งข้อมูลของส่วนภูมิภาค

ทีมกลาง (Admin)

GCC1

ระดับที่ ๑

ผูส้ ่งต่อข้อมูล
*ผวจ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งข้อมูลต่อ

GCC2

ระดับที่ ๒

รองผู้ว่าราชการจังหวัด/

ปจ./หน.สนจ./หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
ส่งข้อมูลต่อ
ระดับที่ ๓

ส่งข้อมูลต่อ

GCC3 (ปค.)

GCC3 (สนจ.)

GCC3 (ส่วนราชการ)

ข้าราชการในสังกัด

ข้าราชการในสังกัด

ข้าราชการในสังกัด

ผู้ส่งต่อข้อมูล
*หน.ส่วนราชการ
ฯ
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4. วิธีการตั้งชื่อกลุ่มไลน์ของส่วนราชการ/จังหวัด
4.1 ระดับที่ ๒/GCC2
 ส่วนกลาง
GCC2_มท_(*ตัวอักษรย่อกรม)
เช่น GCC2_มท_ปค หมายถึง กรมการปกครอง
GCC2_มท_สป หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
GCC2_มท_สร หมายถึง สานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
 ส่วนภูมิภาค
GCC2_มท_(*ตัวอักษรย่อจังหวัด)
เช่น GCC2_มท_กบ หมายถึง จังหวัดกระบี่
GCC2_มท_ขก หมายถึง จังหวัดขอนแก่น
GCC2_มท_ชม หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่
4.2 ระดับที่ ๓/GCC3
 ส่วนกลาง
GCC3_มท_(*ตัวอักษรย่อกรม)_(*ตัวอักษรย่อสานัก/กอง/ศูนย์)
เช่น GCC3_มท_ปค_สล หมายถึง สานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
GCC3_มท_สป_สน หมายถึง กองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ส่วนภูมิภาค
GCC3_มท_(*ตัวอักษรย่อจังหวัด)_(*ตัวอักษรย่อส่วนราชการ)
เช่น GCC3_มท_กบ_สนจ หมายถึง สานักงานจังหวัดกระบี่
GCC3_มท_ขก_ขสจ หมายถึง สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
GCC3_มท_ชม_สสจ หมายถึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5. การดาเนินงานของส่วนราชการ/จังหวัด
ดาเนินการตั้งกลุ่ม Line ตามข้อ 4 ให้แล้วเสร็ จ และรายงานกลับมายังกองสารนิเทศ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ตามแบบฟอร์มรายงานแนบท้ายหนังสื อ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
เพื่อรายงานสานักนายกรัฐมนตรีต่อไป
6. การติดต่อประสานงาน
กองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร/โทรสาร 0 2222 1871 สื่อสาร มท. 50533, 50530
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะโครงการ GCC) gcc2.moi@gmail.com
ผู้ประสานงาน
6.1 นายณภัทรพงศ์ ประเสริฐศรี นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
6.2 นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
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วิธกี ารสร้างกลุม่ GCC2 บนแอปพลิเคชัน Line
ขั้นตอนที่ 1
- เปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วกดดังเครื่องหมาย
ตามภาพ

1

ขั้นตอนที่ 2
- เลือก “สร้างกลุ่ม” ตามภาพ

2

ขั้นตอนที่ 3
- ตั้งชื่อกลุ่ม GCC2_มท_(*อักษรย่อจังหวัด)
- เปลี่ยนรูปประจากลุ่ม (อาจเป็นสัญลักษณ์จังหวัด)

4

3

ขั้นตอนที่ 4
- กดเครื่องหมาย “+” เพื่อเชิญสมาชิก (หัวหน้าส่วน
ราชการระดับจังหวัด) เข้ากลุ่ม
- กดปุ่ม “บันทึก”

6
5
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วิธีการสร้าง QR_CODE บนแอปพลิเคชัน Line
ขั้นตอนที่ 1
- เปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วกด “เพื่อน”
- กดเข้าไปยังกลุ่ม GCC2_มท_xx ที่ได้สร้างขึ้น

1
2

ขั้นตอนที่ 2

4

- กดปุ่ม “เมนู”
- กดปุ่ม “เชิญ”

ขั้นตอนที่ 3
- กดปุ่ม “คิวอาร์โค้ด”

3

5

ขั้นตอนที่ 4
- กดปุ่ม “บันทึกในอัลบั้ม” แล้วเชิญสมาชิกเข้ากลุ่ม
- พิมพ์ QR CODE ลงในแบบฟอร์มรายงาน
แล้วส่งกลับมายังกองสารนิเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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