
แนวทางการดําเนนิการตัวชี้วัดยอยที่ 2
“รอยละการช้ีแจงประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ”

วันพฤหัสบดท่ีี 9 กุมภาพันธ 2560

สํานักโฆษก

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ

สํานักนายกรัฐมนตรี



เจาภาพตวัชีว้ัด

สํานักโฆษก

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ

สํานักนายกรัฐมนตรี



กลไกการดําเนินงาน

กลุมไลน 1 ID Chat : Issue Discussion Chat
คณะทํางานกาํหนดประเด็นการช้ีแจงขาวทันเหตกุารณ

กลุมไลน 2 IA Chat : Issue Assign Chat
ระบบการสงประเด็นขาวใหแกสวนราชการ

กลุมไลน 3 IR Chat : Issue Report Chat
ระบบการรายงานการชี้แจงประเด็นขาวของสวนราชการ



สรุปภาพรวมความเช่ือมโยง 3 กลุมไลน

คณะทํางาน

- สวนราชการ

- องคการมหาชน

- รัฐวิสาหกิจ

10.30 น. - สวนราชการ

- องคการมหาชน

- รัฐวิสาหกิจ

สงประเด็น

ตอบรบั รายงานผล



กลุม Line 1 ID Chat : Issue Discussion Chat

“คณะทํางานกําหนดประเด็นการช้ีแจงขาวทันเหตุการณ”

• คณะทํางาน :  สํานักโฆษก และกรมประชาสัมพันธ

• บทบาทหนาที่ 
• ติดตามประเด็นขาวจากสือ่ตางๆ
• ประมวลสรุปประเด็นขาว
• วิเคราะหประเด็นขาว ทั้งบวกและลบ
• กําหนดประเด็นขาว 
• สงประเด็นขาว แจงหนวยงานที่เก่ียวของ
• ประเมินคุณภาพการรายงาน การช้ีแจงของสวนราชการ



การติดตามประเด็นขาว

สํานักโฆษก กรมประชาสัมพันธ

ติดตามทุกวัน



กรอบการกําหนดประเด็นขาว

• ประเด็นสถานการณปจจุบัน

• ประเด็นขาวที่ส่ือมวลชนใหความสนใจ

• มติคณะรัฐมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรีใหความสําคัญ

• ประเดน็ขาวทีส่งผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง

• ประเด็นขาวที่สาธารณชนใหความสนใจ



รูปแบบการและสาระสําคัญการสงประเด็น

ขาพเจา นางธารทิพย ทองงามขํา ผูอํานวยการสํานักขาว ขอสงประเด็น

ในนาม โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ 

ประจําวันท่ี…….... จํานวน …... ประเด็น ดังนี้ 

ชื่อประเด็น… หนวยงานที่ตองชีแ้จง….. ภายใน…วัน ที่มา…..

ชื่อประเด็น… หนวยงานที่ตองชีแ้จง….. ภายใน…วัน ที่มา…..

ชื่อประเด็น… หนวยงานที่ตองชีแ้จง….. ภายใน…วัน ที่มา…..

 จบการสงประเด็น



ตัวอยางประเด็นขาวท่ีสง
      ขาพเจา นางธารทพิย ฯ ผอ.สนข. ขอสงประเด็นในนามของ
โฆษก นร. / อปส. ประจําวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
จํานวน 1 ประเด็น ดังนี้

       ประเด็นขาว : ผลกระทบจาก พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558
       กรณี พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 สื่อรายงานวาทําให
เรือประมงนอกนานน้าํไมสามารถออกทําการประมงไดตอเนื่อง และ
ประกาศของกรมประมงเรียกเรือกลับเขาฝงเพื่อปรบัปรงุใบอนุญาตฯ 
ทําใหผูประกอบการประมงไดรับความเสียหาย มีการฟองรองเรียก
คาเสียหายชวยเหลือเยียวยา จนถึงปจจุบนัคดียังไมจบสิ้น / หนวยงาน
ที่ชี้แจง กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง และ หนวยงานอ่ืน
ที่เก่ียวของ) / ระยะเวลาชี้แจงภายใน 1 วัน / ที่มา น.ส.พ.กรุงเทพธรุกิจ

        จบการสงประเด็น



ตัวอยางประเด็นขาวที่สง



กระบวนงาน ID CHAT

วิเคราะห

กําหนด

ประเด็น
จัดสง

ประเด็น
ประเมินการ

รายงาน

สงผลการ

ประเมิน

ติดตาม

ID 
CHAT



กลุม Line 2  IA Chat : Issue Assign Chat

“ระบบการสงประเด็นขาวใหแกสวนราชการ”

• รับประเด็นขาว 

เวลา 10.30 น.

• รูปแบบการตอบรับ

ช่ือผูรับปฏบัิติ ตําแหนง หนวยงาน

รับทราบ-ปฏิบัติ



กลุม Line 2  IA Chat : Issue Assign Chat

• ตัวอยางการตอบรับ

• ตัวอยางการตอบรับในกรณีอธิบดีติดภารกิจ
นาย/นาง/น.ส............ ในนาม นายอดิศร พรอมเทพ 

อธิบดกีรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รับทราบ – ปฏิบัติ

นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดกีรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รบัทราบ – ปฏบิัติ



ตัวอยางการตอบรับ IA Chat



กระบวนงาน IA CHAT

10.30 น. 

รับประเด็น

ตอบรับส้ันๆ

ช่ือ-สกุลตําแหนง

หนวยงาน

รับทราบ-

ปฏิบัติ

IA 
CHAT



เงื่อนไขสาํคัญ IA Chat

• ผูบริหารตองตรวจสอบไลนในระยะเวลาที่กําหนด

• ไมสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมผาน IA Chat 

• สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท 

• รายนามบุคคลเพื่อสอบถาม ปรากฏตาม “คูมือ”

• การประเมินหนวยงานตามตวัช้ีวัดนี้

 



การประเมินคุณภาพรายการชี้แจง

• ชี้แจงภายในเวลาที่กําหนด

• เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น ครบถวน 

สามารถตอบขอสงสัยของสังคมได

• ชองทางการชี้แจง และอ่ืน ๆ 



1. ตรงเวลา
- ตรงเวลาภายใน 1 วัน ได 1     คะแนน

- เกิน 1 วัน หรือ ไมตอบ ได 0      คะแนน

2. เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น
- ครบถวนทุกประเด็น ได 1     คะแนน

- ตรงบางประเด็น ได 0.5  คะแนน

- ไมตรงประเด็น ได 0     คะแนน

3. ชองทางการเผยแพร
- 3 ชองทาง หรือ มากกวา ได 1     คะแนน

- 1 หรือ 2 ชองทาง ได 0.5  คะแนน

- ไมมีการเผยแพรผานชองทางตางๆ ได 0     คะแนน

คะแนนเต็ม 3 คะแนน เกณฑผานการประเมินคณุภาพ คือ 1.5 คะแนน

การประเมินคุณภาพการรายงาน



กลุม Line 3  IR Chat : Issue Report Chat

“ระบบการรายงานช้ีแจงประเดน็ขาวของสวนราชการ”

• เง่ือนไขการรายงานผาน IR Chat

• รายงานระบุขอความ “กลุมคําสั้นๆ 

ตรงประเด็น กระชับ ครบถวน 

สามารถตอบขอสงสัยของสังคมได”



รูปแบบการรายงานผาน IR Chat

ขาพเจา.... ตําแหนง....หนวยงาน....

ขอรายงานผลการช้ีแจงประเด็น...

ประจําวันที่ ... เดอืน...พ.ศ... 

ผูช้ีแจง-แถลง.....สาระสําคัญ.....

ชองทางเผยแพร.....

จบการรายงาน



ตัวอยางการรายงาน

ขาพเจา นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดกีรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น ผลกระทบจาก พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. 2558 ประจําวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
ผูชี้แจง นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดีกรมประมง สาระสําคัญ 
ชองทางการเผยแพร เวบ็ไซตกรมประมง , 
สื่อสังคมออนไลน , น.ส.พ. , วิทย ุ, โทรทัศน ฯลฯ

  
จบการรายงาน



กรณีตัวอยางการช้ีแจง

     เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด 

โฆษกประจําสํานักนายกรฐัมนตรี / กรณีมีการวิจารณการปรับขึน้

ภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน

ภายในประเทศในทํานองวา รัฐถังแตก จึงตองไปรีดภาษีสูงข้ึน

วาไมเปนความจริง 

     จากขอมลูฐานะการคลังของรัฐบาล เดือน ธ.ค.2559 มเีงิน 

คงคลัง ซ่ึงเปนตัวเลขที่หักลบรายไดและรายจายแลวคงเหลือ 

74,907 ลานบาท และการที่มีเงินคงคลังเหลือจํานวนดังกลาว



      เพราะชวงไตรมาสแรก ของปงบประมาณ 2560 (ต.ค.-

ธ.ค.59) รัฐบาลไดอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่อง เห็นไดจากการเบิกจายงบประมาณที่สูงกวาปกอนถึง 

78,183 ลานบาท และการจัดเก็บรายไดสูงกวาประมาณการถึง 

27,000 ลานบาท จึงสรุปไดวาฐานะการคลังของรัฐบาลยังอยูใน

ระดับที่เขมแข็งเพียงพอ พลโท สรรเสริญ กลาววา เหตุผล

การปรับข้ึนภาษีน้ํามันเครื่องบินคือ การสรางความเปนธรรม 

ในระบบภาษีและเปนไปตามกลไกตลาด

กรณีตัวอยางการช้ีแจง



เพราะการขนสงทางถนนผูประกอบการหรอืผูใชรถตองเสียภาษีนํ้ามัน

เบนซินในอัตรา 5-6 บาทตอลิตร นํ้ามันดีเซล 5 บาทตอลิตร

ขณะที่การขนสงทางอากาศผูประกอบการเสียภาษีนํ้ามันเครื่องบินเพียง 

20 สตางคตอลิตร ติดตอกันมาถึง 24 ปแลว รัฐจึงปรับเพ่ิมขึน้เปน 4 บาท

ตอลิตร เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผานมา

      ทั้งน้ี จากการคํานวณตนทุนของกรมสรรพสามิตพบวา การปรับขึ้น

ภาษีนํ้ามันเครื่องบินครั้งน้ี จะทําใหคาต๋ัวเครื่องบินปรับเพ่ิมขึ้น 50 บาท 

ไมนาถึง 150 บาทตอเที่ยว เพราะเครื่องบินขนาดกลางทีม่ ี200-300 ที่น่ัง 

จะใชนํ้ามัน 2,500 ลิตรตอช.ม. หรือมีภาระภาษีเพ่ิมขึ้น 9,500-10,000 

บาท

กรณีตัวอยางการช้ีแจง



หากนําไปเฉลี่ยกับจํานวนที่น่ังบนเครื่องบินแลวกรมสรรพสามิตเห็นวา

ราคาควรเพ่ิมขึ้นเพียง 45-50 บาท การปรับขึ้นหรือลงของภาษีนํ้ามัน

เครื่องบิน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล และอ่ืนๆ เปนไปตามหลัก อุปสงค

และอุปทานของโลก สวนรายไดที่เกิดจากการเก็บภาษีน้ันรัฐจะคืนกลับ

แกประชาชนในหลายรูปแบบ เชน การซอมแซมถนน สะพาน ระบบ

จราจร เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชรถใชถนน รวมทั้งการปรับปรุง

อาคารผูโดยสาร ลานบิน ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สําหรับ

อุตสาหกรรมการบินเชนเดียวกัน ดังน้ัน การอางวาการใชบริการ

เครื่องบินไมมคีาใชจายหรือการคืนกลับใหแกสังคมน้ัน จึงฟงไมขึ้น

กรณีตัวอยางการช้ีแจง



แนบเอกสารการดําเนินงานเพิ่มเติม

• ทาง E-mail : spokesman@prd.go.th

• ภายใน 2 วัน นับจากเวลาที่รายงานผาน IR Chat

• เอกสารการดําเนนิงานช้ีแจง เชน ภาพการแถลงขาว, 

Press Release, Website, Clip การแถลงขาว

ที่สวนราชการเผยแพรขาวการช้ีแจง ฯลฯ



สรุปภาพรวมความเช่ือมโยง 3 กลุมไลน

คณะทํางาน

- สวนราชการ

- องคการมหาชน

- รัฐวิสาหกิจ

10.30 น. - สวนราชการ

- องคการมหาชน

- รัฐวิสาหกิจ

สงประเด็น

ตอบรบั รายงานผล





&



ขอบคุณ
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