แนวทำงและวิธีปฏิบัติ
กำรจัดส่งและรำยงำนประเด็นสำคัญ
ที่ทันต่อสถำนกำรณ์

สำนักโฆษก สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี

ำนำำ
คคำน
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดาเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน กรณีตัวชี้วัดย่อยที่ 2 “ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์” ซึ่งสานักโฆษก
สานั กเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัม พั น ธ์ สานั ก นายกรัฐมนตรี เป็ น หน่ วยงาน
เจ้าภาพร่วมในการดาเนินการตามตัวชี้วัด ได้ร่วมกันจัดทาแนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดส่งและ
การรายงานข่าวประเด็นสาคัญ ซึ่งเป็นแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียด
เกี่ยวกับการจัดส่งประเด็นข่าว และการรายงานประเด็นข่าวของหน่วยงาน เพื่อให้ทันตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนดได้อย่างทันการณ์
การด าเนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ก าหนดให้ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การรายงาน
ซึ่งส านั กงานรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) จะเป็ นผู้ รับ ผิด ชอบในการพั ฒ นาระบบ
แต่เนื่ องจากการพั ฒ นาระบบดังกล่าว ต้องอาศั ยระยะเวลาในการดาเนิน การพอสมควรจึงจะ
พัฒนาแล้วเสร็จ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ดาเนินการได้ทันที การดาเนินการในระยะแรกจึงได้กาหนดให้มีกลไกการสื่อสารเพื่อใช้ในการ
จัดส่งประเด็นข่าวและการรายงานประเด็นข่าวสาคัญผ่านทางระบบกลุ่มไลน์ไปพลางก่อน ทั้งนี้
ระบบดังกล่าวจะเริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะผู้จัดทา “แนวทางและวิธีปฏิบั ติการจัดส่งและการรายงานข่าวประเด็นสาคัญ ”
จึ งได้ จั ดท าเอกสารฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส่ วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ และองค์ ก ารมหาชน ได้ ใช้ เป็ น
เครื่องมือในการดาเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ตามตัวชี้วัด
“ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์” และขอขอบคุณผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.ร.
ส านั กโฆษก ส านั กเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี และผู้ แทนจากกรมประชาสั มพั นธ์ที่ บู รณาการใน
การดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน จนสามารถกาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ตามเอกสารฉบับนี้จนลุล่วงและสาเร็จ และคณะผู้จัดทาหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักโฆษก สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
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แนวทำงและวิธีปฏิบัติ
กำรจัดส่งและรำยงำนประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์

ที่ทันต่อสถำนกำรณ์
1.1.ทีที่มำ่มำ
1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ป ระชาชนโดยหัว หน้าส่ว นราชการ ได้แ ก่ ปลัด กระทรวง อธิบ ดี และหัว หน้า
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน มีหน้ าที่และความรับ ผิดชอบในการสร้างความรับ รู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งความสาเร็จในการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นตัวชี้วัดสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้า
ส่วนราชการทุกแห่ง โดยให้ผู้บังคับบัญ ชา สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ และ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง
ความทันต่อสถานการณ์ และความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสารวจของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่แล้วเป็ นปกติ และในกรณีของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้องค์กร
กลางที่เกี่ยวข้องนาแนวทางนี้ไปใช้ในการประเมินผู้บริหารด้วย และให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรายงานตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินตามแนวทางนี้ต่อนายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายกระทรวงทุกสามเดือน
1.2 สานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทางการประเมินผลเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดบังคับในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559
ในองค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูป ภาครัฐ นโยบายเร่ง ด่ว นหรือ ภารกิจ ที่ไ ด้รับ มอบหมายพิเศษ (Agenda Based) โดย
ประเมินผลทุก 6 เดือน และรายงานนายกรัฐมนตรีทราบความก้าวหน้าทุก 3 เดือน ซึ่งตัวชี้วัด
บังคับดังกล่าว ก.พ.ร. ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบกับกรอบการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2.2.กำรด
ำเนิำเนิ
นกำร
กำรด
นกำร
2.1 ภำพรวมตัวชี้วัด
รายละเอี ยดตั วชี้ วั ดย่ อย ตามแนวทางการสร้ างความรั บ รู้ และเข้ าใจแก่ ป ระชาชน
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ประเด็นเรื่อง
1. ปริมาณและ
ประสิทธิภาพ
ของการชี้แจง
2. ควำมทันต่อ
สถำนกำรณ์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการดาเนินการ
ตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
2. ร้อยละกำรชี้แจง
ประเด็นสำคัญที่
ทันต่อสถำนกำรณ์

3. การรับรู้และความ 3. ร้อยละของประชาชน
เข้าใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และ
เข้าใจ ในการดาเนินงานตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาล

เจ้ำภำพตัวชี้วัด
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี
(สำนักโฆษก และ
ศูนย์ปฏิบัติกำร
นำยกรัฐมนตรี)
- กรมประชำสัมพันธ์
- กรมประชาสัมพันธ์

2.2 กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดย่อยที่ 2 “ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์”
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและวิธีกำรดำเนินกำร
ในระหว่ างที่ ส านั ก งานรั ฐบาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ยั งพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรายงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจยังไม่แล้วเสร็จ และเพื่อให้
การดาเนินการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ สามารถ
ดาเนินการได้โดยเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรให้ใช้ระบบ Line Group เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารและดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไปพลางก่อน โดยได้กาหนดช่องทางการสื่อสาร
ผ่านการจัดตั้งกลุ่มไลน์ จานวน 3 กลุ่ม ดังนี้
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ไลน์11 ID - Chat : Issue Discussion Chat
 กลุกลุ่ม่มไลน์
“คณะทางานกาหนดประเด็นการชี้แจงข่าวทันเหตุการณ์”
ไลน์22 IA - Chat : Issue Assignment Chat
 กลุกลุ่ม่มไลน์
การจัดส่งประเด็นข่าวให้แก่ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
และส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตอบรับ
ไลน์33 IR - Chat : Issue Report Chat
 กลุกลุ่ม่มไลน์
ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ รายงานการชี้แจงประเด็นสาคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มไลน์มีบทบาทหน้าที่และกลไกการดาเนินงาน ดังนี้

กลุ่มไลน์ 1 ID - Chat : Issue Discussion Chat
กลุ่ มไลน์ นี้ เป็ นกลุ่ มของ “คณะทางานก าหนดประเด็ นการชี้ แจงข่ าวทั นเหตุ การณ์ ”
คณะท างานฯ ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากส านั ก โฆษก ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี และ
กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักโฆษก ทาหน้าที่ติดตามข้อมูลประเด็นข่าวสาคัญ
ทุกวันจากหนังสือพิมพ์ และ Social Media และกรมประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ติดตามข้อมูลประเด็น
ข่าวสาคัญทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และร่วมกันประมวลวิเคราะห์และกาหนดประเด็นข่าวสาคัญที่
เผยแพร่ผ่านสื่อ โดยกรอบการกาหนดประเด็นข่าวจะพิจารณาจาก
 ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน
 ประเด็นข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจตามระดับ
 นโยบายสาคัญของรัฐบาล
 มติคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญ
 ประเด็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
 ประเด็นข่าวที่สาธารณชนให้ความสนใจ
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การกาหนดประเด็นข่าวในแต่ละวันจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 10.30 น.
จากนั้นคณะทางานซึ่งเป็นผู้แทนจากสานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะทาหน้าที่ส่ง
ประเด็นข่าวฯ เสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีทราบ ส่วนคณะทางานจากกรมประชาสัมพันธ์จะทาหน้าที่ส่งประเด็นข่าวเข้ากลุ่มไลน์
ที่ 2 (IA - Chat : Issue Assignment Chat) ซึ่ ง เป็ น การจั ด ส่ ง ประเด็ น ข่ า วให้ แ ก่ ส่ ว นราชการ
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวที่กาหนดรับไปดาเนินการ ซึ่งจะอธิบาย
กลไกการทางานของกลุ่ม IA - Chat ต่อไป
นอกจากการติดตามประมวลสรุปและวิเคราะห์กาหนดประเด็นข่าวที่สาคัญในแต่ละ
วันแล้ว คณะทางานชุดนี้ยังมีหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการรายงานชี้แจงประเด็นข่าวของ
ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจด้วย โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการรายงานจะ
พิจารณาจาก
 การชีแ้ จงภายในระยะเวลาที่กาหนด
 เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น ครบถ้วน สามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้
 ช่องทางการชี้แจง และอื่น ๆ
รูปแบบและสำระสำคัญของกำรส่งประเด็น กาหนดไว้ดังนี้
ข้า พเจ้า นางธารทิพย์ ทองงามขา ผู้อานวยการสานักข่าว หรือ นายเสมอ นิ่ม เงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ ขอส่งประเด็นในนาม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจาวันที่ ……. จานวน ….
ประเด็น ดังนี้
1. ชื่อประเด็น… / หน่วยงานที่ต้องชี้แจง…../ ภายใน … วัน / ที่มา…../
2. ชื่อประเด็น…/ หน่วยงานที่ต้องชี้แจง…../ ภายใน … วัน / ที่มา…../
3. ชื่อประเด็น…/ หน่วยงานที่ต้องชี้แจง…../ ภายใน … วัน / ที่มา…../
จบการส่งประเด็น
รูปแบบที่คณะทางานฯ ส่งให้ส่วนราชการ
ชื่อประเด็น… / หน่วยงำนที่ต้องชี้แจง…../ ภำยใน …. วัน / ทีม่ ำ…../
จบกำรส่งประเด็น

6

ตัวอย่ำงและสำระสำคัญกำรส่งประเด็น
ข้าพเจ้า นางธารทิ พย์ ทองงามขา ผู้อานวยการส านั กข่าว ขอส่งประเด็ น
ในนาม พลโท สรรเสริญ แก้ วก าเนิ ด โฆษกประจาสานั ก นายกรัฐมนตรี และอธิบ ดี
กรมประชาสัมพันธ์ ประจาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 / จานวน 1 ประเด็น ดังนี้
ผลกระทบจำก พ.ร.ก. กำรประมง พ.ศ.2558
กรณี พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 สื่ อรายงานว่ าท าให้ เรื อประมงนอก
น่านน้าไม่สามารถออกทาการประมงได้ต่อเนื่อง และประกาศของกรมประมงเรียกเรือกลับ
เข้าฝั่ งเพื่ อปรับปรุงใบอนุ ญาตฯ ทาให้ ผู้ประกอบการประมงได้รับความเสี ยหาย มี การ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายช่วยเหลือเยียวยา จนถึงปัจจุบันคดียังไม่จบสิ้น / กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมประมง)/ ที่มา น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ/
จบการส่งประเด็น
กระบวนงำนโดยสรุปของกลุ่มไลน์ 1 : ID - Chat ประกอบด้วย
ติดตามข้อมูลประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ
ประมวลสรุปประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ทั้งเชิงบวกและลบ
กาหนดประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
จัดส่งประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณภาพการรายงานการชี้แจงของส่วนราชการ
ส่งผลการประเมินไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ตามรอบการประเมิน
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กลุ่มไลน์ 2 IA - Chat : Issue Assignment Chat
กลุ่มไลน์นี้เป็นระบบการจัดส่ง ประเด็นสาคัญให้แก่ส่วนราชการ องค์การมหาชนและ
รัฐวิส าหกิ จ โดยในแต่ ล ะวัน เวลาประมาณ 10.30 น.ประเด็ น ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน
ดังกล่าว จะถูกส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นี้
กลุ่มไลน์ (IA-Chat) ได้กาหนดสิทธิบุคคลของแต่ละหน่วยงานที่จะสามารถเข้ามาร่วม
ในระบบนี้ โดยกาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปลัดกระทรวง
(2) อธิบดี
(3) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
(4) ผู้อานวยการองค์การมหาชน
(5) ผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ
(6) โฆษกประจากระทรวง
(7) ผู้แทนสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(8) สานักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(9) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
(10) ผู้แทนสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(11) ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
เมื่อส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ได้รับประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องแล้ว
หัวหน้าหน่วยงานที่ถูกระบุชื่อไว้ จะตอบรับด้วยสาระสาคัญสั้น ๆ ดังนี้
รูปแบบกำรตอบรับ
ชื่อผู้รับปฏิชืบ่อัตผูิ ้ร/ับตปฏิ
ำแหน่
หน่วยงำน
บทรำบ
ปฏิบรััตบิ ปฏิบัติ
บัติ ง/ ต/ าแหน่
ง / หน่/วรัยงาน
/ รับรับทราบ
ตัวอย่ำงกำรตอบรับ
นำยอดิศร พร้อมเทพ / อธิบดีกรมประมง/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / รับทรำบ รับปฏิบัติ
หมำยเหตุ ขอความกรุณาใส่เครื่องหมาย / เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
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กระบวนงำนโดยสรุปของกลุ่มไลน์ 2 : IA Chat ประกอบด้วย
“คณะทางานกาหนดประเด็นการชี้แจงข่าวทันเหตุการณ์”
กลุ่มไลน์ 2 IA - Chat
ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตอบรับ
เงื่อนไขสำคัญของกลุ่มไลน์ 2 (IA - Chat) คือ ไม่สำมำรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ ประเด็ น สงสั ยผ่ านกลุ่ มไลน์ ได้ โดยหน่ วยงานจะสามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม ผ่ านทาง
โทรศัพท์เท่านั้น ซึ่งได้กาหนดบุคคลไว้ ดังนี้
ส่วนรำชกำร สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
 กำรสอบถำมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มไลน์
1. นายณรงค์ บุญโญ
ผู้อานวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
โทร. 08 5480 0101
2. นายนรกิจ ศรัทธา
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
โทร. 09 2246 8309
3. นางจรรยา อัมหิรัญ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมประชาสัมพันธ์
โทร. 09 2246 8508
4. นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
โทร. 08 7568 2345
5. นางสาวภิญญา แซ่แต้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
โทร. 08 9179 3065
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 กำรสอบถำมประเด็นข่ำวเพิ่มเติม (ที่ส่งผ่ำนห้อง IA-Chat) จำกสื่อหนังสือพิมพ์ และ
Social Media
สำนักโฆษก สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
1. นางนันทิกาญจน์ สวัสดิภักดี
ผู้อานวยการสานักโฆษก
โทร. 08 9969 2018
2. นายตรี อัญชลีสังกาศ
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล
โทร. 08 5488 7034
 กำรสอบถำมประเด็นข่ำวเพิ่มเติม (ที่ส่งผ่ำนห้อง IA-Chat) จำกสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
1. นางธารทิพย์ ทองงามขา
ผู้อานวยการสานักข่าว
โทร. 09 2246 8306
2. นางนิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล
ผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร สานักข่าว
โทร. 09 2246 8705
3. นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์
นักสื่อสารมวลชนชานาญการพิเศษ สานักข่าว
โทร. 09 2246 8711
4. นายอนุชา นาคสัมฤทธิ์
นักสื่อสารมวลชนชานาญการ สานักข่าว
โทร. 09 2246 8713
 กำรประสำนกับสื่อกรมประชำสัมพันธ์เพื่อขยำยผลกำรชี้แจงประเด็นข่ำว
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
1. นางสาวเจริญศรี หงษ์ประสงค์
ผู้อานวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
โทร. 09 2246 8745
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
1. นางสาวสุภา เลียวกายะสุวรรณ
ผู้อานวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
โทร. 09 2246 8290
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กลุ่มไลน์ 3 IR - Chat : Issue Report Chat
ระบบนี้เป็นระบบการรายงานผลการชี้แจงประเด็นข่าวของส่วนราชการ องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มไลน์นี้ได้กาหนดสิทธิบุคคลของแต่ละหน่วยงานที่จะสามารถเข้ามาร่วมในระบบนี้
โดยได้กาหนดสิทธิบุคคลเหมือนกับกลุ่มไลน์ 2 ดังนี้
(1) ปลัดกระทรวง
(2) อธิบดี
(3) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
(4) ผู้อานวยการองค์การมหาชน
(5) ผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ
(6) โฆษกประจากระทรวง
(7) ผู้แทนสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(8) สานักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(9) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
(10) ผู้แทนสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(11) ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
ทั้งนี้ การรายงานผ่านกลุ่มไลน์ ขอให้ระบุข้อความเป็น “กลุ่มคำสั้นๆ ตรงประเด็น
กระชับ ครบถ้วน สำมำรถตอบข้อสงสัยของสังคมได้”
รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรกำรชี้แจงประเด็นข่ำวของส่วนรำชกำรผ่ำนกลุ่มไลน์ 3
: IR - Chat ประกอบด้วย
ข้ำพเจ้ำ..... / หน่วยรำชกำร..... / ขอรำยงำนผลกำรชี้แจงประเด็น.... / ประจำวันที่ ...
เดือน.......พ.ศ.... / ผูช้ ี้แจง-แถลง... / สำระสำคัญ ... / ช่องทำงเผยแพร่..... /
จบกำรรำยงำน
หมำยเหตุ ขอความกรุณาใส่เครื่องหมาย / เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
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ตัวอย่ำงผลกำรรำยงำนชี้แจงประเด็นข่ำวของส่วนรำชกำร
ข้าพเจ้า นำยอดิศร พร้อมเทพ / อธิบดีกรมประมง / กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ / ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น ผลกระทบจาก พ.ร.ก. การประมง
พ.ศ. 2558 / ประจาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 / ผู้ชี้แจง นำยอดิศร พร้อมเทพ
อธิ บ ดี ก รมประมง / สาระส าคั ญ ……….. / ช่ องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์ กรมประมง ,
สื่อสังคมออนไลน์ , น.ส.พ….. ,วิทยุ …… , โทรทัศน์ ……..ฯลฯ /
จบการรายงาน

ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องแนบหลักฐานเอกสารการดาเนินการชี้แจงประเด็นข่าวเพิ่มเติม
เช่น ภาพการแถลงข่าว, Press Release, Website, Clip การแถลงข่าวที่ส่วนราชการเผยแพร่ข่าว
การชี้แ จง ฯลฯ ผ่า นทาง e-mail : spokesman@prd.go.th ภำยใน 2 วัน นับ จากเวลา
ที่ส่วนราชการรายงานข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ 3 (IR- Chat)
สรุปภำพรวมควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรดำเนินงำนของ 3 กลุ่มไลน์

ID-Chat

คณะทำงำนฯ

IA-Chat

IR-Chat

ตอบรับ

รำยงำนผล

ส่งประเด็น
10.30 น.

- ส่วนรำชกำร
- องค์กำรมหำชน
- รัฐวิสำหกิจ

- ส่วนรำชกำร
- องค์กำรมหำชน
- รัฐวิสำหกิจ
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