
 

 แนวทางปฏิบัติการช้ีแจงประเด็นข่าวสําคัญ 

 1. การมอบหมายประเด็น โดยผูแ้ทนจากสํานกัโฆษก สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพนัธ์ สํานัก

นายกรัฐมนตรี ติดตามขอ้มูลประเด็นข่าวสําคญัทุกวนัจากหนงัสือพิมพ ์Social Media ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุและส่งประเด็นข่าว

ผา่นไลน์ IA Chat (Issue Assignment) ของอธิบดีกรมปศุสัตว ์ ในเวลา 10.30 น. ของทุกวัน (เฉพาะประเด็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักรมปศุสัตว)์ ทั้งในวนัปฏิบัติราชการและวนัหยุดราชการ  

  2. โฆษกกรมปศุสัตว์และทีมงานโฆษก นําประเด็นข่าวท่ีได้รับจากอธิบดีกรมปศุสัตวม์าวิเคราะห์หาหน่วยงาน

รับผิดชอบช้ีแจงประเด็นข่าววา่ เป็นของสํานกั/กอง หรือจงัหวดั/อาํเภอใด และส่งต่อประเด็นข่าวดงักล่าวผา่นทางไลน์

ของผูแ้ทนสาํนกั/กอง ท่ีรับผดิชอบ และกาํหนดเวลาแถลงข่าว 14.30 – 15.00 น. 

 3. ผูแ้ทนสํานัก/กอง/จงัหวดั/อาํเภอ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือได้รับแจง้ประเด็นข่าวทางไลน์แล้วให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ และประสานงานติดตามให้ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการช้ีแจงประเด็นข่าวตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด ใหแ้ลว้

เสร็จ ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง หลงัจากไดรั้บแจง้ประเด็นข่าว ส่งรายละเอียดการช้ีแจงประเด็นข่าวให้ทราบ ผ่านช่องทาง

ไลน์ ช้ีแจงสถานการณ์กรมปศุสัตว์ / E-mail : relation@dld.go.th  

 4. ทีมโฆษก โดยสํานกังานเลขานุการกรม ประสานส่ือมวลชน เตรียมพร้อมแถลงข่าว และศูนยส์ารสนเทศฯ  เตรียม  

Facebook Live  

 5. ทีมโฆษกกรมปศุสัตว ์ตรวจสอบขอ้มูล นาํรายละเอียดการช้ีแจงประเด็นข่าวเสนอต่อโฆษกและอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ภายในเวลา 13.00 น. 

 6. ทีมงานโฆษกรวมรวบเอกสารหลักฐานการเผยพร่ตามช่องทางต่างๆ ส่งใน ไลน์ช้ีแจงสถานการณ์กรมปศุสัตว ์

 7. อธิบดีกรมปศุสัตวก์ารรายงานการช้ีแจงประเด็นข่าวให้กรมประชาสัมพันธ์ทราบผ่านช่องทางไลน์ IR Chat (Issue 

Repaot) ไม่เกิน 10.00 น. ขอวนัถดัจากท่ีไดรั้บแจง้ (ภายใน 24 ชม) 

 8. กพร.ส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ข่าว ทาง spokesman@prd.go.th 

 แนวทางการสรุปสาระสําคัญการตอบประเด็นข่าวสําคัญ 

 หน่วยงานเก่ียวขอ้งกบัประเด็นข่าว ตอ้งสรุปสาระสาํคญัเร่ืองท่ีจะตอ้งช้ีแจง ครอบคลุมสาระสาํคญัในประเด็น ดงัน้ี 

 1. สรุปสาระสาํคญัเหตุการณ์/ขอ้เทจ็จริงของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นอยา่งไร 

 2. หน่วยงานไดมี้การแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือไม่ ดาํเนินการเร่ืองใดไปแลว้บา้ง และดาํเนินการอยา่งไร 

 3. หากยงัไม่เคยดาํเนินการตามขอ้ 2 จะเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเด็นใดบา้ง และจะดาํเนินการอยา่งไร 

 4. แนวทางการแกไ้ขปัญหา/เร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามประเด็นข่าว หากไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้ คาดวา่จะทาํให้เหตุการณ์/

สถานการณ์นั้น คล่ีคลาย/ลดลง/หมดไป ไดแ้ค่ไหนเพียงใด 

 5. ช่องทางการเผยแพร่ ขอให้หน่วยงานระบุช่ือของส่ือท่ีใชใ้นการเผยแพร่ให้ชดัเจน เช่น หนงัสือพิมพอ์ะไร/ทีวี

ช่องไหน/สถานีวทิยแุห่งใด/ส่ือสังคมออนไลน์ส่ือใด ฯลฯ  

 ข้อกาํหนดการช้ีแจงประเด็นข่าว 

วตัถุประสงค์การดาํเนินการเร่ืองน้ี เพื่อให้ผูบ้ริหารหน่วยงาน เป็นผูท้าํหน้าท่ีในการรับประเด็นข่าวสําคญั และ

รายงาน/ช้ีแจงตามประเด็นข่าวท่ีไดรั้บและเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานดว้ยตนเอง เน่ืองจากทุกประเด็นข่าวสําคญัท่ีกาํหนด

เป็นเร่ืองเชิงนโยบายของแต่ละหน่วยงานและระบบการบริหารราชการแผน่ดินโดยรวม 
 

 

แนวทางและวิธีการจัดสงและรายงานประเดน็สําคัญท่ีทันตอสถานการณ 
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 กรมปศุสัตว ์จะตอ้งสรุปสาระสําคญัในเร่ืองท่ีรายงาน/ช้ีแจง ให้ครบถว้น ตรงประเด็น และ

ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (1 วนั)
0

  

 การสรุปสาระสําคญัเร่ืองท่ีตอ้งรายงาน/ช้ีแจง อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมสาระสําคญัประเด็น

ดงัต่อไปน้ี
0

  

1. 
35

ท่ีมาของปัญหา/ปัญหาเกิดจากอะไร 

2. 
35

สาระสาํคญัเหตุการณ์/ขอ้เทจ็จริงของเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ว่าเป็นอยา่งไร (โดยสังเขปไม่ควรเกิน 1 

หนา้กระดาษ)
0

  

3. 
35

การดาํเนินการท่ีผ่านมาไดมี้การดาํเนินการในเร่ืองน้ีอย่างไร เคยมีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ี

เกิดข้ึนน้ีแลว้หรือไม่ ดาํเนินการเร่ืองใดไปแลว้บา้ง และดาํเนินการอยา่งไร
0

  

4. 
35

หากยงัไม่เคยดาํเนินการฯ จะเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเด็นใดบา้ง และจะ

ดาํเนินการอยา่งไร
0

  

5. 
35

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา/เร่ืองท่ีเกิดข้ึน มาตรการ/แนวทาง/แผนการดาํเนินงาน

ท่ีกาํหนดไว ้คาดวา่จะช่วยทาํใหเ้หตุการณ์/เร่ืองท่ีเกิดข้ึน คล่ีคลาย/ลดลง/หมดไป ไดแ้ค่ไหน เพียงใด
0

  

6. 
35

ช่องทางการเผยแพร่ ขอให้ระบุประเภท/ช่ือของส่ือ ท่ีจะใชใ้นการเผยแพร่ให้ชดัเจน เช่น 

หนงัสือพิมพอ์ะไร ทีวช่ีองไหน สถานีวทิยแุห่งใด หรือส่ือสังคมออนไลนใ์ด ฯลฯ
0

  

7. 
35

สรุปสาระสําคัญท่ีหน่วยงานได้มีการรายงาน/ช้ีแจง ผ่านห้องกลุ่มไลน์ของผู ้บริหาร        

(IR-Chat) จะตอ้งเป็นขอ้มูล/ขอ้เท็จจริง ท่ีหน่วยงานพิจารณาแลว้เห็นว่า สามารถนาํไปใชใ้นการเผยแพร่ 

ส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนไดท้ั้งหมด ตามช่องทางการเผยแพร่ท่ีหน่วยงานไดร้ะบุไวใ้นการ

ตอบรายงานประเดน็สาํคญั โดยไม่มีเง่ือนไขในชั้นความลบัของขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริง
0

  

8. 
35

หากหน่วยงานพิจารณาแลว้เห็นว่า ขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงใด เป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อน/

อ่อนไหวในเชิงสถานการณ์/เป็นเร่ืองความลบั ท่ีไม่ควรนาํมาเปิดเผยในการรายงานผ่านห้องกลุ่มไลน์

ผูบ้ริหาร แต่เป็นขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีสําคญัและมีประโยชน์อยา่งยิง่ เพื่อใชป้ระกอบการรายงาน/การช้ีแจง/

การตอบคาํถามในประเด็นข่าวสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสาร/ข้อมูล/

ขอ้เทจ็จริง เพิ่มเติมกบัผูบ้ริหารโดยตรง 
 

 

           

 

          

 

 

ซักซอมความเขาใจแนวทางการตอบ/การรายงาน/การชี้แจงประเด็นขาวสําคัญ 
ตัวช้ีวัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน : การช้ีแจงประเด็นขาวท่ีทันตอสถานการณ 



หมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

 

ที่ รายการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 โฆษกกรมปศุสัตว์  

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ 

0818101426 รองสมชวน 

2 รองโฆษก 

ผู้อาํนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายสัตวแพทย์ชัยวฒัน์  โยธคล 

0856609905 ผอ.อ๊อด 

3 รองโฆษก 

เลขานุการกรมปศุสัตว์ 

นายสุรเดช  สมิเปรม 

0819925595 เลขาสิงห์ 

4 ทาํข้อมูลข่าว / การช้ีแจงIR /  

ประสานส่ือมวลชน /แถลงข่าว 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ 

02 653 4444 ต่อ 3352-3 

0896780206 

0818445105 

0861067525 

สํานักงาน 

คุณจิรภา (ตุ้ม) 

คุณเพญ็ศิริ (อ้อย) 

คุณน้องนุช (นุช) 

5 การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 

นําข่าว / คลปิขึน้เวบ็ไซต์ 

ศูนย์สารสนเทศ 

0820222422 

0812551307 

0800029394 

คุณภาณุตา (เอ้) 

คุณสุวรรณ ี(นก) 

คุณพยุง (ยุง) 

6 รวบรวมเอกสารหลกัฐานส่งรัฐบาล 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

0816248053 

0945519390 

คุณทวสิีฏฐ์ 

คุณจตุพร (อ้อม) 

 

 

          

          


