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21 มถุินายน 2561



วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ

 การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์



วาระที ่2  เร่ืองเพ่ือทราบ

 การวางแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

 การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

 การวเิคราะห์ พยากรณ์ สถานการณ์ด้านปศุสัตว์

 ช้ีแจงประเดน็สําคญั ทีส่่งผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

 อปส. แต่งตั้ง ผชช.โสภชัย์ฯ เป็นรองโฆษก 



วาระที ่3  เร่ืองพจิารณา

1) การวางแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

 เน้ือหาทีเ่หมาะสม

 ช่วงเวลา ฤดูกาล
 วธีิการเผยแพร่
 ช่องทางการเผยแพร่

Content
Time
News / Clip 
Info Graphic

Social Media / Mass Media 

การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน









วาระที ่3 เร่ืองพจิารณา
2) การประชาสัมพนัธ์ข่าว

สัปดาห์ละ 1 ข่าว

 ก่อน (แผนการปฏิบัตงิาน)

 ขณะทาํ (การปฏิบัตงิาน)

 หลงั (ผลการปฏิบัตงิาน)

เน้นให้ข้อมูล

 ผลลพัธ์

 ประโยชน์

 ประสิทธิผล

 นโยบาย กษ.

 นโยบายกรมฯ 

 งานวจิัย / วชิาการ

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 โครงการ / กจิกรรม

 สถานการณ์

 ผลงานทีเ่ป็นรูปธรรม และอ่ืนๆ  



 การเขยีนข่าว

การเขียนข่าวประกอบด้วย  3 ส่วน  ได้แก่ 

พาดหัวข่าวหรือโปรยหัวข่าว (headline) 
วรรคนํา เป็นการสรุปเร่ืองราว (lead) 
เน้ือข่าว เป็นรายละเอยีดของเหตุการณ์และเร่ืองราว (detail) 

นอกจากนี้รูปแบบการเขียนข่าวทั่วๆ ไป ข่าว บทความ หนังสือพิมพ์ หรือ

ข่าววิทยุ โทรทัศน์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ปีรามิดหัวกลับ ปีรามิดหัวตั้ ง และ

ส่ีเหลีย่มผืนผ้าทรงยืนแบบผสม ซ่ึงใช้ในรูปแบบของข่าวทีแ่ตกต่างกนั

แบบปิรามดิหัวกลบั (inverted pyramid) 
แบบปิระมดิหัวตั้ง (upright pyramid)
แบบส่ีเหลีย่มผืนผ้าทรงยืนแบบผสม (combination)

5 w + H = What Where When Why Who + How



พาดหัวข่าว /โปรย

หัวข่าว 

(headline) 

วรรคนํา / การสรุป

เร่ืองราว (lead) 

เน้ือข่าว /

รายละเอยีดของ

เร่ืองราว 

(detail) 



วาระที ่3 เร่ืองพจิารณา

3) การวเิคราะห์ พยากรณ์ สถานการณ์ด้านปศุสัตว์
ทุกหน่วยงานจัดเตรียมความพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการใช้ข้อมูล เพ่ือสร้างความรับรู้

ความเข้าใจทีถู่กต้องแก่ประชาชน 

พยากรณ์ประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมวลชน 

ส่ือมวลชน และสังคมออนไลน์ ตลอดจนข้อมูลที่อาจสร้าง

ภาพลักษณ์ด้านลบในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งานของ

กรมปศุสัตว์



โดยให้หน่วยงานจดัเตรียมข้อมูล ดงันี้

* ช่ือโครงการ/กจิกรรม/งาน

* ความสําคญัของโครงการ/กจิกรรม/งาน 

* วธีิ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน

* เป้าหมายโครงการ/กจิกรรม/งาน

* ประโยชน์ของประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม/งาน

* ประเดน็ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้

* มาตรการ/วธีิการป้องกนัทีจ่ะไม่ให้เกดิปัญหาขึน้

* มาตรการ/วธีิการแก้ไขปัญหา



วาระที ่3 เร่ืองพจิารณา

4) ช้ีแจงประเดน็สําคญั ทีส่่งผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์



 ความสําคญั
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้าง

ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

เกีย่วกบัการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ น้ัน

กรมปศุสัตว์ จึงให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมความพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการใช้ข้อมูล เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องแก่ประชาชน

ใช้ข้อมูลที่ได้มีการคาดการณ์ พยากรณ์ ประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อมวลชน ส่ือมวลชน และสังคมออนไลน์ ตลอดจนข้อมูลที่อาจสร้าง

ภาพลกัษณ์ด้านลบในการดําเนินโครงการ/กจิกรรม/งานของกรมปศุสัตว์ 



 IO = Information Operation
การปฏิบัตกิารข่าวสาร

 IA = Issue Assignment  (IA Chat)
รัฐบาลมอบหมายผู้รับผดิชอบ  

 IR = Issue Report  (IR Chat)
รายงานช้ีแจง



ขั้นตอน

การช้ีแจงประเดน็สําคญั

ของกรมปศุสัตว์ 

ภายใน 24 ช่ัวโมง

1. อธิบด ี

รับทราบ

ประเดน็ จาก

IA-Chat

2. ส่งต่อให้ทีมงาน

ข้อมูล / ส่งมอบ

หน่วยงานรับผดิชอบ/ 

3. ทีมงานข้อมูลทําข่าว

ช้ีแจง / ตอบประเดน็ IR /
เชิญส่ือร่วมแถลงข่าว

4. เสนออธิบด/ี

โฆษกพจิารณา

5. อธิบด/ีโฆษก

พจิารณา อนุมตัิ

6. แถลงข่าว / เผยแพร่ข่าว 

FB Live /เวบ็ไซต์ 

ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์

7. ทีมงาน

ตดิตาม/

รวบรวมการ

เผยแพร่ข่าว

8. อธิบดรีายงาน

IR-Chat / แจ้ง

ผลการช้ีแจงทาง

อเีมล์

*
3 ชม.

*



ความทันต่อเวลา  24 ช่ัวโมง  (1)

คุณภาพ

เน้ือหา (1)

วธีิการ

ช้ีแจง (4)

ช่องทางการ

เผยแพร่ (4)
รวบรวมหลกัฐาน 

การปฏิบัตงิาน

10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 16.30 09.00
 อธิบดี เปิด

ไลน์ IA chat 
และก๊อปปี ้

หน้าจอมือถือท่ี

ได้รับจาก  IA-
Chat 
 โฆษกและ

ทีมงาน

พจิารณาหา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ข้อมลู

 ทีมงานข้อมลู

เข้าในไลน์กลุ่ม

ชีแ้จง

สถานการณ์ 

 ทีมโฆษก/

รองฯ ติดตาม

ข้อมลูตาม

cluster
 สลก.

ประสานนกัข่าว

แถลงข่าว

ศนูย์ ICT
เตรียม FB 
Live และนํา
คลิปขึน้เว็บกรม

 สํานกั/กอง

จดัเตรียมข้อมลู 

(ท่ีมา / 

ข้อเท็จจริง / 

การดําเนินการ/

การปอ้งกนั/

แก้ปัญหา)

 เสนอข้อมลู

ให้ อปส/ผู้ ท่ี

ได้รับมอบฯ

เห็นชอบข้อมลู

 สลก.จดัทํา

ข่าว / IR 
Chat
 ICT เตรียม 

FB Live

 อธิบดี หรือ

ผู้ รับมอบหมาย

แถลงข่าว  

(นกัข่าว 2 ส่ือ) 

(2) +

Facebook
Live + (2)

 เว็บdldและ 

GNews (1)
 เว็บภายนอก 

หรือ โซเชียล

มีเดียภายใน/

ภายนอก (1)

 ส่ือสิ่งพมิพ์ (1)
 ทีวีหรือวิทย ุ

(1)
นําคลิป/ข่าว

จาก ขึน้เว็บ
นําข่าว ขึน้ 

FB กรม/
เผยแพร่ทาง

โซเชียลมีเดีย

อ่ืนๆ 

ทีมโฆษก

ติดตามการ

เผยแพร่ข่าว

รวบรวมเอกสาร 

/ หลกัฐาน / 

link
ส่งเอกสาร

หลกัฐาน เข้า

ไลน์ชีแ้จง

สถานการณ์ฯ 

 อธิบดี

รายงานใน IR-
Chat
 กพร.ส่ง

หลกัฐานการ

ชีแ้จง

-ภาพ หรือ Clip 
การแถลงข่าว

-Link 
Facebook
Live
ส่ือออนไลน์
ส่งอีเมลล์

spokesma
n@prd.go
.th

mailto:spokesman@prd.go.th


การทาํข้อมูล

ตอบประเดน็ IR Chat



กรณ ี : 
สาระสําคญั :

กรมปศุสัตว์ ขอเรียนช้ีแจงดังนี ้

ทีม่าของปัญหา :

ข้อเทจ็จริง : 

การดําเนินการ : 

แนวทางการแก้ไข : 

ผู้ช้ีแจง : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่องทางการเผยแพร่ :  แถลงข่าวทีก่รมปศุสัตว์ 

ผ่านส่ือทวี ีวทิยุ ส่ือส่ิงพมิพ์ (ส่ือทีม่าฟังการแถลงข่าว) 

พร้อม Facebook Live และเวบ็ไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์

องค์ประกอบข้อมูล

IR Chat 1 2

3



ข้าพเจ้า นายสรวศิ ธานีโต / ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการ

อธิบดกีรมปศุสัตว์และโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• กรณช้ีีแจงประเดน็ข้อที่ 1.3 ประจําวนัที่ 17 มิถุนายน 2561 ข้อกล่าวหาการเอ้ือ

ประโยชน์ให้กบัผู้ผลติอาหารสัตว์

• ผู้ช้ีแจง นายสรวศิ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการ

อธิบดกีรมปศุสัตว์และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• สาระสําคญั :  นางมัลลกิา  บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรค ปชป. ระบุว่า กรมปศุสัตว์ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถตอบข้อสงสัยต่อกรณีบริษทัผู้ผลติอาหาร

สัตว์รายใหญ่นําเข้าข้าวบาร์เลย์ 120,000 ตัน และแสดงกบัศุลกากรว่าเป็นอาหารแต่

แท้จริงเป็นวตัถุดบิทดแทนข้าวสาลเีพ่ือทําอาหารสัตว์ใช่หรือไม่

กรณ ี : 
สาระสําคญั :



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนช้ีแจง  ดงันี้

• ที่มาของข่าว : 

มติชนออนไลน์ วนัที ่16 มิถุนายน 2561
กรณีกรมปศุสัตว์ไม่สามารถตอบข้อสงสัยต่อกรณีบริษัทนําเข้าผู้ผลติอาหารสัตว์รายใหญ่   

นําเข้าข้าวบาร์เลย์ 120,000 ตัน

• ข้อเท็จจริง : 

ในปี 2561 บริษัทกรุงเทพโปรดวิซ์จํากดัได้ขออนุญาตนําเข้าข้าวบาร์เลย์สําหรับอาหารสัตว์

(FEED BARLEY) ซ่ึงมีการนําเข้าจนถึงปัจจุบัน จํานวน 2 คร้ัง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 

รวม 125,380 ตัน  มีต้นทางจากประเทศออสเตรเลยี  โดยนําเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง

และได้ผ่านการตรวจสอบจากด่านกกักนัสัตว์ชลบุรี และด่านตรวจพืชแหลมฉบัง  ก่อน

ศุลกากรจะปล่อยสินค้าเข้าราชอาณาจักร 

• คาํช้ีแจง :  การนําเข้าข้าวบาร์เลย์ได้มีการตรวจเอกสารหลกัฐานการนําเข้า ทั้ง 2 คร้ัง ซ่ึงได้

ระบุว่าใช้สําหรับอาหารสัตว์( FEED BARLEY) อย่างชัดเจน ทั้งเอกสารของกรมปศุสัตว์ 

และศุลกากร

กรมปศุสัตว์ ขอเรียนช้ีแจงดงันี ้

ที่มาของปัญหา :

ข้อเท็จจริง : 

การดาํเนินการ : 

แนวทางการแก้ไข : 



การดาํเนินการ : 

1) มีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการนําเข้า 

2) พนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้สุ่มเกบ็ตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่นําเข้าส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการรวม 10 ตัวอย่าง ไม่พบสารพษิจากเช้ือราทุกตัวอย่าง

3) พนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงสุ่มตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ที่นําเข้าข้าว  

บาร์เลย์ดงักล่าว พบว่ามีการนําไปใช้ในสูตรอาหารสัตว์ท่ีขึน้ทะเบียนไว้ถูกต้องตาม   

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยงัไม่พบการกระทําความผดิแต่อย่างใด

แนวทางการป้องกนัและแก้ไข : 

1) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาํเนินการประสานไปยงักรมศุลกากร     

ถึงกรณีที่เกดิขึน้เพ่ือประสานข้อมูลที่เกีย่วข้อง

2) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานไปยงั สมาคมผู้ผลติอาหารสัตว์  

ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์  เพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริง กรณีการนําเข้าข้าวบาร์เลย์ เพ่ือ  

ทําอาหารสัตว์ เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กบัประชาชน 



• ผู้ช้ีแจง :  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ช่องทางการเผยแพร่ :  แถลงข่าวที่กรมปศุสัตว์ ผ่านส่ือทีว ีวทิยุ ส่ือส่ิงพมิพ์ 

พร้อม Facebook Live และเวบ็ไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์

• ระยะเวลาช้ีแจง : 1 วนั

• ที่มาข่าว : มติชนออนไลน์

จบการรายงาน//

ผู้ช้ีแจง : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่องทางการเผยแพร่ :  แถลงข่าวทีก่รมปศุสัตว์ 

ผ่านส่ือทวี ีวทิยุ ส่ือส่ิงพมิพ์ (ส่ือทีม่าฟังการแถลงข่าว) 

พร้อม Facebook Live และเวบ็ไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์



การรวบรวมเผยแพร่ข่าว : กรมปศุสัตว ์ตอบขอ้สงสัยกรณีบริษทันาํเขา้ผูผ้ลิตอาหารสัตวร์ายใหญ่ นาํเขา้ขา้วบาร์เลย ์120,000 ตนั 

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=21319
เวบ็ไซตก์รมปศุสัตว ์: http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/16359-
head-25610618-1
การแถลงข่าวผา่น facebook Live กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ : 
https://www.facebook.com/DLD1942/videos/1871530616481135/
Facebook กรมปศุสัตว ์: https://www.facebook.com/DLD1942/posts/1871614213139442

เวบ็ไซตส์าํนกังานเลขานุการ กรมปศุสัตว ์: http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-
menu/headnews-menu/3638-2018-06-18-04-00-22
รายการวทิยกุระจายเสียงเพื่อการเกษตร คล่ืนความถ่ี am 1386 : http://www.am1386.com/radio.php 
พนัทิป : https://pantip.com/topic/37782557
กระปุก : https://hilight.kapook.com/view/173830
มติชนออนไลน ์: https://www.matichon.co.th/economy/news_1002015
คมชดัลึก : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/330768

แนวหนา้ : http://www.naewna.com/local/345868
สยามรัฐออนไลน ์ : https://siamrath.co.th/n/37686
สาํนกัข่าวไทย : http://www.tnamcot.com/view/5b262045e3f8e4f60085cf99

ตวัอย่าง การรวบรวมเผยแพร่ข่าว 

https://gnews.apps.go.th/news?news=21319
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/16359-head-25610618-1
https://www.facebook.com/DLD1942/videos/1871530616481135/
https://www.facebook.com/DLD1942/posts/1871614213139442
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/3638-2018-06-18-04-00-22
https://pantip.com/topic/37782557
https://hilight.kapook.com/view/173830
https://www.matichon.co.th/economy/news_1002015
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/330768
http://www.naewna.com/local/345868
https://siamrath.co.th/n/37686
http://www.tnamcot.com/view/5b262045e3f8e4f60085cf99


ไลน์ โฆษก DLD
กลุ่มของคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์กรมปศุสัตว์

วาระที ่4 เร่ือง อ่ืนๆ 



 การถ่ายคลปิ หรือวดิโีอ สารคดี ให้

หน่วยงานส่ง ไฟล์รวบรวมไว้ทีก่ลุ่มเผยแพร่ 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในภาพรวมของกรมปศุสัตว์

 การตดิแผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ ภายในกรม

ปศุสัตว์ ขอให้เป็นระเบียบ และจดัเกบ็เม่ือ

ส้ินสุดงานให้เรียบร้อย 



เอกสารประกอบการประชุม  ตวัอย่าง แบบฟอร์มต่างๆ 

นําขึน้เว็บไซต์ ของ สลก.

สาํนักงานงานเลขานุการกรม/บริการประชาชน/ดาวน์โหลด

/การประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ 

ส่งข้อมูลทางอเีมล์ ที ่relation1@dld.go.th

- ข่าว 1 หน้า A4 ส่งทุกสัปดาห์ 

- การพยากรณ์  2 หน้า A4 ส่งวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2561
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