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แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 

ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ด้านการเกษตร ผ่าน “แอพพลิเคช่ันส าหรับเกษตรกร” หรือ “Mobile Application” บนมือถือ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแอพพลิเคช่ัน Smart Device (Smart Phone และ Tablet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยมีรูปแบบข้อมูลข่าวสารออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ เน้น
องค์ความรู้ (Content) เช่น โรคพืช โรคสัตว์ เป็นต้น และรูปแบบที่ ๒ เน้นบริการ (Service) เช่น การ
ให้บริการเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ การให้ข้อมูลปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เป็นต้น โดยให้แสดงเห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ด าเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้
ด้านการปศุสัตว์ หรือ  DLD Plus ส าหรับการให้บริการ บน Mobile Device เพื่ อให้บริการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  

ปัจจุบันหน่วยงานในสังกดักรมปศุสตัว์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยมอบให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ โดยตรง เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
หมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ส านักงานปศุสัตว์เขต จ านวน ๙ เขต 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ ได้อย่างเป็นระบบ มี
รายละเอียดหัวข้อ ดังนี้ 

๑. ข่าวภายในองค์กร หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาหรือประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ตามภารกิจหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย
ภาครัฐ  อาทิเช่น กิจกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การให้บริการเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

๒. ข่าวสมัครงาน หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ หรือการจ้างเหมา
บริการเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมา อาทิเช่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
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ประกาศจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ประกาศการข้ึนทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นต้น 

๓. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ อาทิเช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดง
วงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด เป็นต้น 

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑. ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ขั้นตอนท่ี ๑ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์จัดเตรียมและ
คัดเลือกเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพประกอบ ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (DLDPlus๐๑) ระบบ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus) พร้อมทั้งลงลายมอืช่ือในฐานะผู้รบัผดิชอบ 
(ผู้รายงาน) 

ขั้นตอนท่ี ๒ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสตัว์ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาข่าวสาร และอนุมตัิ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือช่ือในฐานะผู้อนุมัติรับรอง 

ขั้นตอนท่ี ๓ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าใช้งานผ่านระบบจัดการเนื้อหา มาที่ 
URL: http://dldplus.dld.go.th:8080/dldplus-cms ของระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้าน
การปศุสัตว์ (DLD Plus) โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธ์ิผูใ้ช้งานที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด ระบุช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วด าเนินการบันทึก
รายละเอียดเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ 

ขั้นตอนท่ี ๔ ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดส่งรายละเอียดข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร (DLDPlus๐๑) ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์มาที่ E-mail 
Address: dldlplus@dld.go.th 

ขั้นตอนท่ี ๕ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการเปลี่ยน
สถานะข่าวสารเป็น เผยแพร่  ผ่านระบบจัดการเนื้อหาของระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้าน
การปศุสัตว์ (DLD Plus) 

ขั้นตอนท่ี ๖ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางด าเนินการตอบกลับผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์  (DLD Plus) ส่งผ่านทาง E-mail Address ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

ขั้นตอนท่ี ๗ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลรายงานการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์เป็นรายเดือนและรายปี เพื่อน าเสนอ
ต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์รับทราบต่อไป 
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๒. แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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๓. ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

๑. การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร ควรจัดเตรียมให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(DLDPlus๐๑) ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 

๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจาก
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทุกครั้ง 

๓. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานในสงักัดกรมปศุสัตว์ใหแ้นบรายละเอียดการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนดและจดัสง่ไฟล์ข้อมูลมาที่ E-mail Address: dldplus@dld.go.th เพื่อให้
ผู้ดูแลระบบส่วนกลางรับทราบและด าเนินการเปลี่ยนสถานะข่าวสารเป็น เผยแพร่ 

๔. ควรเลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม และควร
ระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและ
ความมั่นคงภายในประเทศ 

๕. ข้อความและรูปภาพประกอบทีน่ ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้
ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว 

๖. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร (DLDPlus๐๑)  

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือ DLDPlus๐๑ เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าข้ึนเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ให้ถือปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน จะต้องมีลงลายมือช่ือ
ผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) และผู้อนุมัติรับรองเป็นหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อรับรองว่าข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเป็นข่าวสารที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์นั้นๆ ท าให้
ข้อมูลข่าวสารมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และปฏิบัตติามระบียบกฎหมายอย่างเคร่งคัรด 
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๖. ค าอธิบายแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร (DLDPlus๐๑) 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
วัน/เดือน/ป ี วัน เดือน ปี ที่ Upload ผ่านระบบ DLD Plus 
หมวดหมู ่ สามารถเลือกหมวดหมู่ของข่าวสารได้ทั้งหมด ๓ หมวด ดังนี้ 

    - ข่าวภายในองค์กร 
    - ข่าวรับสมัครงาน 
    - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถคัดเลือกและระบหุมวดหมู่ของข่าวสารเพียงหมวดหมู่เดียวเท่านั้น 

หัวข้อข่าว ก าหนดหัวข้อข่าวให้มีใจความส าคัญทีม่าจากเนื้อหาข่าวสารและต้องมีความยาว
ไม่เกิน ๒ บรรทัด  

รายละเอียดข่าว ต้องมีความยาวไม่เกิน ๘ บรรทัด และเลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความ
กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธี 

ภาพปก ภาพปกเปน็ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส หรือไมก่ าหนดใหม้ีขนาดใหญ่เกินไป ส่งผล
ให้ต่อการแสดงผลของภาพปกที่ใช้ระยะเวลานาน โดยขนาดภาพปกที่ระบบ DLD 
Plus ก าหนดไว้ คือ ขนาดภาพปก ๕๑๒*๕๑๒ Pixel (ขนาดไฟล์ข้อมูลภาพไม่
เกิน ๑ MB.) และรองรับรูปภาพทีม่ีไฟล์นามสกลุระบเุป็น JPG, PNG เท่านั้น 

ภาพประกอบ จ านวนภาพประกอบไมเ่กิน ๓ ภาพต่อข่าว, ไม่ก าหนดให้มีขนาดใหญ่เกินไป โดย
ขนาดภาพประกอบทีร่ะบบ DLD Plus ก าหนดไว้ คือ ขนาดภาพประกอบ 
๑๐๒๔*๗๖๘ Pixel (ขนาดไฟล์ข้อมูลภาพไม่เกิน ๑ MB.) และรองรบัรปูภาพที่มี
ไฟล์นามสกุลระบุเป็น JPG, PNG เท่านั้น 

Link ภายนอก สามารถระบุได้ทัง้ Link ที่อยู่ในรายละเอียดข่าวสาร และ YouTube 
Embedded Players เพื่อแสดง VDO YouTube บน Application 

หมายเหต ุ ระบรุายละเอียดข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รบัผิดชอบ (ผูร้ายงาน) ระบลุงลายมือช่ือของผูร้ับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหน่วยงานในสังกัดกรม 

ปศุสัตว์ 
ผู้อนุมัตริับรอง ระบลุงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงานในสงักัดกรมปศุสัตว์ 
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๗. ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ช้ัน ๗ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ 
เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
Website: ict.dld.go.th 
โทรศัพท์  ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๓๒๑ 
โทรสาร  ๐๒-๖๕๓-๔๙๒๕ 
E-mail Address: dldplus@dld.go.th 


