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  กระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เป็นไปตาม
หลักการการประชาสัมพันธ์ และป้องกันข้อผิดพลาดในขั้นตอนการด าเนินงาน อีกทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม ่ 

  คู่มือกระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 ฉบับนี้ ในเนื้อหา
จะประกอบด้วยขั้นตอนการ ด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงการประเมินผลการด าเนินงาน  

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นการปรับปรุง  กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดท ายินดีน้อมรับ และ 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

         

             อุบลวรรณ ตันตระกูล 
                       ธันวาคม 2564 
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ขั้นตอนกระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564   

 การศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564  มีรายละเอียด 

ขั้นตอน วิธีการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามแผน

ประชาสัมพันธ์ และ การประเมินผล โดยมีการก าหนดผังกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าใจในกระบวนการและน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ท าการสืบค้นข้อมูลการจัดงานวันดินโลกของกรมพัฒนาที่ดินในปี

ต่างๆ ที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 3 ประเภท ประกอบด้วย  

  1.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร อาทิ หนังสือวันดินโลก รายงานการประชุม หนังสือสั่งการ ค าสั่ง

แต่งตั้ง  หนังสือต่างๆ ฯลฯ 

    1.2 แหล่งข้อมูลบุคคล อาทิ บุคลากรสลก. กลุ่มเผยแพร่ เจ้าหน้าที่กอง/ส านักต่างๆ  

   1.3 แหล่งข้อมูลออนไลน์ ประเภท เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก และ youtube ดังนี้  

    - เว็บไซต์ส านักข่าวต่างๆ อาทิ ข่าววันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 จากเว็บไซต์ไทยรัฐ 

(www.thairath.co.th)  กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลกปี  2563 จากเว็บไซต์  gnews 

(www.gnews.apps.go.th)   เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม พัฒ นา ที่ ดิ น  ( http://www.ldd.go.th/home/)  เ ว็ บ ไ ซ ต์

ประชาสัมพันธ์  พด. (http://ofs101.ldd.go.th/lddnews.asp)  เว็บไซต์  fao.org (https:// www.fao. 

org/home/en)  เพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน  (https://www.facebook.com/ldd.go.th)  เพจเฟซบุ๊ ก 

สพด . สพข .  เ พจ world soil day (https://www.facebook.com/WorldSoilDayThailand)  youtube    

กรมพัฒนาที่ดิน 

           เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงน ามาประมวลให้ได้ข้อมูล ในประเด็นส าคัญที่จะน ามาใช้การวางแผน

แผนประชาสัมพันธ์ ซึ่งประเด็นที่ได้ข้อสรุป มีดังนี้  

- วิธีการด าเนินงาน  

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

- ประเด็นในการประชาสัมพันธ์  

- สื่อประชาสัมพันธ์ 

- การจัดงานแถลงข่าว  

- การจัดงานวันดินโลก  

   

http://www.thairath.co.th/
http://www.gnews.apps.go.th/
http://www.fao/
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 2. วางแผนประชาสัมพันธ์ ผู้รับการประเมินใช้วิธีวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก มาก าหนด

วิธีด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถจัดท ากระบวนการประชาสัมพันธ์ได้

อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด ภายใต้การด าเนินที่มีการจ ากัดงบประมาณ โดยสาระส าคัญของกระบวนการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 มีรายละเอียด คือ  

  2.1 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564  

  2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

       - เพ่ือสร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 

       - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรดิน และการจัดการดิน

เค็มเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มเป็นแหล่งผลิตพืชและอาหารที่มีความปลอดภัย มั่นคง

และยั่งยืน 

     2.3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ทั่วไป สื่อมวลชน และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

    2.4  ก าหนดหัวข้อ/เรื่องการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย  

   2.4.1 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 

Halt soil salinization, bost soil productivity “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” 

   2.4.2 สร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 

   2.4.3 ความเป็นมาของวันดินโลก 

   2.4.4 การน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือ

การเกษตร 

   2.4.5 นิทรรศการงานวันดินโลก  

   2.4.6 กิจกรรมท่ีจะมีขึ้นภายในงาน 

   2.4.7 ความรู้ด้านวิชาการ ความส าคัญของทรัพยากรดิน ดินเค็ม การแก้ปัญหาดิน

เค็ม และ การดูแลรักษาทรัพยากรดิน 

  2.5 ก าหนดลักษณะสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

และ มากที่สุด ประกอบด้วย  



3 
 

   2.5.1 พูดประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ  

   2.5.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   2.5.3 บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร  

   2.5.4 สารคดีสั้นในรูปแบบคลิปวิดีทัศน์  

   2.5.4 อินโฟกราฟิก 

  2.6 วิเคราะห์ความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อและช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้

สื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพต้องเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องพิจารณาอย่าง

เหมาะสม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการประชาสัมพันธ์ และ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรมพัฒนาที่ดิน  ผู้เข้ารับ

การประเมิน ได้ควบคุมดูแลการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีการพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้  

   1) สื่อวิทยุ รายการ“พัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม”คลื่นวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร AM 1386  ซึ่งเป็นช่วงรายการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรได้อย่างครอบคลุม รวดเร็วมาก 

และมีความน่าเชื่อถือ 

   2) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน, เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พด., 

ส าหรับเว็บไซต์ส านักข่าวต่างๆ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ช่วยให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้

อย่างแพร่หลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในวง และ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  

   3) สื่อหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ มีความคงทนถาวร  เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ มีภาพถ่ายที่ช่วยดึงดูดความสนใ จ

แต่มีข้อจ ากัดที่อาจต้องใช้งบประมาณด าเนินการ  

   4) สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย  facebook เพจ : กรมพัฒนาที่ดิน , Facebook 

เพจ : World Soil Day วันดินโลก, Facebook  เพจ : สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์                  

    - youtube   : กรมพัฒนาที่ดิน  

   - LINE Group ต่างๆ พีอาร์ กษ. , พด.ปกป้อง , ทีม โฆษก พด. 

  

 5) สื่ออินโฟกราฟิก ซึ่งสามารถเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และ เข้าใจความหมายที่

ต้องการสื่อสารได้โดยง่าย มีคุณสมบัติเป็นสื่อใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศได้ตามความ
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ต้องการการเปิดรับสารของผู้รับสารมากที่สุดและสามารถเผยแพร่ส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่วย

ประหยัดเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลายหลายกลุ่ม จ านวนมากใน

ระยะเวลาพร้อมๆกัน    

 3. ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกปี 2564  ดังนี้  

          3.1 ก่อนงานการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้รับการประเมินท าหน้าที่ ดังนี้  1) ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 2) ควบคุมประสานงานการ

เผยแพร่ 3) ตรวจทาน แก้ไข และ ปรับปรุงสื่อ  4) ประสานผู้บริหาร เห็นชอบให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย

ในระยะนี้ มีกิจกรรมดังนี้  

    3.1.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยสื่อฯที่ใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์สร้าง

การรับรู้งานวันดินโลกปี 2564 มีดังนี้   

    - ข่าวแจกประชาสัมพันธ์ เป็นการน าเสนอความเคลื่อนไหวของกรมพัฒนาที่ดิน ใน

การขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ซึ่งมีการจัดท าเตรียมข้อมูลและประสานงานกับกอง/ส านักด้านวิชาการ 

แผนงาน ผู้บริหาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงน าวาระก าหนดการท างานต่างๆ มาเขียนเป็นข่า ว

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้องค์ประกอบ 5W1H มาใช้ เพ่ือให้บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบถึง

กิจกรรมที่เกิดขึ้น ผ่านสื่อเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และ เพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน  และให้ประชาชนทั่วไป 

หรือ สื่อมวลชนเกิดการรับรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

  - ข้อมูลพูดประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ เป็นการจัดเตรียมข้อมูล จัดท าสคริปต์  และ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน ก่อนเผยแพร่ เพ่ือออกอากาศตามตารางการ

ออกอากาศในรายการ “พัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร  

        - บทสัมภาษณ์ผู้บริหารและสารคดีโทรทัศน์  ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทีมงานมือ

อาชีพ และ เจ้าหน้าที่ถ่ายท า จึงต้องใช้งบประมาณ โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ

กรม กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ก าหนดเนื้อหา โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่ สามารถให้ข้อมูล 

เพ่ือน าไปจัดท าเป็นบทสารคดีให้มีความสมบูรณ์  เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และ น าไปใช้

ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

        - สื่ออินโฟกราฟิก มีการรวมรวมเนื้อหา ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ

ประชาสัมพันธ์ โดยน าเนื้อหามาเรียบเรียง ให้ถูกต้อง และ สรุปเนื้อหาให้ได้ข้อความที่สั้น กระชับ และ เข้าใจ

ง่าย โดยน าภาพ หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ มาใช้ประกอบกับข้อมูล เพ่ือสื่อความหมายประกอบความเข้าใจใน

เนื้อหาได้ทันที โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เพ่ือเผยแพร่สื่อสารไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 

บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และกลุ่มเป้าหมาย      
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3.1.2 การแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก มีการด าเนินงานดังนี้  

          1) เตรียมการจัดการแถลงข่าว ประกอบด้วย  

  ขั้นตอนที่ 1 จัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการจัดการแถลงข่าวไปยังหน่วยงาน

ต่างๆ การประสานงานและเตรียมการจัดการแถลงข่าว  

  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดรายละเอียดการจัดงาน ประเด็น/หัวข้อที่จะแถลงข่าว 
ก าหนดการจัดงาน วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดงาน ผู้แถลงข่าว และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  

  ขั้นตอนที่ 3 ก่อนการจัดงานแถลงข่าว 

-  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ สื่อ   

   ประชาสัมพันธ์ 

  -  จัดท ารายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

   -  จัดท าใบลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง 

    -  ล าดับขั้นตอนการจัดแถลงข่าว/ประเด็นแถลงข่าว/ค ากล่าวรายงาน  

       -  เตรียมสถานที่จัดงาน และ อาหารว่าง 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดงานแถลงข่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบ online และ 
onsite 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มการแถลงข่าว ต้อนรับสื่อมวลชน/
ลงทะเบียนแจกแฟ้มเอกสารและของที่ระลึก  

- ดูแล/อ านวยความสะดวกการจัดงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดงาน 

    ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการจัดการแถลงข่าว สรุปผลการด าเนินงาน / ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ / รายชื่อสื่อมวลชน / ภาพการจัดงาน / ติดตามการเผยแพร่ข่าวที่สื่อมวลชนน าไปเสนอ น าผล 

 

การประเมินความพึงพอใจข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคที่พบมาพิจารณาเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงการท างานใน
ครั้งต่อไป 

     3.1.3 งานวันดินโลก ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประกอบด้วย  

    -ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ภายในงาน  
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    - การถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ  

     -ผลิตข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

           - FB LIVE บรรยากาศ/การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมต่างๆภายในงาน  

    4. ประเมินผลประชาสัมพันธ์  เป็นขั้นตอนที่ใช้วัดว่าการด าเนินการได้ผลตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 ด้วยวิธีการดังนี้  

   4.1 การประเมินผลเชิงข้อมูลข่าวสาร โดยการท า media watch วัดผลจาการตีพิมพ์ 
น าเสนอข่าวของสื่อมวลชน จากคลิปปิ้งข่าวหนังสือพิมพ์/ เว็บไซต์ส านักข่าว โดยนับจ านวนความถี่ในการ
เผยแพร่ 

   4.2  ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางการเผยแพร่  ได้แก่  

          -การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Facebook Fanpage กรมพัฒนาที่ดิน และ Youtube   
กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินจากยอดการมองเห็น และจ านวนครั้งในการเผยแพร่  

          -การสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเฉพาะประเมินจากยอดการอ่านไลน์ของสมาชิก     
ที่ส่งเผยแพร่ออกไปว่ามีจ านวนเท่าไหร่ 

ค าจ ากัดความ  

 สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) 
เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บน
สื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

 สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการน าข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กร
หรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจ าแนกได้หลายประเภท หลายหลักเกณฑ์ แต่การก าหนดประเภทของสื่อ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ จะต้องค านึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม  ลักษณะที่พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและ
ศักยภาพเพ่ืออนาคต อาทิ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ไลน์กรุ๊ป ยูทูป เป็นต้น  

 เพจเฟซบุ๊ก กรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง เพจที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
กิจกรรม ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน   

 ยูทูปกรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ฟรี โดยน า
เทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ โดยผู้ใช้สามารถเข้าดูวิดีโอต่างๆพร้อมทั้ง
เป็นผู้อัพโหลดวิดีโอได้ฟรี เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอและแบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืน    
แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้ใส่ไว้ได้ แต่ไม่สามารถเป็นผู้อัพโหลดวิดีโอได้  

 เจ้าหน้าที่/นักประชาสัมพันธ์/นักวิชาการเผยแพร่ หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของกลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานสื่อสาร 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  



ขั้นตอนกระบวนการประชาสัมพันธสรางการรับรูงานวันดินโลก ป 2564

วิเคราะหขอมูล

วางแผนประชาสัมพันธ 

ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ 

ประเมินผล 

• สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ

- เอกสาร

- บุคคล

- ส่ือตางๆ

- กําหนดวัตถุประสงค

- กําหนดกลุมเปาหมาย

- กําหนดกิจกรรม

- เลือกใชส่ือประชาสัมพันธ

- กําหนดระยะเวลาดําเนินการ

• กอนการจัดงาน
- ผลิต/เผยแพรส่ือประชาสัมพันธ
- จัดงานแถลงขาว
• หลังการจัดงาน
- ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
- เชิญส่ือมวลชนเขารวมงาน
- ทําขาวประชาสัมพันธ 
- ถายภาพ/ วิดีโอ 

• ประเมินการรับรูกลุมเปาหมาย
-รวบรวมผลการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ 
-รวบรวมจํานวนการเขาถึงส่ือประชาสัมพันธ 



เริ่มงานประชาสมัพันธ

วิเคราะหขอมูล

กําหนด
วัตถุประสงค

ในการ
ประชาสัมพันธ

ฐฐฐฐฐฐฐฐฐ

กําหนด
กลุมเปาหมายท่ี
ตองการไดรบั

ขอมูลขาวสารการ
ประชาสัมพันธ 

กําหนด
กิจกรรม

ประชาสัมพันธ 

กําหนด
สื่อท่ีใช

ประชาสัมพันธ 

กําหนด
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วางแผนปฏิบัตงิาน

กอนการจดังาน

- เอกสาร

- บุคคล

- สื่อตางๆ

แหลงขอมูล

ปฏิบัติตามแผน
ประชาสัมพันธ

ระยะจัดงาน

- ผลิต/เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 

- จัดงานแถลงขาว

-ปฏิบติังานประชาสมัพนัธ์

- เชิญสื่อมวลชนเขารวมงาน

-ทําขาวประชาสัมพันธ 

-ถายภาพ/ วิดีโอ

ประเมินผล 

รวบรวมขอมูล 

จํานวน การเขาถงึ

- เอกสาร

- บุคคล

- สื่อตางๆ

แหลงขอมูล

สิ้นสุดงานประชาสัมพันธ

วิเ
คร

าะ
หข

อม
ูล 

วา
งแ

ผน
ปร

ะช
าสั

มพ
ันธ
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ปร
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มิน
ผล
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กิจกรรม/รายละเอียด ประเด็นการประชาสัมพันธ เดือน/ป 2564 สื่อ/ชองทางการเผยแพร หนวยงาน
รวม

ดำเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 
หลัก ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กิจกรรมประชาสัมพันธและ
สรางการรับรู 
1. การประชาสมัพันธสราง
การรับรูการจัดงานวันดินโลก
ป 2564 
Halt soil salinization, 
bost soil productivity 
 “พิชิตดินเค็ม เติมเต็ม
ผลผลิต สรางชีวติเกษตรกร” 

1) สรางการรับรูถึงความสำคัญ
ของวันดินโลก วันท่ี 5 ธันวาคม
ของทุกป  
2) ความเปนมาของวันดินโลก 
3 )  การน  อมรำล ึ กพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธ ิเบศร มหาภูม ิพล 
อด ุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรและเผยแพรพระราชกรณีย
กิจดานการพัฒนาทรัพยากรดิน
เพ่ือการเกษตร 
4) นิทรรศการ งานวันดินโลก  
5) กิจกรรมท่ีจะมีขึ้นภายในงาน 
6) ความรูวิชาการ ความสำคัญ
ของทรัพยากรดิน ดินเค็ม การ
แกปญหาดินเค็ม และ การดูแล
รักษาทรัพยากรดิน  

    1) สื่อวิทยุ   
    - AM 1386Khz. รายการ “พัฒนาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม”  
2) สื่อออนไลน       
    -เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 
    -เว็บไซตประชาสัมพันธ พด.    
    -เว็บไซตสำนักขาวตางๆ  
     -ฯลฯ      
3) สื่อหนังสือพิมพ     ขาว/ภาพขาว 
4) สื่อสังคมออนไลน     
    - facebook เพจ : กรมพัฒนาท่ีดิน  
    - Facebook เพจ : World Soil Day วันดินโลก  
    - Facebook  เพจ : สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ                    
    - youtube   : กรมพัฒนาท่ีดิน  
   - LINE Group ตางๆ พีอาร กษ. , พด.ปกปองดิน, ทีม โฆษก พด. 

 
 
 
 
 
 
 
หนวยงาน
สวนกลาง, 
สพข./สพด. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สลก. 

  1.1จัดทำแบนเนอร 1) ประชาสัมพันธเชิญชวน
รวมงานวันดินโลก 

    1) สื่อสังคมออนไลน     
    - facebook เพจ : กรมพัฒนาท่ีดิน  
    - Facebook เพจ : World Soil Day วันดินโลก  
    - youtube   : กรมพัฒนาท่ีดิน  
   - LINE Group ตางๆ พีอาร กษ. , พด.ปกปอง , ทีม โฆษก พด. 

  

1.2 จัดทำอินโฟกราฟก  1) ประชาสัมพันธ เชิญชวน
รวมงานวันดินโลก 
 
 

    1) สื่อสังคมออนไลน     
    - facebook เพจ : กรมพัฒนาท่ีดิน  
    - Facebook เพจ : World Soil Day วันดินโลก  
    - Facebook  เพจ : สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ                    

- 
 

สลก. 
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กิจกรรม/รายละเอียด ประเด็นการประชาสัมพันธ เดือน/ป 2564 สื่อ/ชองทางการเผยแพร หนวยงาน
รวม

ดำเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 
หลัก ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

    - LINE Group ตางๆ พีอาร กษ. , พด.ปกปอง , คณะปชส.พด., 
ทีม โฆษก พด. 
 2) สื่อออนไลน 
   -  เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน www.ldd.go.th 

1.1 จัดทำวิดีทัศน
ประชาสัมพันธงานวัน
ดินโลก  

1) สรางการรับรูเกี่ยวกับวันดิน
โลก ความสำคัญของทรัพยากร
ดินและการดูแลรักษาทรัพยากร
ดิน 
2) ความรูวิชาการ ความสำคัญ
ของทรัพยากรดิน ดินเค็ม การ
แกปญหาดินเค็ม และ การดูแล
รักษาทรัพยากรดิน 

    1) สื่อออนไลน       
    -เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 
2) สื่อสังคมออนไลน     
    - facebook เพจ : กรมพัฒนาท่ีดิน  
    - Facebook เพจ : World Soil Day วันดินโลก  
    - Facebook  เพจ : หนวยงานสวนภูมิภาค 
    - youtube   : กรมพัฒนาท่ีดิน  
   - LINE Group ตางๆ พีอาร กษ. , พด.ปกปอง , ทีม โฆษก พด.  

หนวยงาน
สวนกลาง, 
สพข./สพด. 

สลก. 

1.2 พูดประชาสัมพันธใน
รายการ “พัฒนาท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม” 
 

- การจัดกิจกรรมงานวันดินโลก     
- กิจกรรมท่ีจะมีขึ้นภายในงาน 

    สื่อวิทยุ       ขอความอนุเคราะหจัดทำ  
   สปอตวิทยุเชิญชวนรวมงานวันดินโลก 
ทางวิทยุของกรมประชาสัมพันธ  
สื่อโทรทัศน       จัดทำสปอตโทรทัศน 
เชิญชวนรวมงานวันดินโลกทางชองโทรทัศนในเครือขาย 

- สลก. 

2. การจัดงานแถลงขาว   
    การจัดงานวันดิน 
    โลก ป 2564 
  (เสนอใหรวมอยูใน TOR) 

- ประชาสัมพันธรวมงานแถลง
ขาวการจัดงานวนัดินโลก  
ป 2564 โดยเชิญผูบริหาร
กระทรวงเกษตรฯ ขาราชการ
และเจาหนาท่ีสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ และสื่อมวลชนรวมงาน 

    สื่อออนไลน        ขาว/ภาพขาว 
เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน       ขาว/ภาพขาว 
Pageกรมพัฒนาที่ดิน         ขาว/ภาพขาว 
เว็บไซตวันดินโลก         ขาว/ภาพขาว  
สื่อหนังสือพิมพออนไลน       ขาวประชาสัมพันธ 
 

หนวยงาน
ภายในกรม
พัฒนาท่ีดิน 

สลก. 

3. งานวันดินโลก ป 2564 
“พิชิตดินเค็ม เติมเต็ม
ผลผลิต สรางชีวติเกษตรกร” 

1.ประชาสัมพันธงานวันดินโลก 
- เชิญชวนเขารวมงาน / กิจกรรม  

    สื่อวิทยุ      
1) สื่อออนไลน       
    -เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 

หนวยงาน
ภายในกรม
พัฒนาท่ีดิน 

สลก. 



3 
 

กิจกรรม/รายละเอียด ประเด็นการประชาสัมพันธ เดือน/ป 2564 สื่อ/ชองทางการเผยแพร หนวยงาน
รวม

ดำเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 
หลัก ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

    (วันที่ 2-5 ธ.ค. 64)   
    สถานท่ี : สพด. รอยเอ็ด 
     จ.รอยเอ็ด   

- เชิญชวนชมนิทรรศการวันดิน
โลก 
- การจำหนายผลิตภัณฑสินคา
เกษตร  
 

2) สื่อสังคมออนไลน     
    - facebook เพจ : กรมพัฒนาท่ีดิน  
    - Facebook เพจ : World Soil Day วันดินโลก  
    - Facebook  เพจ : หนวยงานสวนภูมิภาค 
    - youtube   : กรมพัฒนาท่ีดิน  
   - LINE Group ตางๆ พีอาร กษ. , พด.ปกปอง , ทีม โฆษก พด. 

3.1.บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือจัดทำ
วิดีโอเผยแพรประชาสัมพันธ
งานวันดินโลกในปถัดไป  

-ภาพบรรยากาศภายในงาน      1) สื่อออนไลน       
    -เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 
2) สื่อสังคมออนไลน     
    - facebook เพจ : กรมพัฒนาท่ีดิน  
    - Facebook เพจ : World Soil Day วันดินโลก  
    - Facebook  เพจ : หนวยงานสวนภูมิภาค 
    - youtube   : กรมพัฒนาท่ีดิน  
   - LINE Group ตางๆ พีอาร กษ. , พด.ปกปอง , ทีม โฆษก พด. 

 สลก. 

3.2 ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธวันดินโลก ณ 
สพด. ตาก จ.ตาก 

1.ประชาสัมพันธ 
 - กิจกรรมภายในงานจุดตางๆ 
- ใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวงาน 
ใหแกผูเขารวมงานงาน 
- เชิญชวนชมนิทรรศการ 
 - การจำหนายผลิตภัณฑสินคา
เกษตร อาหารและเครื่องด่ืม 

    -จุดกระจายเสียงประชาสัมพันธภายในงาน  สลก. 

4. สรุปผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ชองทางตางๆ 

       สลก. 

***************************************** 
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