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ช่ือตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสตัว์ 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10 
คําอธิบายตัวชี้วัด : 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ            
แก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง           
แก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยประเมินจากปริมาณ
การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันต่อสถานการณ์ ดังน้ัน เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนด ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน ดังน้ี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  จาก
นโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์  โครงการ 
กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัด
กิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และสรุปรายงานผล  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  โดยคํานึงถึง
ความทันต่อสถานการณ์ ที่ดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่
ไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  และ
สรุปรายงานผล 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  :  แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดมีองค์ประกอบดังน้ี 

1. การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. การดําเนินการได้ครบถ้วนตามที่กําหนด 
3. การดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามที่กําหนด 
5. การแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
6. การคํานวณค่าคะแนนจะคิดตามอัตราส่วนตามจํานวนเรื่องที่ชี้แจง 
7. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ตรงตามกําหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0. 2 คะแนน  

 
 
 
 
 



รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕61 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน /รายละเอียดการดาํเนินงาน  
๑ มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 
๒ มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
๓ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 

6 0 ขึ้นไป  
๔ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รอ้ยละ 80 
๕ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 

100 และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม วัน เวลา ที่กําหนด  
**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ให้แจ้ง ภายในเดือนธันวาคม 2560  

ตัวชี้วัดย่อยที่  2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสตัว์ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและตดิตามข้อมูลทกุวัน 
2 สลก  .แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10 . 00 น . โดยหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบรับทราบ/

รับปฏิบัติ  ข่าวสารในไลน์กลุม่ “ IO-DLD ” 
3  กํากับ การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง  
4 กํากับ การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ข้ึนไป  
5 กํากับ การส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip  การแถลงข่าว   ,ข่าวแจก หรือ  Press 

Release ,Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ เป็นต้น  
**กรณีหน่วยงานไม่มีประเดน็ที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 5  

 
รอบการประเมิน คร้ังที่ 2/๒๕61 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน /รายละเอียดการดาํเนินงาน  
๑ ทบทวนแผนการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับแผน ให้แจ้ง 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
๒ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 70 
๓ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 
๔ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 90 
๕ มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 

100 และ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ให้แจ้ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2561  

 
 



ตัวชี้วัดย่อยที่  2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสตัว์ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและตดิตามข้อมูลทกุวัน 
2 สลก  .แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10 . 00 น .โดยหัวหน้าส่วนราชการที่รับ ผิดชอบรับทราบ/

รับปฏิบัติ  ข่าวสารในไลน์กลุม่ “ IO-DLD ” 
3  กํากับ การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง  
4 กํากับ การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ข้ึนไป  
5 กํากับ การส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว  ,ข่าวแจก หรือ Press Release ,

Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ เป็นต้น  
**กรณีหน่วยงานไม่มีประเดน็ที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 5  

เงื่อนไข :    
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
1. การจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สามารถกําหนดประเด็นได้

จากนโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ 
โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลง
ข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น )แบบฟอร์ม 1 .1) 

2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ )แบบฟอร์ม 1 .2)  

2. 1  โทรทัศน์    /เคเบิลทีวี  ระบุหัวข้อข่าว ช่อง วัน เวลา ที่ออกอากาศ ถ่ายภาพหน้าจอ หรือ บันทึกคลิป
รายการที่ออกอากาศ 

2. 2  วิทยุ    /วิทยุชุมชน ระบุหัวข้อข่าว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอากาศ ห รือ บันทึกคลิปเสียง
รายการที่ออกอากาศ 

2.3 สื่อสิ่งพิมพ์  )หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา คัทเอ้าท์  ไวนิล เป็นต้น   (ให้
ตัด หรือ สําเนา หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว ช่ือสิ่งพมิพ์ หน้าที่เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่  

2. 4  สารสนเทศ สื่อออนไล น์  )ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น  (ให้สําเนา หรือ 
ถ่ายภาพหน้าจอข่าว ระบุหัวข้อข่าว ช่ือสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

2. 5  ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมฯ วัน เวลา และสถานที่จัด
ประชุม สัมมนา 

2. 6 แถลงข่า ว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ผู้แถลงข่าว วันเวลา สถานที่จัดแถลง
ข่าว และสําเนาลายมือชื่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว 

2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมท่ีจัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ 
2. 8  อื่นๆ ในกรณีที่มีการนําเสนอนอกเหน  ือจากข้อ 2. 1  – 2. 7  เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้

คําแนะนําเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลา และสถานที่  
3. การสรุปผล และรายงานการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ สํานักงานเลขานุการกรม  )แบบฟอร์ม 1 .3)  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
1. ปศุสัตว์เขต กํากับ ติดตาม หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้ช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

เกษตรกรด้านปศุสัตว์ หรือ เกี่ยวข้องในพื้นที่ผ่านกลุ่มไลน์  “IO-DLD   ”คํานึงถึงความทันต่อสถานการณ์ที่ดําเนินการช้ีแจง
เหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง นับเวลาทันท  ีที่ทีมโฆษกแจ้งในไลน์ 



1. 1 การช้ีแจงผ่านไลน์กลุ่ม “ IO-DLD  ”โดย ระบุ ช่ือหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
โดยระบุ ประเด็นปัญหา การแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีให้แนบเอกสาร หลักฐาน ข่าวช้ีแจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ )ถ้ามี (ทุกคร้ัง )แบบฟอร์ม 2 .1) 

1. 2  มีการเผยแพร่ข่าวสารการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ผ่านสื่อเพื่อสร้างความรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  )แบบฟอร์ม 2 .2) 
2. 1  โทรทัศน์    /เคเบิลทีวี  ให้ระบุหัวข้อข่าว ช่อง วัน เวลา ที่ออกอากาศ สําเนาถ่ายภาพหน้าจอ หรือ 

บันทึกคลิปรายการที่ออกอากาศ 
2. 2  วิทยุ    /วิทยุชุมชน ให้ระบุหัวข้อข่าว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอา กาศ หรือ บันทึกคลิปเสียง

รายการที่ออกอากาศ 
2.3 สื่อสิ่งพิมพ์  )หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา  (ให้ตัด หรือ สําเนาข่าว 

หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว หน้าที่เผยแพร่ ช่ือสิ่งพิมพ์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 
2. 4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ )ไลน์ เฟสบุค เว  ็บไซต์ อินทราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น   (ให้ส่งภาพถ่ายหน้าจอ

ที่ออกข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 
2. 5  ประชุม สัมมนา ให้ส่งสําเนาภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมฯ วันเวลา และ

สถานที่จัดประชุม สัมมนา พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 
2. 6 แถลงข่าว ให้ส่งสําเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ประธาน ผู้แถลงข่าว วัน

เวลา สถานที่จัดแถลงข่าว และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว 
2.7 การจัดนิทรรศการ ให้ส่งสําเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ วันเวลา สถานที่ที่

จัดนิทรรศการ 
2. 8  อื่นๆ ในกรณีที่มีการนําเสนอนอกเหนือจากข้อ  2 . 1  – 2. 7  เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้

คําแนะนําเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลา และสถานที่  
3. การสรุปผลและรายงานการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขตกํากับ ติดตาม 

หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้ส่งรายงานหลักฐานการช้ีแจงผ่านสื่อ มายังสํานักงานเลขานุการกรม ภายใน 3  วัน ไม่เว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )แบบฟอร์ม 2 .3) 

สรุปหลักฐานท่ีใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด : 
1. แบบฟอร์ม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2. 2 และ 2 .3 
2. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้ายประกาศ หนังสือเวียน 

หนังสือการจัดต้ังคณะทํางาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

ระดับความสําเร็จใจการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ระดับ -กําหนดเป็นตัวช้ีวัดปีแรก-  
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ดําเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงาน 
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อประมวล และสรุปผล 

3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซ่ึงเสนอต่อที่ประชุมผูบ้ริหาร 


