
แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล 
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

น้ าหนักตัวช้ีวัด :  ร้อยละ 10 ส าหรับปศุสัตว์เขต  
    ค าอธิบายตัวช้ีวัด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วน
ราชการทุกแห่ง โดยประเมินจากปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจง 
ความทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนด 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
จากนโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์  
โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจาก
ประชาชน ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การ
ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ และสรุปรายงานผล  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
โดยค านึงถึงความทันต่อสถานการณ์ ที่ด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง และมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น 
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และสรุปรายงานผล 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2561 : 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2 มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 

3 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

4 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 80 

5 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 100 และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม วัน เวลา ที่ก าหนด 

**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ให้แจ้ง ภายในเดือนธันวาคม 2560 
 
 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 
2 สลก. แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10.00 น. โดยหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ

รับทราบ/รับปฏิบัติ  ข่าวสารในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”  
3  ก ากับ การชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง  
4 ก ากับ การชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ขึ้นไป 
5 ก ากับ การส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press 

Release, Website ข่าวทีช่ี้แจงจากสื่อ เป็นต้น  
**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2561 : 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ทบทวนแผนการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับแผน 
ให้แจ้ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

2 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 70 

3 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 80 

4 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 90 

5 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 100 และ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ให้แจ้ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 
2 สลก. แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10.00 น. โดยหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ

รับทราบ/รับปฏิบัติ  ข่าวสารในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”  
3  ก ากับ การชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง  
4 ก ากับ การชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ขึ้นไป 
5 ก ากับ การส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press 

Release, Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ เป็นต้น  
**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 



เงื่อนไข :    
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน 
 1. การจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สามารถ

ก าหนดประเด็นได้จากนโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือจัดท า
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
(แบบฟอร์ม 1.1) 

2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
หน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (แบบฟอร์ม 1.2)  

2.1 โทรทัศน์ / เคเบิลทีวี  ระบุหัวข้อข่าว ช่อง วัน เวลา ที่ออกอากาศ ถ่ายภาพหน้าจอ 
หรือ บันทึกคลิปรายการที่ออกอากาศ 

2.2 วิทยุ / วิทยุชุมชน ระบุหัวข้อข่าว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอากาศ หรือ 
บันทึกคลิปเสียงรายการที่ออกอากาศ 

2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา คัทเอ้าท์ 
ไวนิล เป็นต้น) ให้ตัด หรือ ส าเนา หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสิ่งพิมพ์ หน้าที่เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่ 

2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ให้
ส าเนา หรือ ถ่ายภาพหน้าจอข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

2.5 ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมฯ วัน เวลา 
และสถานที่จัดประชุม สัมมนา 

2.6 แถลงข่าว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ผู้แถลงข่าว วัน
เวลา สถานที่จัดแถลงข่าว และส าเนาลายมือชื่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว 

2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ วัน เวลา 
สถานที ่

2.8 อ่ืนๆ ในกรณีที่มีการน าเสนอนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.7 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่
ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลา 
และสถานที ่ 

3. การสรุปผล และรายงานการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ ส านักงานเลขานุการกรม  
(แบบฟอร์ม 1.3)  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
1. ปศุสัตว์เขต ก ากับ ติดตาม หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ให้ชี้แจงเหตุการณ์ที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกรด้านปศุสัตว์ หรือ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ผ่านกลุ่มไลน์ “IO-DLD” ค านึงถึงความ
ทันต่อสถานการณ์ ที่ด าเนินการชี้แจงเหตุการณท์ันท ีภายใน 24 ชั่วโมง นับเวลาทันททีีท่ีมโฆษกแจ้งในไลน์ 

1.1 การชี้แจงผ่านไลน์กลุ่ม “IO-DLD” โดย ระบุ ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ พร้อม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยระบุ ประเด็นปัญหา การแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้แนบ
เอกสาร หลักฐาน ข่าวชี้แจงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ทุกครั้ง (แบบฟอร์ม 2.1) 

1.2 มีการเผยแพร่ข่าวสารการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ผ่านสื่อเพ่ือ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  



2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
(แบบฟอร์ม 2.2) 

2.1 โทรทัศน์ / เคเบิลทีวี  ให้ระบุหัวข้อข่าว ช่อง วัน เวลา ที่ออกอากาศ ส าเนาถ่ายภาพ
หน้าจอ หรือ บันทึกคลิปรายการที่ออกอากาศ 

2.2 วิทยุ / วิทยุชุมชน ให้ระบุหัวข้อข่าว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอากาศ หรือ 
บันทึกคลิปเสียงรายการที่ออกอากาศ 

2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา) ให้ตัด 
หรือ ส าเนาข่าว หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว หน้าที่เผยแพร่ ชื่อสิ่งพิมพ์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์ อินทราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ให้
ส่งภาพถ่ายหน้าจอที่ออกข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

2.5 ประชุม สัมมนา ให้ส่งส าเนาภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมฯ 
วันเวลา และสถานที่จัดประชุม สัมมนา พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

2.6 แถลงข่าว ให้ส่งส าเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว 
ประธาน ผู้แถลงข่าว วันเวลา สถานที่จัดแถลงข่าว และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว 

2.7 การจัดนิทรรศการ ให้ส่งส าเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ 
วันเวลา สถานที่ที่จัดนิทรรศการ 

2.8 อ่ืนๆ ในกรณีที่มีการน าเสนอนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.7 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่
ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลา 
และสถานที ่ 

3. การสรุปผลและรายงานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต
ก ากับ ติดตาม หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ให้ส่งรายงานหลักฐานการชี้แจงผ่านสื่อ มายังส านักงาน
เลขานุการกรม ภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (แบบฟอร์ม 2.3) 

 
สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด 
1. แบบฟอร์ม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 และ 2.3 
2. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้าย

ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือการจัดตั้งคณะท างาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ 
เป็นต้น 

3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อเพ่ือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
 
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. การด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. การด าเนินการได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
3. การด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
5. การแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
6. การค านวณค่าคะแนนจะคิดตามอัตราส่วนตามจ านวนเรื่องท่ีชี้แจง 
7. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ตรงตามก าหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน 

 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
ระดับความส าเร็จใจการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

ระดับ -ก าหนดเป็นตัวชี้วัดปีแรก- 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ด าเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความ

รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ยุทธศาสตร์ โครงการ 
กิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงาน ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือประมวล และสรุปผล 

3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร 
 


