รายละเอียดตัวชีว้ ัดปศุสตั ว์จังหวัด (การสร้างความรับรู้)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 5
คําอธิบายตัวชี้วัด : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยประเมิน
จากปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนด ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จาก
นโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ
กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัด
กิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และสรุป
รายงานผล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
โดยคํานึงถึงความทันต่อสถานการณ์ ที่ดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง และมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2562 :
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ระดับคะแนน
1

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ส่งสํานักงานปศุสัตว์เขต
2
มี ก ารสื่ อ สารภายในองค์ ก รเพื่ อ ถ่ า ยทอดแนวทางการสร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจ
แก่ประชาชนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน
3
มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง
4
มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยเดือนละ 6 เรื่อง
5
มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
มากกว่ า เดื อ นละ 6 เรื่ อ งและส่ งรายงานผลการปฏิ บั ติ งานส่ งสํ านั กงานปศุ สั ตว์ เขต
ตาม วัน เวลา ที่กําหนด
**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ให้แจ้ง ภายในเดือนธันวาคม 2561

ตัวชี้วดั ย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ระดับคะแนน
1
2

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน
ทีมโฆษก แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10.00 น. โดยหัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสารในไลน์กลุม่ “IO-DLD”
3
ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง
4
ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ขึ้นไป
5
ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release,
Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ หรือ ส่งโน้ตในไลน์กลุ่ม ภายใน 3 วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2562 :
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ทบทวนแผนการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับแผน
ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขต ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง
มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยเดือนละ 6 เรื่อง
มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
มากกว่าเดือนละ 6 เรื่อง
รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนการสร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนส่ ง
สํานักงานปศุสัตว์เขต ตามวัน เวลา ที่กําหนด

ตัวชี้วดั ย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
1
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน
2
ทีมโฆษก แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10.00 น. โดยหัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสารในไลน์กลุม่ “IO-DLD”
3
ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง
4
ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ขึ้นไป
5
ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release,
Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ หรือ ส่งโน้ตในไลน์กลุ่ม ภายใน 3 วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 5
2

เงื่อนไข :
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
1. การจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สามารถกําหนด
ประเด็นได้จากนโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุ
สัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทําแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจจากประชาชน ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิท ยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อ
ออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น (แบบฟอร์ม 1.1)
2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (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 บันทึกคลิป
เสียงรายการที่ออกอากาศ
2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา คัทเอ้าท์ ไวนิล) ให้
ตัด หรือ สําเนา หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสิ่งพิมพ์ หน้าที่เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่
2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ให้สําเนา
หรือ ถ่ายภาพหน้าจอข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่
2.5 ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมฯ วัน เวลา และสถานที่
จัดประชุม สัมมนา
2.6 แถลงข่ า ว ภาพถ่ า ยการจัดกิ จ กรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้ อ แถลงข่าว ผู้ แ ถลงข่ าว วั นเวลา
สถานที่จัดแถลงข่าว และสําเนาลายมือชื่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว
2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหวั ข้อ วัน เวลา สถานที่
2.8 อื่นๆ ในกรณีที่มีการนําเสนอนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.7 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ให้คําแนะนําเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และสถานที่
3. การสรุปผล และรายงานการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
หน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ (แบบฟอร์ม 1.3)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
1. ปศุสัตว์จังหวัด ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบด้านลบต่อประชาชน เกษตรกรด้านปศุสัตว์ หรือ
เกี่ยวข้องในพื้นที่ผ่านกลุ่มไลน์ “IO-DLD” คํานึงถึงความทันต่อสถานการณ์ ที่ดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ทันที
ภายใน 24 ชั่วโมง โดยนับเวลาทันทีที่ทีมโฆษกแจ้งในไลน์
1.1 การชี้แจงผ่านไลน์กลุ่ม “IO-DLD” โดยระบุ ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ โดยระบุ ประเด็นปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้แนบเอกสาร หลักฐาน ข่าวชี้แจงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ทุกครั้ง (แบบฟอร์ม 2.1)
1.2 มีการเผยแพร่ข่าวสารการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ผ่านสื่อเพื่อสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 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 ที่ออกอากาศ หรือ บันทึก
คลิปเสียงรายการที่ออกอากาศ
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2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา) ให้ตัด หรือ
สําเนาข่าว หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว หน้าที่เผยแพร่ ชื่อสิ่งพิมพ์ วันเดือนปีที่เผยแพร่
2.4 สารสนเทศ สื่ อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุค เว็บ ไซต์ อิ น ทราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้ น) ให้ส่ ง
ภาพถ่ายหน้าจอที่ออกข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่
2.5 ประชุม สัมมนา ให้ส่งสําเนาภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมฯ วันเวลา
และสถานที่จัดประชุม สัมมนา พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
2.6 แถลงข่าว ให้ส่งสําเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ประธาน ผู้
แถลงข่าว วันเวลา สถานที่จัดแถลงข่าว และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว
2.7 การจัดนิทรรศการ ให้ส่งสําเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ วันเวลา
สถานที่ที่จัดนิทรรศการ
2.8 อื่นๆ ในกรณีที่มีการนําเสนอนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.7 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ให้คําแนะนําเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลา และสถานที่
3. การสรุปผลและรายงานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ อกรมปศุสั ตว์ ส่งมายัง สํานักงาน
เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (แบบฟอร์ม 2.3)
สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด
1. แบบฟอร์ม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 และ 2.3
2. หลั ก ฐานการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร เช่ น รายงานการประชุ ม ภาพถ่ า ย การติ ด ป้ า ยประกาศ
หนังสือเวียน หนังสือการจัดตั้งคณะทํางาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดมีองค์ประกอบดังนี้
1. การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การดําเนินการได้ครบถ้วนตามที่กําหนด
3. การดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามที่กําหนด
5. การแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
6. การคํานวณค่าคะแนนจะคิดตามอัตราส่วนตามจํานวนเรื่องที่ชี้แจง
7. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ตรงตามกําหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยวัด

ระดับความสําเร็จใจการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ระดับ

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
99.74

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ดําเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ต่างๆ
ของหน่วยงาน ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อประมวล และสรุปผล
3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วดั : สํานักงานเลขานุการกรม
ผู้จดั เก็บข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ 3358-9
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