
รายละเอียดตัวชีว้ัดผู้อํานวยการสํานัก/กอง (การสร้างความรับรู้) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

( สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส./กสบ.) 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดบัความสําเร็จในการสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  10   
คําอธิบายตัวชี้วัด :  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จในการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ซึ่งจะ
ประเมินจากปริมาณและคุณภาพการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังน้ัน เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนด ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ดังน้ี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในประเด็น นโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์  โครงการ 
กิจกรรมของ กรมปศุสัตว์ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา 
การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ทั้งน้ีต้องรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ และสรุปรายงานผล  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
โดยคํานึงถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริวที่สําคัญต่อสถานการณ์ และดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน 24 
ช่ัวโมง ซึ่งต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือสร้างความรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 1/2563 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดปี 
ส่งสํานักงานเลขานุการกรมภายในกําหนด 

2 มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 

3 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง 

4 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง 

5 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้
สํานักงานเลขานุการกรม ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ใหแ้จ้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมในไลน์กลุม่“IO-DLD”พร้อมทั้ง
เปิดและติดตามข้อมูลทกุวัน 

2 อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจ้งประเด็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดย
ผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตอบ “รบัทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสาร
ในไลน์กลุม่ “IO-DLD” 

3  ดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในไลน์กลุ่ม “IO-DLD” 
ภายใน 24 ช่ัวโมง  
กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ดําเนินการภายใน 2 วัน 

4 นําข้อสรุปดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 
ช่องทาง ขึ้นไป 

5 ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release, 
Website ข่าวที่ช้ีแจงจากสื่อ ให้สํานักงานเลขานุการกรมภายใน 3 วันนับแต่วันรับทราบ
ข่าวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องช้ีแจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม  

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 2/2563 : 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 ทบทวนแผนการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับแผน 

ให้แจ้ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
2 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง 
3 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง 
4 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง 
5 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้

สํานักงานเลขานุการกรม ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 ผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม“IO-DLD”พร้อมทั้ง

เปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 
2 อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจ้งประเด็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดย

ผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตอบ “รบัทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสาร
ในไลน์กลุม่ “IO-DLD” 

3  ดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในไลน์กลุ่ม “IO-DLD” 
ภายใน 24 ช่ัวโมง  
กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ดําเนินการภายใน 2 วัน 
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ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
4 นําข้อสรุปดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 

ช่องทาง ขึ้นไป 
5 ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release, 

Website ข่าวที่ช้ีแจงจากสื่อ ให้สํานักงานเลขานุการกรมภายใน 3 วันนับแต่วันรับทราบ
ข่าวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องช้ีแจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม  
เงื่อนไข :    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
1. การจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อาจรวมถึงแผนและ

แนวทางการสร้างความรับรู้ของหน่วยงานในสังกัดซึ่งอยู่ในส่วนภูมิภาค(หากมี) และสามารถกําหนดประเด็นได้
จากนโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ แผน
ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือสื่อสาร สร้างความรับรู้ความเข้าใจจาก
ประชาชน ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การ
ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น (แบบฟอร์ม 1.1) 

2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานท่ี
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (แบบฟอร์ม 1.2)  

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

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 ช่ือสิ่งพิมพ์ หน้าที่เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 

2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ให้สําเนา 
หรือ ถ่ายภาพหน้าจอข่าว ระบุหัวข้อข่าว ช่ือสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

2.5 ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมฯ วัน เวลา และสถานที่
จัดประชุม สัมมนา 

2.6 แถลงข่าว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ผู้แถลงข่าว วัน เวลา 
สถานที่จัดแถลงข่าว และสําเนาลายมือช่ือสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว 

2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหวัข้อ วัน เวลา สถานที ่
2.8 อ่ืนๆ ในกรณีที่มีการนําเสนอนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.7 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้

คําแนะนําเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และสถานที่  
3. การสรุปผล และรายงานการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ

หน่วยงานท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ 
(แบบฟอร์ม 1.3)  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
1. ถ้าดําเนินการไม่ทันต่อเวลา  ตัด 0.5 คะแนน 
2. เน้ือหาไม่ครบถ้วน (ที่มาที่ไป ข้อเท็จจริง การแก้ไข การช้ีแจงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์) ตัด 0.2 คะแนน 
3. การสรุปผลและรายงานการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ส่งมายังสํานักงาน

เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้ช้ีแจงผ่านสื่อฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ (แบบฟอร์ม 2.3) ส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนด ตัด 0.2 คะแนน 
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สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด 
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. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อฯเพ่ือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวช้ีวัดมีองค์ประกอบดังน้ี 
1. การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. การดําเนินการได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
3. การดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนด 
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
5. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ตรงตามกําหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จใจการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ระดับ ระดับ 5 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง : 
1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ดําเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างความ   

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

3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : สํานักงานเลขานุการกรม 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด :  นางสาวจิรภา  วงษ์ศุข  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3351 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวเพ็ญศิริ  ดวงอุดม   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3352 
  นางสาวมนัสยา ทัดทอง     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3356 
 



 
รายละเอียดตัวชีว้ัดผู้อํานวยการสํานัก/กองภารกิจสนับสนุน (การสร้างความรับรู้) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(กพร./ตสน./กวป./กรป./สลก./กค./กกจ./กผง./ศทส./สกม.) 

 
ตัวชี้วัด : ระดบัความสําเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลขา่วสารทีส่าํคญั 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  5   
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตามหลักของธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นให้มีการทํางานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความ
ต้องการของประชาชนสูงที่สุด ซึ่งหน่วยงานหลักของกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการอย่างใกล้ชิดประชาชน                
แต่หน่วยงานดังกล่าวจะดําเนินการโดยขาดสํานัก/กองภารกิจสนับสนุนที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไม่ได้ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ข้อมูลข่าวสารของสํานัก/กองภารกิจ
สนับสนุนจึงมีความสําคัญที่จําเป็นต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน               
จึงกําหนดเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้อํานวยการสํานัก/กองภารกิจสนับสนุน ซึ่งจะประเมินจากปริมาณและคุณภาพการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อ  
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 2/2563 
: ระดับความสําเร็จในการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญ 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 มีการจัดทําแผนและกําหนดเน้ือหา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคญั  

ส่งสํานักงานเลขานุการกรมภายในกําหนด 
2 มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ที่สําคัญ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
3 มีการดําเนินงานตามแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคญั ผ่านสื่อต่างๆ  

อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง 
4 มีการดําเนินงานตามแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคญัผ่านสื่อต่างๆ 

อย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง 
5 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ให้สํานักงานเลขานุการกรม ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
เงื่อนไข :    

 ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ 
1. การจัดทําแผนและกําหนดแนวการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ สามารถ

กําหนดประเด็นได้จากนโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย
กรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกําหนดช่องทางการ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น  สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรม การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น (แบบฟอร์ม 1.1) 

2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของ
หน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (แบบฟอร์ม 1.2)  



3. การสรุปผล และรายงานการดําเนินงานตามการแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญของหน่วยงานท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ สํานักงานเลขานุการกรม
(แบบฟอร์ม 1.3)  

สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด 
1. แบบฟอร์ม 1.1, 1.2, และ1.3 
2. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม หนังสือการจัดต้ัง

คณะทํางาน ภาพถ่าย เป็นต้น 
3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  
ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวช้ีวัดมีองค์ประกอบดังน้ี 
1. การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. การดําเนินการได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
3. การดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
5. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ตรงตามกําหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ 

ระดับ ยังไม่เคย
ดําเนินการ

ยังไม่เคย
ดําเนินการ 

 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง 
1. แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ดําเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือประมวล และสรุปผล 
3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร 
 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  :  สํานักงานเลขานุการกรม 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวจิรภา  วงษ์ศุข  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3351 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนัสยา ทัดทอง     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3356 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏทินิการดาํเนินการตามตวัชี้วัด  

สํานัก/กองภารกิจสนบัสนุน 
เรื่อง การเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์้อมูลขา่วสารที่สาํคญั ประจําปงีบประมาณ 2563 

 
กําหนดการ กิจกรรม / ดําเนนิการ 

4 - 8 พฤษภาคม 63 - ผอ.สํานัก/กอง ส่งแผน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคญั        
แก่สํานักงานเลขานุการกรม เป็นเอกสารให้สํานักงานเลขานุการกรม และ     
ทาง e-mail : relation@dld.go.th  
**กําหนดให้ใสช่ื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเรื่อง เช่น  เรื่อง :  สลก. ส่งรายงาน
แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ รอบ 2 เป็นต้น 

17 - 21 ส.ค.63 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด รอบท่ี 2/2563 

28 ก.ย. - 2 ต.ค.63 - ผอ.สํานัก/กอง ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด รอบที่ 2/2563  
เป็นเอกสารให้สํานักงานเลขานุการกรม และทาง e-mail : 
relation@dld.go.th  
**กําหนดให้ใสช่ื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเรื่อง เช่น  เรื่อง :  สลก. ส่งรายงาน 
ผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ 2563 /รอบ 2 เป็นต้น 

5 - 9 ต.ค.63 - สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบท่ี 2/2563 

 
หมายเหตุ :   การส่งข้อมูล ทาง e-mail  กําหนดให้ส่งทาง e-mail : relation@dld.go.th เท่าน้ัน 

 
  



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ

วัน เดือน ปี เรื่อง วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน..................................................................

สิ่งพิมพ์ (จํานวน) สารสนเทศ ออนไลน์ 
(จํานวน)

กิจกรรม 
หมายเหตุแถลงข่าว (จํานวน) นิทรรศการ (จํานวน)

รวมจํานวนครั้งของแผนการ

 สิงหาคม 2563

 กันยายน 2563

 เมษายน 2563

 พฤษภาคม 2563

 มิถุนายน 2563

 กรกฎาคม 2563



หัวข้อข่าว แหล่งข่าว ช่องทางสื่อ สถานที่จัดกิจกรรม วัน เดือน ปี เอกสารประกอบ หมายเหตุ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนายน 2563

เดือน กรกฏาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563

เดือน กันยายน 2563

เดือนเมษายน 2563

การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
หน่วยงาน.............................................................

การเผยแพร่เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ลําดับที่



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

หมายเหต ุ** สามารถเพมิชอ่งแตล่ะเดอืนไดเ้องตามความเหมาะสม

รายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารทีส่ําคัญ(รอบที ่2)

หน่วยงาน..................................................................

วัน เดือน ปี เรื่อง วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
หมายเหตุ

 กันยายน 

2563

สิ่งพมิพ์ (จํานวน)

 มิถุนายน 

2563

 กรกฎาคม 

2563

 สิงหาคม 

2563

แถลงข่าว (จํานวน) นิทรรศการ (จํานวน)

สารสนเทศ ออนไลน์ 

(จํานวน)

กิจกรรม 

  เมษายน 

2563

  พฤษภาคม

 2563


