
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์จังหวดั (การสร้างความรับรู้) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัด : ระดบัความสําเร็จในการสรา้งความรบัรูค้วามเข้าใจแกป่ระชาชน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  5   
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 ข้อเท็จจริงที่สําคัญต่อสถานการณ์ และดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน 24 
ช่ัวโมง ซึ่งต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือสร้างความรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 1/2563 : 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดปี 

ส่งสํานักงานปศุสัตว์เขต 
2 มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดแผนและแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
3 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง 
4 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง 
5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 ส่งสํานักงานปศุสัตว์เขตภาย ใน วัน เวลา ที่

กําหนด 
**กรณีหน่วยงานมีการปรับแผน ใหแ้จ้งปศสุัตว์เขต ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 



ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมในไลน์กลุม่“IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและ

ติดตามข้อมูลทุกวัน 
2 อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจ้งประเด็นใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยปศุสัตว์

จังหวัดหรือผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายตอบ “รบัทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสารในไลน์กลุ่ม “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 

ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขต ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
2 กรณีมีการปรับแผน มีการส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดแผนที่ปรับ ให้บุคลากรใน

สังกัดรับทราบโดยทั่วกัน และมีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง 
กรณีไม่มีการปรับแผน มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง 

3 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 
4 เรื่อง 

4 มีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 
5 เรื่อง 

5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ส่งสํานักงานปศุสัตว์เขตภาย ใน วัน เวลา ที่กําหนด 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมในไลน์กลุม่“IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและ

ติดตามข้อมูลทุกวัน 
2 อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจ้งประเด็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยปศุสัตว์

จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสารในไลน์กลุ่ม “IO-DLD” 



ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
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  

เงื่อนไข :    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
1. การจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สามารถกําหนด

ประเด็นได้จากนโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย                 
กรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกําหนดช่องทางการ
สื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อใด อาทิเช่น -โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ 
การประชุมสัมมนา 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 วันเวลา สถานที่
จัดแถลงข่าว 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

หน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ สํานักงานปศุสัตว์เขตที่กํากับ  (แบบฟอร์ม 1.3)  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
1. ถ้าดําเนินการไม่ทันต่อเวลา  ตัด 0.5 คะแนน 
2. เน้ือหาไม่ครบถ้วน (ที่มาที่ไป ข้อเท็จจริง การแก้ไข การช้ีแจงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์) ตัด 0.2 คะแนน 



3.  การสรุปผลและรายงานการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ส่งมายัง สํานักงาน
เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้ช้ีแจงผ่านสื่อฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
(แบบฟอร์ม 2.3) ส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนด ตัด 0.2 คะแนน 

สรปุหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด 
1. แบบฟอร์ม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 และ 2.3 
2. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้าย 
ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือการจัดต้ังคณะทํางาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อเพ่ือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
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 

ระดับความสําเร็จใจการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ระดับ 99.74 99.85  

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 
 


