
 
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์เขต (การสร้างความรบัรู้) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อตัวชี้วัด :  ระดับความสําเร็จในการกํากับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ให้ดําเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อ  
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 5  
คําอธิบายตัวชี้วัด : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ               
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จในการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง              
โดยประเมินจากปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการช้ีแจง ความทันต่อ
สถานการณ์ ดังน้ัน เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนด ตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของปศุสัตว์จังหวัดขึ้น 
  ปศุสัตว์เขตในฐานะเป็นผู้กํากับ และตรวจราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
จึงต้องติดตาม กํากับ กําหนดทิศทาง ตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ให้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามประเด็นสําคัญ เช่น นโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์  โครงการ กิจกรรม หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือ
ปศุสัตว์จังหวัดจะได้จัดทําแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยังประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การ
ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยต้องมีการรวบรวมข้อมูล และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 มีการสื่อสารกําหนดแนวทาง หรือ จัดประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจ การผลิตและเผยแพร่

สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประเด็น เพ่ือให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดจัดทําแผนการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดปี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2 ตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด  

3 ติดตาม กํากับให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามท่ีกําหนด 

4 รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์
จังหวัดในสังกัด ตาม วัน เวลา ที่กําหนดมีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามท่ีกําหนด 

5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสํานักงานเลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กําหนด 

 
 



เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 : 
 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 มีการสื่อสาร ทบทวน ทําความเข้าใจ ปศุสตัว์จังหวัดในสังกัด ในการปรับแผนการสร้าง

ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ที่เหมาะสม 
2 ตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด  
3 ติดตาม กํากับให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามท่ีกําหนด 
4 รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์

จังหวัดในสังกัด ตาม วัน เวลา ที่กําหนดมีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามท่ีกําหนด 

5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสํานักงานเลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กําหนด 

 
เงื่อนไข :   ดําเนินการเฉพาะ ปศุสัตว์จังหวัดในกํากับ เท่าน้ัน  

ปศุสัตว์เขตติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัดในกํากับ จัดส่งสรุปและรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสํานักงาน
เลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กําหนด หากส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนดถูกตัด วันละ 0.2 คะแนน 
สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวช้ีวัด 

1. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้ายประกาศ  
หนังสือเวียน หนังสือการจัดต้ังคณะทํางาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

2. หลักฐานการรวบรวมส่ือฯเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

    3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัดด้าน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
ประชาชน และการดําเนิน การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  

 
ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวช้ีวัดมีองค์ประกอบดังน้ี 
1. การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. การดําเนินการได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
3. การดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
5. การแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
6. การคํานวณค่าคะแนนจะคิดตามอัตราส่วนตามจํานวนเรื่อง 
7. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามกําหนด จะถูกหักคะแนน  
วันละ 0.2 คะแนน 

 
 
 
 
 



ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
2562 2563 2564 

ระดับความสําเร็จในการกํากับปศุสัตว์จังหวัดใน
สังกัด ให้ดําเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชา- 
สัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ระดับ  5  

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง 
1. รายงานการประชุม แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. ดําเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร /สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างความ

รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในกํากับ  
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 
 
 



ปฏิทินการดาํเนินการตามตัวชีว้ัด  
เรื่อง การสร้างความรับรูค้วามเข้าใจ ประจําปี งบประมาณ 2564 

 
กําหนดการ กิจกรรม / ดําเนินการ 

26-30 ต.ค.63 - กกจ.แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรม 
(ผู้อํานวยการสาํนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/และปศุสัตว์จังหวัด  

2-27 พ.ย.63 - ผอ.สํานัก/กอง/ปศข./ปศจ. / ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล คู่มือ การดําเนินการตามตัวชี้วัด การ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ประจําปี งบประมาณ 2564 

- ผอ.สํานัก/กอง./ปศจ เข้าไลน์ กลุ่ม “IO-DLD” และดําเนินตามตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 และเปิดไลน์
ด้วยตนเองทุกวัน 

30 พ.ย.-4 ธ.ค.63 - ผอ.สํานัก/กอง ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เป็นเอกสารให้สํานักงานเลขานุการกรม 
และทาง e-mail : relation@dld.go.th  

- ปศจ. ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้ ปศข.ท่ีกํากับ เป็นเอกสารหรือทาง e-mail 
และสําเนาส่ง สํานักงานเขานุการกรม 

14 ธ.ค.63 - ปศข. ส่งแผนฯที่รวบรวมจาก ปศจ.สรุปส่งให้สํานักงานเลขานุการกรม และทาง e-mail : 
relation@dld.go.th  
**กําหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเร่ือง เช่น  เร่ือง :  ปศข.2 ส่งแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจ 2563 /รอบ 1 เป็นต้น  

15-19 ก.พ.64 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบท่ี 1/2564  
 

22-26 มี.ค.64 - ปศจ. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2564 เป็นเอกสารหรือทาง e-mail 
ให้ ปศข.ท่ีกํากับ 

29 มี.ค.-2 เม.ย.64 - ผอ.สํานัก/กอง/ปศข. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2564 เป็นเอกสารให้
สํานักงานเลขานกุารกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th  
**กําหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเร่ือง เช่น  เร่ือง :  ปศข 2 ส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 2564 /รอบ 1เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อ  

5-9 เม.ย.64          - สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบท่ี 1/2564 
 

26-30 เม.ย.64 พิจารณา หากมีการปรับแผน 
- ปศจ. ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เป็นเอกสารหรือทาง e-mail ให้ ปศข.ท่ีกํากับ 

และสําเนาส่ง สํานักงานเขานุการกรม 
10–14 พ.ค.64 หากมีการปรับแผน 

- ผอ.สํานัก/กอง ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เป็นเอกสาร และทาง e-mail : 
relation@dld.go.th ให้สํานักงานเลขานุการกรม 

- ปศข. ส่งแผนฯ ท่ีรวบรวมจาก ปศจ.สรุปสง่เป็นเอกสาร และทาง e-mail : 
relation@dld.go.th ให้สํานักงานเลขานุการกรม 
**กําหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเร่ือง เช่น  เร่ือง :  ปศข.2 ส่งแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจ 2564 /รอบ 2 เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อ 

16–20 ส.ค.64 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบท่ี 2/2564  
 

20-24 ก.ย.64 - ปศจ. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2564 เป็นเอกสารหรือทาง e-mailให้ 
ปศข.ท่ีกํากับ 

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 - ผอ.สํานัก/กอง/ปศข. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2564 เป็นเอกสารให้
สํานักงานเลขานกุารกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th  
**กําหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเร่ือง เช่น  เร่ือง :  ปศข.2 ส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 2564 /รอบ 2 เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อ 

4-8 ต.ค.64 - สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบท่ี 2/2564 
 

 


