
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวดั/ปศุสัตวพื้นที่กรงุเทพมหานคร (การสรางความรับรู) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 : ระดับความสำเร็จในดำเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศุสัตว 

น้ำหนักตัวชี้วัด :  รอยละ  5   

คำอธิบายตัวชี้วัด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสรางความรับรูความ
เขาใจแกประชาชน โดยใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสรางความรับรูความเขาใจท่ี
ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยกำหนดเปนตัวชี้วัดความสำเร็จในการสราง
ความรับรูความเขาใจแกประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการทุกแหง ซึ่งจะ
ประเมินจากปริมาณและคุณภาพการเผยแพรขาวสารผานสื่อตางๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจงเหตุการณที่มี
ผลกระทบตอกรมปศสุัตว ความรวดเร็วทนัตอสถานการณ ดังนั้น เพื่อใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกัน 
กรมปศุสัตวจึงไดกำหนด ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ดังนี้ 

ตัวชี ้วัดยอยที ่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน ใน
ประเด็น นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบาย ยุทธศาสตร โครงการ 
กิจกรรมของกรมปศุสัตว หรือ การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการ จัดทำแผนการสรางความรับรูความเขาใจ 
ไปยังประชาชนกลุมเปาหมาย ผานชองทางสื่อตาง ๆ เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน 
การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงขาว การจัดนิทรรศการ เปนตน ทั้งนี้ ตองรวบรวมขอมูล และสรุป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชนของหนวยงานที ่เผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตาง ๆ  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศสุัตว โดย
คำนึงถึงขอมูลที่ถูกตอง ขอเท็จจริงที่สำคัญตอสถานการณ และดำเนินการชี้แจงเหตุการณตางๆ ภายใน 24 
ชั่วโมง และตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธไมนอยกวา 3 ชองทาง เพื่อสรางความรับรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ 1/2565 : 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 มีการจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน สง

สำนักงานปศุสัตวเขตและสำเนาสงสำนักงานเลขานุการกรม 
2 มีการสื่อสารภายในองคกรเพื่อถายทอด แผนและแนวทางการสรางความรับรูความ

เขาใจแกประชาชน ใหบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
3 มีการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม 

อยางนอยเดือนละ 3 เรื่อง 
4 มีการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม 

อยางนอยเดือนละ 4 เรื่อง 
5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 สงสำนักงานปศุสัตวเขตภาย ใน วัน เวลา 

ท่ีกำหนด 
**กรณีหนวยงานมีการปรับแผน ใหแจงปศุสัตวเขตและสำเนาสงสำนักงานเลขานุการกรม ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ปศุสัตวจังหวัด เขารวมในไลนกลุม“IO-DLD”พรอมทั้งเปดและติดตามขอมูลทุกวัน 

2 อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจงประเด็นใหหนวยงานที่รับผิดชอบ  โดย      
ปศุสัตวจังหวัดตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ขาวสารในไลนกลุม “IO-DLD” 

3  ดำเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอหนวยงานกรมปศุสัตวในไลนกลุม  
“IO-DLD” ภายใน 24 ชั่วโมง  
กรณีเปนเรื่องซับซอน เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหดำเนินการภายใน 2 วัน 

4 นำขอสรุปการดำเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอหนวยงาน เผยแพร ผานสื่อ
ประชาสัมพันธ 3 ชองทาง ขึ้นไป 

5 สงรายงานหลักฐาน เชน ภาพ หรือ clip การแถลงขาว, ขาวแจก หรือ Press Release, 
Website หรือ ขาวที่ชี้แจงจากสื่อ ให สำนักงานเลขานุการกรมภายใน 3 วันนับแตวัน
รับทราบขาวโดยไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

**กรณีหนวยงานไมมปีระเด็นทีต่องชี้แจง ใหถือวาไดคะแนนเตม็  

 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ 2/2565 : 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนแผนการดำเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน หากมีการปรับ
แผน ใหแจงสำนักงานปศสุัตวเขต และสำเนาสงสำนักงานเลขานุการกรมภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 

2 กรณีมีการปรับแผน ใหมีการสื ่อสารภายในองคกรเพื ่อถายทอดแผนที ่ปรับ แก
บุคลากรในสังกัดใหรับทราบโดยทั่วกัน และดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชน อยางนอยเดือนละ 3 เรื่อง 
กรณีไมมีการปรับแผน มีการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน อยางนอยเดือนละ 3 เรื่อง 

3 มีการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน อยางนอยเดือน
ละ 4 เรื่อง 

4 มีการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน อยางนอยเดือน
ละ 5 เรื่อง 

5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน สง
สำนักงานปศสุัตวเขตภาย ใน วนั เวลา ที่กำหนด 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 ปศุสัตวจังหวัด เขารวมในไลนกลุม“IO-DLD”พรอมทั้งเปดและติดตามขอมูลทุกวัน 
2 อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจงประเด็นใหหนวยงานที่รบัผิดชอบ  โดย      

ปศุสัตวจังหวัดตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ขาวสารในไลนกลุม “IO-DLD” 
3  ดำเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอหนวยงานกรมปศุสัตวในไลนกลุม  

“IO-DLD” ภายใน 24 ชั่วโมง  
กรณีเปนเรื่องซับซอน เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหดำเนินการภายใน 2 วัน 

4 นำขอสรุปการดำเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอหนวยงาน เผยแพร ผานสื่อ
ประชาสัมพันธ 3 ชองทาง ขึ้นไป 

5 สงรายงานหลักฐาน เชน ภาพ หรือ clip การแถลงขาว, ขาวแจก หรือ Press Release, 
Website หรือ ขาวที่ชี้แจงจากสื่อ ให สำนักงานเลขานุการกรมภายใน 3 วันนับแตวัน
รับทราบขาวโดยไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

**กรณีหนวยงานไมมปีระเด็นทีต่องชี้แจง ใหถือวาไดคะแนนเตม็ 

เงื่อนไข :    
ตัวช้ีวัดยอยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
1. การจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน สามารถกำหนด

ประเด็นไดจากนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายกรม
ปศุสัตว แผนยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยกำหนดชองทางการ
สื่อสารไปยังประชาชนกลุมเปาหมาย ผานสื่อใด อาทิเชน โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน 
การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงขาว การจัดนิทรรศการ เปนตน (แบบฟอรม 1.1) 

2. การรวบรวมขอมูลและหลักฐาน การสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชนของหนวยงานท่ี
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ (แบบฟอรม 1.2)  

2.1 โทรทัศน / เคเบิลทีวี  ระบุหัวขอขาว ชอง วัน เวลา ที่ออกอากาศ ถายภาพหนาจอ หรือ 
บันทึกคลิปรายการท่ีออกอากาศ 

2.2 วิทยุ / วิทยุชุมชน ระบุหัวขอขาว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอากาศ หรือ บันทึก
คลิปเสียงรายการที่ออกอากาศ 

2.3 สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร แผนพับ โปสเตอร ปายโฆษณา คทัเอาท ไวนิล) 
ใหตัด หรือ สำเนา หรือถายภาพ ระบุหัวขอขาว ชื่อสิ่งพิมพ หนาที่เผยแพร วัน/เดือน/ป ที่เผยแพร 

2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน (ไลน เฟสบุค เว็บไซต อินสตราแกรม ทวิตเตอร เปนตน) ใหสำเนา 
หรือ ถายภาพหนาจอขาว ระบุหัวขอขาว ชื่อสื่อออนไลน วันเดือนปที่เผยแพร 

2.5 ประชุม สัมมนา ภาพถาย ระบุหัวขอ กลุมเปาหมาย จำนวนผูเขารวมฯ วัน เวลา และ
สถานที่จัดประชุม สัมมนา 

2.6 แถลงขาว ภาพถายการจัดกิจกรรมแถลงขาว ระบุหัวขอแถลงขาว ผูแถลงขาว วันเวลา 
สถานที่จัดแถลงขาว และสำเนาลายมือชื่อสื่อมวลชนที่เขารวมแถลงขาว 

2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวขอ วัน เวลา สถานท่ี 
2.8 อื่น ๆ ในกรณีที่มีการนำเสนอนอกเหนือจากขอ 2.1 – 2.7 เชน สื่อบุคคล เจาหนาที่ลงพื้นที่

ใหคำแนะนำเกษตรกรท่ีฟารมเปนรายบุคคล เปนตน ใหถายภาพ ระบุหัวขอ กลุมเปาหมาย วัน เวลา และสถานที่  
3. การสรุปผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนของ

หนวยงานท่ีเผยแพรประชาสมัพันธผานสื่อประเภทตางๆ สงให สำนักงานปศุสัตวเขตที่กำกับ (แบบฟอรม 1.3)  
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 2 : ระดับความสำเรจ็ในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว  
1. ถาดำเนินการไมทันตอเวลา  ตัด 0.5 คะแนน 
2. เนื้อหาไมครบถวน (ที่มาท่ีไป ขอเท็จจรงิ การแกไข การชี้แจงผานส่ือประชาสัมพันธ) ตัด 0.2 คะแนน 
3.  การสรุปผลและรายงานการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศุสัตว สงมายัง สำนักงาน

เลขานุการกรม กรมปศุสัตว ภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดชี้แจงผานสื่อฯ ไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 
(แบบฟอรม 2.3) สงลาชาไมเปนไปตามกำหนด ตัด 0.2 คะแนน 

สรุปหลักฐานท่ีใชในการรายงานผลตัวช้ีวัด 
1. แบบฟอรม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 และ 2.3 
2. หลักฐานการสื ่อสารภายในองคกร เชน รายงานการประชุม ภาพถาย การติดปาย ประกาศ 

หนังสือเวียน หนังสือการจัดตั้งคณะทำงาน การสื่อสารผานไลน เว็บไซต เปนตน 
3. หลักฐานการเผยแพรผานสื่อเพื่อการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน  

ท้ังนี้ แนวทางการพิจารณาใหคะแนนตัวชี้วัดมีองคประกอบดังนี้ 
1. การดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. การดำเนินการไดครบถวนตามที่กำหนด 
3. การดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนด 
4. การแสดงหลักฐานไดครบถวนตามที่กำหนด 
5. กรณีสงหลักฐาน และรายงานไมตรงตามกำหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

2563 2564 2565 
ระดับความสำเร็จใจการสรางความรบัรูความเขาใจ
แกประชาชน 

ระดับ 5   

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล /หลักฐานอางองิ 
1. แผนการสรางความรบัรูความเขาใจแกประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ดำเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร / สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสราง

ความรับรูความเขาใจแกประชาชน เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล ขาวสาร ยุทธศาสตร โครงการ 
กิจกรรม ตางๆ ของหนวยงาน ผานสื่อประเภทตาง ๆ และสรุปผล 

3. ขอมูลจากการรายงานความกาวหนาของหนวยงานซึ่งเสนอตอที่ประชุมผูบริหาร 
 
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานเลขานุการกรม 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด  นางพิจารณา  สามนจิตติ  หมายเลขโทรศัพท 0-2653-4444 ตอ 3352 
ผูจัดเก็บขอมูล   นางสาวสลิลรัตน  ชูโชติ        หมายเลขโทรศัพท 0-2653-4444 ตอ 3359 
  นางสาวมนัสยา ทัดทอง        หมายเลขโทรศพัท 0-2653-4444 ตอ 3356 
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ปฏิทินการดำเนินการตามตัวชีว้ัด  
เรื่อง การสรางความรับรูความเขาใจ ประจำป งบประมาณ 2565 

กำหนดการ กิจกรรม / ดำเนินการ 
25-29 ต.ค.64 - กกจ.แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการที่ต่ำกวาระดบักรม 

(ผูอำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตวเขต/และปศุสัตวจังหวัด) 
1-26 พ.ย.64 - ผอ.สำนัก/กอง/ปศข./ปศจ. / ดาวนโหลดเอกสาร ขอมูล คูมือ การดำเนินการตามตัวชี้วัด การสราง

ความรับรูความเขาใจ ประจำป งบประมาณ 2565 
- ผอ.สำนัก/กอง./ปศจ เขาไลน กลุม “IO-DLD” และดำเนินการตามตัวชี้วัดยอยที่ 2 และเปดไลนดวย

ตนเองทกุวัน 
29 พ.ย.-3 ธ.ค.64 - ผอ.สำนัก/กอง สงแผนการสรางความรบัรูความเขาใจ เปนเอกสารใหสำนักงานเลขานุการกรม และ

ทาง e-mail : relation@dld.go.th  
- ปศจ. สงแผนการสรางความรับรูความเขาใจให ปศข.ทีก่ำกับ เปนเอกสารหรอืทาง e-mail และสำเนา

สง สำนักงานเลขานุการกรม 
9 ธ.ค.64 - ปศข. สงแผนตวัชี้วัดฯ ที่รวบรวมจาก ปศจ. สรปุสงใหสำนกังานเลขานุการกรม และ ทาง e-mail : 

relation@dld.go.th  
**กำหนดใหใสชื่อหนวยงานกอนหัวขอเรื่อง เชน  เรื่อง :  ปศข.1 สงแผนการสรางความรับรูความเขาใจ 

2565 /รอบ 1 เปนตน  
14-18 ก.พ.65 - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ รอบที่ 1/2565   
21-25 มี.ค.65 - ปศจ. สงรายงานผล ตวัชีว้ัดฯ รอบที่ 1/2565 เปนเอกสารหรือทาง e-mail ให ปศข.ที่กำกับ 

28 มี.ค.-1 เม.ย.65 - ผอ.สำนัก/กอง/ปศข. สงรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 เปนเอกสารให
สำนักงานเลขานุการกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th  

**กำหนดใหใสชื่อหนวยงานกอนหัวขอเรื่อง เชน  เรื่อง :  ปศข 1 สงรายงานผลการดำเนินงานการสราง
ความรับรูความเขาใจ 2565 /รอบ 1 เปนตน  
***เอกสารที่สงทางe-mail ตองมีลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการดวยทุกคร้ัง 

4-8 เม.ย.65                  - สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบท่ี 1/2565   
25-29 เม.ย.65 พิจารณา หากมีการปรับแผน 

- ปศจ. สงแผนการสรางความรับรูความเขาใจ เปนเอกสารหรือทาง e-mail ให ปศข.ท่ีกำกับ และ
สำเนาสง สำนักงานเลขานกุารกรม 

9–13 พ.ค.65 หากมีการปรับแผน 
- ผอ.สำนัก/กอง สงแผนการสรางความรบัรูความเขาใจ เปนเอกสาร และทาง e-mail : 

relation@dld.go.th ใหสำนักงานเลขานุการกรม 
- ปศข. สงแผนฯ ที่รวบรวมจาก ปศจ.สรุปสงเปนเอกสาร และทาง e-mail : relation@dld.go.th ให

สำนักงานเลขานุการกรม 
**กำหนดใหใสชื่อหนวยงานกอนหัวขอเรื่อง เชน  เรื่อง :  ปศข.1 สงแผนการสรางความรับรูความเขาใจ 

2565 /รอบ 2 เปนตน พรอมลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการ 
15–19 ส.ค.65 - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบท่ี 2/2565   
19-23 ก.ย.65 - ปศจ. สงรายงานผล ตวัชีว้ัดฯ รอบที่ 2/2565 เปนเอกสารหรือทาง e-mailให ปศข.ท่ีกำกบั 
26-30 ก.ย.65 - ผอ.สำนัก/กอง/ปศข. สงรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ รอบที่ 2/2565 เปนเอกสารให

สำนักงานเลขานุการกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th  
**กำหนดใหใสชื่อหนวยงานกอนหัวขอเรื่อง เชน  เรื่อง :  ปศข.1 สงรายงานผลการดำเนินงานการสราง

ความรับรูความเขาใจ 2565 /รอบ 2 เปนตน  
***เอกสารที่สงทางe-mail ตองมีลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการดวยทุกครั้ง 

3-7 ต.ค.65 - สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบท่ี 2/2565  

 


