รายละเอียดตัวชีว้ ัดปศุสตั ว์เขต (การสร้างความรับรู้)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จในการกํากับปศุสตั ว์จังหวัดในสังกัดให้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 5
คําอธิบายตัวชี้วัด : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จใน
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุก
แห่ง โดยประเมินจากปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันต่อ
สถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนด ตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ระดับความสําเร็จในการกํากับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ให้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นภารกิจหนึ่งที่ปศุสัตว์เขตควรจะต้องกําหนดทิศทาง กํากับ
และตรวจสอบการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ในการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน ตามประเด็นสําคัญ เช่น นโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
หน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และสรุปรายงานผล
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2563 :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการสื่อสารกําหนดแนวทาง หรือจัดประชุมชี้แจง ทําความเข้าใจ การผลิตและเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประเด็น เพื่อให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดจัดทําแผนการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดปี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด
ติดตาม กํากับให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กําหนด
รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์
จังหวัดในสังกัด ตาม วัน เวลา ที่กําหนดมีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กาํ หนด
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสํานักงานเลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2563 :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการสื่อสาร ทบทวน ทําความเข้าใจ ปศุสตั ว์จังหวัดในสังกัด ในการปรับแผนการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ที่เหมาะสม
ตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด
ติดตาม กํากับให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กําหนด
รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์
จังหวัดในสังกัด ตาม วัน เวลา ที่กําหนดมีการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กาํ หนด
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสํานักงานเลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กําหนด

เงื่อนไข : ดําเนินการเฉพาะปศุสัตว์จังหวัดในกํากับ เท่านั้น
ปศุสัตว์เขตติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัดในกํากับ จัดส่งสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสํานักงาน
เลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กําหนด หากส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนดถูกตัด วันละ 0.2 คะแนน
สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด
1. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้ายประกาศ
หนังสือเวียน หนังสือการจัดตั้งคณะทํางาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
2. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการ
ดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดมีองค์ประกอบดังนี้
1. การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การดําเนินการได้ครบถ้วนตามที่กําหนด
3. การดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามที่กําหนด
5. การแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
6. การคํานวณค่าคะแนนจะคิดตามอัตราส่วนตามจํานวนเรื่อง
7. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามกําหนด จะถูกหักคะแนนวันละ 0.2
คะแนน
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ระดับความสําเร็จใจการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
97.77

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. ดําเนินการตามแผน /จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
สร้ า งความรับ รู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ยุ ท ธศาสตร์
โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงาน ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อประมวล และสรุปผล
3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วดั : สํานักงานเลขานุการกรม
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจิรภา วงษ์ศุข หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3351
ผู้จดั เก็บข้อมูล : นางสาวเพ็ญศิริ ดวงอุดม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3352
นางสาวมนัสยา ทัดทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3356

