
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานสุขภาพสัตวของปศุสัตวจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(ตัวบังคับ) ช่ือตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จเชิงคุณภาพดานสุขภาพสัตว 

น้ําหนักผลงาน : รอยละ ๔ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จเชิงคุณภาพดานสุขภาพสัตวเปนการพิจารณาความสําเร็จในการปฏิบัติงานดาน
การปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคระบาดสัตว ดานการกํากับ ควบคุม ดูแล สถานพยาบาลสัตว ดานการปฏิบัติงาน
ของชุดเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว รวมทั้งการตรวจรับรองฟารมปลอดโรค 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ 
จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการปองกัน ควบคมุ และกําจัดโรคระบาดสัตว ที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและสอดคลองกับเปาหมาย และถายทอดแนวทางดังกลาวไปสูการปฏิบัติให 
บังเกิดผล รวมทั้งมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๒ 
แตงตั้งคณะทํางานในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมทุกภารกิจดานสุขภาพสัตว รวมทั้งมีเครือขายในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

๓ 
ติดตามประเมินผลโดยรวบรวม สรุป วิเคราะหขอมูล และรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานให
สํานักงานปศุสัตวเขตทราบทุกเดอืน 

๔ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กํากับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานของปศุสัตวอําเภออยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

๕ 
มีขอเสนอแนะเพื่อขจัดและลดปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงาน พรอมรูปแบบการดําเนินงานที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอมูล/หลักฐานอางอิง 
๑. จัดสงแผนปฏิบัติงาน/สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/หลักฐานท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ ใหสํานักงานปศุสัตวเขต ภายในวันที่ 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
๒. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมด โดยจัดสงผาน e-mail 

address ของสํานักงานปศสุัตวเขต หรือ address อื่นตามที่กําหนด ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ผูรับผิดชอบจัดเก็บ/รวบรวมขอมูล : สวนสุขภาพสัตว/สวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ํานมโคของเกษตรกร 

น้ําหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๔ (บังคบัเฉพาะจังหวัดที่มีโครงการ Dairy Herd Health Unit : DHHU) 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
- จังหวัดที่ดําเนินการตามโครงการหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมในพ้ืนที่ ไดแก จังหวัดลพบุรี สระบุรี 

สระแกว นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ขอนแกน อุดรธานี สกลนคร เชียงใหม เชียงราย ลําพูน สุโขทัย 
นครสวรรค เพชรบูรณ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และพัทลุง รวม ๒3 จังหวัด 

- ปริมาณการใหน้ํานมดิบเฉลี่ยตอตัวตอวัน หมายถึง สัดสวนของปริมาณการใหน้ํานมดิบเฉลี่ยตอตัวตอวันของ
โคนมที่ใหน้ํานมตามโครงการหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต (Dairy Herd Health Unit; DHHU) จากฟารมโคนม
สมาชิกที่หนวยฯ ทําการเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาและประเมินผลจํานวน ๖๑๒ ฟารม จาก ๓๖ สหกรณ/ศูนยรับน้ํานมดิบ 
โดยแตละสหกรณและศูนยรับน้ํานมดิบจะมีฟารมโคนมที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๗ ฟารม โดยใชขอมูลพื้นฐานตามที่มีการ
ลงขอมูลในเดือนแรกของระบบ e-Operation 

- โคนมที่ใหน้ํานม หมายถึง แมโคนมในระยะหลังคลอดลูกโค จนกระทั่งแหงนม (ระยะพักการรีดนม ๒ เดือน 
กอนคลอดลูกตัวถัดไป) ซึ่งมีความสมบูรณของเตานมและมีน้ํานมสามารถรีดนมได 

- ปริมาณน้ํานม หมายถึง น้ํานมที่รีดไดจากโคนม โดยการใชเครื่องจักรหรือกําลังคน ซึ่งรวบรวมนํามาวัดปริมาณ 
โดยการชั่งดวยเครื่องชั่งน้ําหนัก มีหนวยวัดปริมาณโดยทั่วไปเปนกิโลกรัมหรือตัน 

- เงื่อนไขเพ่ิมเติม คือ ไมนับรวมน้ํานมที่ตรวจพบการปนเปอนของยาปฏิชีวนะ 

เกณฑการใหคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) : 

คะแนนท่ีได คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน 
๑ มีการเขารวมประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน/แจงเปาหมาย/รายงานผลการดําเนินงานรวมทั้งวิเคราะห

ปญหารวมกับเขต  DHHU สหกรณโคนม และหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่  เชน ศูนยวิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว เปนตน อยางนอย ๑ เดือน/ครั้ง  

๒ ดําเนินการตรวจเยี่ยมฟารมทั้ง ๑๗ ฟารมและดําเนินการแกไขปญหา พรอมวิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขจากการลงพื้นที่จริงรวมกับเขต DHHU และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน ศูนยวิจัยการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว เปนตน ตามที่ไดมีประชุมวิเคราะหและวางแผนใน
ขอที่ ๑ อยางนอย ๒ เดือน/ครั้ง  

๓ ดําเนินการตามขอ ๑, ๒  และมีผลการประเมินประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมเพ่ิมขึ้น ตั้งแตรอยละ ๓ –  รอยละ ๔ 
(รอบที่ ๑/๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ํานมเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยป ๒๕๕๘ ของแตละจังหวัด) 

๔ ดําเนินการตามขอ ๑, ๒ และมีผลการประเมินประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมเพ่ิมขึ้น มากกวารอยละ ๔ –  รอยละ ๕ 
(รอบที่ ๑/๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ํานมเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยป ๒๕๕๘ ของแตละจังหวัด) 

๕ ดําเนินการตามขอ ๑, ๒ และมีผลการประเมินประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ ๕ 
(รอบที่ ๑/๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ํานมเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยป ๒๕๕๘ ของแตละจังหวัด) 

 
 



ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
- ปริมาณการใหน้ํานมดิบเฉลี่ยตอตัวตอวัน (กิโลกรัม/ตัว/วัน) ป ๒๕๕๙ หมายถึง คาที่รวบรวมไดจากการเก็บ

ขอมูลเพื่อการพัฒนาและประเมินผลจากแตละสหกรณ/ศูนยรับน้ํานมดิบ ตามจํานวนฟารมโคนมที่รับผิดชอบทั้งหมด 
๑๗ ฟารม ในแตละจังหวัด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 

- ขอมูลปริมาณน้ํานมดิบ ถูกเก็บรวบรวมโดยสหกรณ โดยมีการกําหนดเบอรประจําถังน้ํานมของฟารม
เกษตรกร แตละราย เมื่อเกษตรกรนําน้ํานมจากฟารมตนเอง มาสงที่จุดรับน้ํานมของสหกรณ (วันละ ๒ ครั้ง คือชวงเชา
และเย็น) น้ํานมจากถังน้ํานมของเกษตรกรที่มาจากฟารมเดียวกันทุกถัง (มีเบอรประจําถังน้ํานมเดียวกัน) จะถูกเทรวมใน
อางรับน้ํานมที่มีเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล ระบบจะทําการชั่งน้ําหนักน้ํานมและแสดงผลในจอแบบดิจิตอลเปน
กิโลกรัม โดยมีเจาหนาที่ประจําสหกรณทําหนาที่ในการจดบันทึกปริมาณน้ํานมของสมาชิกและบันทึกเก็บเปนขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร การสงน้ํานมและการบันทึกขอมูลสวนนี้จะกระทําวันละ ๒ ครั้ง (เชาและเย็น) ดังนั้นปริมาณน้ํานมตอ
วัน จะเปนคาที่ไดจากการรวมกันของน้ํานมที่เกษตรกรสงใหแกสหกรณโคนมหรือศูนยรับน้ํานมดิบ ๒ ครั้ง ในชวงเชาและเย็น 

- ขอมูลโคนมที่ใหน้ํานม มีวิธีการเก็บขอมูล ทั้งหมด ๒ วิธี 
๑) เจาหนาที่หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ทําการเขาตรวจเยี่ยมฟารม เพ่ือใหคําแนะนํา แกไข

ปญหาสุขภาพและผลผลิต พรอมตรวจสอบขอมูลประชากรโคนมในฟารมของสมาชิกสหกรณโคนมที่หนวยรับผิดชอบ 
ทั้งหมด ๑๗ ฟารมตอสหกรณหรือศูนยรับน้ํานม โดยทําการบันทึกและปรับปรุงขอมูลโคนมในใบประวัติการผสมเทียม 
(ผท. ๑) พรอมทั้งประสานงานใหมีการลงทะเบียนในระบบฐานขอมูลโคนม ทุก ๑ เดือน 

๒) เจาหนาที่หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ประสานสหกรณโคนมหรือศูนยรวบรวมน้ํานมดิบใน
การเก็บรวบรวมขอมูลประชากรโคนมของฟารมที่หนวยรับผิดชอบ โดยใชขอมูลการสํารวจจากหนวยสงเสริมที่ลงพื้นที่ให
คําแนะนําเพ่ือพัฒนาผลผลิตแกสมาชิก 

- บทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของ มีดังตอไปนี้ 
๑) เจาหนาที่หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม  

a. ทําการเขาตรวจเยี่ยมฟารม เพื่อใหคําแนะนํา แกไขปญหาสุขภาพและผลผลิต พรอม
ตรวจสอบขอมูลประชากรโคนมในฟารมของสมาชิกสหกรณโคนมที่หนวยรับผิดชอบ ทั้งหมด ๑๗ ฟารมตอสหกรณหรือ
ศูนยรับน้ํานม โดยทําการบันทึกและปรับปรุงขอมูลโคนมในใบประวัติการผสมเทียม (ผท. ๑) พรอมทั้งประสานงานใหมีการ
ลงทะเบียนในระบบฐานขอมูลโคนม ทุก ๑ เดือน 

b. รวบรวมขอมูลปริมาณน้ํานมดิบจากสหกรณหรือศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ฟารมเหลานั้น
เปนสมาชิกทุกเดือนในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ พรอมบันทึกขอมูลในระบบ e-Operation ควบคูกับ
ประชากรโคนมรายฟารม 

c. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ผาน ระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว (e-
Operation) พรอมทั้งแจงเปนเอกสารหรืออีเมลใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรับทราบ รวมกับการรายงานผลในที่ประชุม
รวมระหวาง เขต จังหวัด สหกรณโคนม และหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ ทุกเดือน (ซึ่งไดระบุไวในระดับที่ ๑ ของ เกณฑ
การใหคะแนน) 

d. สรุปผลการดําเนินงานโครงการหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม  ประจําป 
๒) เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต และหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม เปนผูรับผิดชอบรวมกันใน

การเก็บขอมูลประชากรโคนม และปริมาณน้ํานมดิบจากโคนมที่ใหน้ํานมทั้งหมดของฟารมที่ DHHUรับผิดชอบ ทั้งนี้
สํานักงานปศุสัตวเขตมีหนาที่หลักในการใหคําแนะนําการดําเนินงานและกํากับดูแลการบันทึกขอมูล 



๓) สํานักงานปศุสัตวเขต ใหคําแนะนํา และติดตามการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และDHHU ให
เปนไปตามเกณฑและคาเปาหมายที่กําหนด  

๔) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเขารวมหารือแนวทางการแกปญหา และดําเนินการลงพ้ืนที่รวมกับหนวย 
DHHU ในพ้ืนที่ พรอมใหคําแนะนําและความชวยเหลือดานตางๆ ตลอดจนเปนผูชวยในการติดตอประสานงานดานตางๆ
ใหหนวยในการเพ่ือการพัฒนาผลผลิตน้ํานมใหไดตามเปาหมายตอไป 

๕) สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว  
 - รับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลรวมกับกองและสํานักตางๆที่เก่ียวของ รวมทั้งการปรับแกไข 

รายงานผล และเผยแพรขอมูล 
 - สรุปคะแนนตัวชี้วัดจากผลการปฏิบัติงานของหนวย DHHU พรอมแจงหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความสําเร็จในการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวในพื้นที่ 

น้ําหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๔ - 5 (จังหวัดท่ีมีโครงการ DHHU รอยละ 4 จังหวัดที่ไมมีโครงการ DHHU รอยละ 5  
  สําหรับ กทม. รอยละ 10) 

ก. เง่ือนไขสําหรับจังหวัดในเขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, และจังหวัดพัทลุงและชุมพร: เนื่องจากการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคปากและเทาเปอยจะดําเนินการฉีดวัคซีน ๒ ครั้งหางกัน ๖ เดือน (เฉพาะโคนมดําเนินการ ๓ รอบหางกัน ๔ เดือน) 
เพ่ือใหฝูงสัตวมีระดับภูมิคุมกันโรคสูงสุดและมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดดีที่สุด การประเมินตัวชี้วัดนี้ จะใช
คาเฉลี่ยของการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยทั้ง ๒ รอบ โดยใชเฉพาะพื้นที่เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, และ
จังหวัดพัทลุงและชุมพร ทั้งนี้ การดําเนินการในโคนมรอบ ๒ และรอบ ๓ จะประเมินพรอมสัตวชนิดอ่ืนๆ ในรอบที่ ๒ 

คําอธิบาย :  
๑. ระดับความสําเร็จหมายถึง กระบวนการวางแผน การติดตาม ระดับของผลปฏิบัติงานจากรอยละของจํานวน

ปศุสัตวไดรับการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวเปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตวในพื้นท่ีทั้งหมด และความสําเร็จที่วัดผล
จากการควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ได 

๒. รอยละของจํานวนปศุสัตวไดรับการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวเปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตวในพ้ืนที่ทั้งหมด
หมายถึง รอยละของการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะ 
เปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตวในพื้นที่ทั้งหมด 

๓. จํานวนปศุสัตวทั้งหมดในพ้ืนที่ หมายถึง จํานวนโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะทั้งหมดที่อยูในพื้นที่ 
ยกเวนสัตวอายุนอยกวา ๔ เดือน 

๔. รายงานการไมพบอาการของโรค (Negative Report) หมายถึง รายงานที่ไดรับจากการเฝาระวังทางอาการ
เชิงรุก และมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนหลักฐานวาไมพบอาการโรคปากและเทาเปอยในโค กระบือ แพะ และแกะ โดย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนหลักฐานเดือนละ ๑ ครั้ง และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดรายงานใหสํานักงานปศุสัตวเขตทราบเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
 

สูตรการคํานวณรอยละของจํานวนปศุสัตวไดรับการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว: 

 

 

จํานวนปศุสัตวในพื้นที่ที่ไดรับการฉีดวัคซนีปองกันโรคปากและเทาเปอย X ๑๐๐ 

จํานวนปศุสัตวทั้งหมดในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 



เกณฑการใหคะแนน : เต็ม ๕ คะแนน (เทากับ ขอ ๑ + ขอ ๒ + ขอ ๓ + ขอ ๔) 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนนเต็ม 
๑. มีการประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน/แจงเปาหมาย/รายงานผลการดําเนินงานปที่

ผานมากับสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอที่มีปศุสัตวที่จะตองไดรับการฉีดวัคซีนอยางนอยรอบ
รณรงคละ ๑ ครั้ง 

๑ คะแนน 

๒.มีการตรวจติดตามและวิเคราะหปญหาพรอมแนวทางแกไขการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค 
โดยเขารวมปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตรวจติดตามอยางนอย ๒ อําเภอตอรอบการรณรงค พรอม
ทั้งวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข 

๑ คะแนน 

๓.รอยละของจํานวนปศสุัตวไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย 
 นอยกวารอยละ  ๙๐ ได ๐ คะแนน 
 ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ได ๑ คะแนน 
 ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ได ๒ คะแนน 

๒ คะแนน 

๔.การควบคุมโรคระบาด* 
 ไมสามารถควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในรัศมีเกินกวา ๕ กิโลเมตร ได ๐ คะแนน  
 ในแตละจุดที่เกิดโรค สามารถควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในรัศมีเกินกวา ๕ กิโลเมตร 

ได ๑ คะแนน 
 จังหวัดที่อยูในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดโรคปากและเทาเปอยภาคตะวันออก ตองมี

รายงานการเฝาระวังโรคทางอาการเชิงรุกจากทุกอําเภอ พรอมทั้งรายงานการไมพบ
อาการของโรค (Negative report) ที่สมบูรณ 
หมายเหตุ: ไมมีการเกิดโรคปากและเทาเปอยภายในจังหวัด ได ๑ คะแนน แตหากไม

รายงานขอมูลหรือปกปดขอมูลการเกิดโรคระบาด ได ๐ คะแนน 
*คะแนนการควบคุมโรคระบาด คดิจากคาเฉลี่ยรายจุดเกิดโรค (outbreak) 

๑ คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน: 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานที่ผานมา* 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

รอยละของจํานวนปศุสัตวที่ไดรับการฉีด
วัคซนีปองกันโรคปากและเทาเปอย 

รอยละ 
๙๗

.๕๐ 
๑๐

๗.๘๔ 
๑๐

๘.๗๓ 

*ปที่ผานมาคํานวณจากเปอรเซนตการฉีดวัคซีนของสัตวที่อยูในพื้นท่ีเสี่ยง  

 

 

 

 



ข. เงื่อนไขสําหรับจังหวัดในเขต ๘ (ยกเวนพัทลุง และชุมพร) และ ๙: 
เนื่องจากการปองกันโรคปากและเทาเปอยจะในพ้ืนที่ขต ๘ และ ๙ จะแตกตางจากเขตอ่ืนๆเนื่องจากเปนพ้ืนที่

ไมมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ การประเมินตัวชี้วัดนี้ จะใชกิจกรรมการ
เฝาระวังทางอาการเชิงรุกเพื่อใหทราบการระบาดและรายงานอยางรวดเร็ว และควบคุมโรคไมใหแพรกระจายเกินรัศมี ๕ 
กิโลเมตรได โดยประเมนิคะแนนเปน ๒ รอบ 

คําอธิบาย : 
๑. การเฝาระวังทางอาการเชิงรุก หมายถึง การเฝาระวังทางอาการในโค กระบือ แพะ และแกะ อยางมีการ

วางแผนและเปนระบบ เพ่ือคนหาการเกิดโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่และเพ่ือเขาดําเนินการควบคุมโรคไมให
แพรกระจายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๒.รายงานการไมพบอาการของโรค (Negative Report) หมายถึง รายงานที่ไดรับจากการเฝาระวังทางอาการ
เชิงรุก และมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนหลักฐานวาไมพบอาการโรคปากและเทาเปอยในโค กระบือ แพะ และแกะ โดย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนหลักฐานเดือนละ ๑ ครั้ง และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดรายงานใหสํานักงานปศุสัตวเขตทราบเดือนละ ๑ ครั้ง 
เกณฑการใหคะแนน : เต็ม ๕ คะแนน (เทากับ ขอ ๑ + ขอ ๒ + ขอ ๓) 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนนเต็ม 
๑.สํานักงานปศสุัตวจังหวัดมีการประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานในการเฝาระวังโรค

ปากและเทาเปอยทางอาการเชิงรุกกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ 
๑ คะแนน 

๒.รายงานการไมพบอาการของโรค (Negative report) การเฝาระวังโรคปากและเทา
เปอยทางอาการเชิงรุกทุกเดือน และหากมีการเกิดโรคสามารถทราบการเกิดโรคเร็ว โดย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรายงานโรคปากและเทาเปอยผานระบบ E-Smart Surveillance 
หลังจากสัตวตัวแรกมีอาการปวย (จากการสอบสวนทางระบาดวิทยา) ตามเกณฑระยะเวลา 
ดังนี้ 
 ไมรายงานขอมูลหรือปกปดขอมูลการเกิดโรคระบาด ได ๐ คะแนน 
 มากกวา ๗ วัน ได ๐ คะแนน 
 มากกวา ๕ วันแตไมเกิน ๗ วัน ได ๑ คะแนน 
 มากกวา ๒ วันแตไมเกิน ๕ วัน ได ๒ คะแนน 
 ไมเกิน ๒ วัน ได ๓ คะแนน 

หมายเหตุ คิดจากคาเฉลี่ยรายจุดเกิดโรค (outbreak) 

๓ คะแนน 

๓.การควบคุมโรคระบาด* 
 ไมสามารถควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในรัศมีเกินกวา ๕ กิโลเมตร ได ๐ คะแนน  
 ในแตละจุดที่เกิดโรค สามารถควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในรัศมีเกินกวา ๕ 

กิโลเมตร ได ๑ คะแนน 
หมายเหตุ ไมมีการเกิดโรคปากและเทาเปอยภายในจังหวัด ได ๑ คะแนน แตหากไม

รายงานขอมูลหรือปกปดขอมูลการเกิดโรคระบาด ได ๐ คะแนน 
*คะแนนการควบคุมโรคระบาด คิดจากคาเฉลี่ยรายจุดเกิดโรค (outbreak) 

๑ คะแนน 

 



ค. เงื่อนไขสําหรับสํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร: 
การประเมินตัวชี้วัดนี้ วัดผลจากกิจกรรมการดูแลและจัดการสุขภาพสัตวในพื้นที่ปศุสตวกรุงเทพมหานคร 

โดยพิจารณาการทดสอบ เฝาระวังและกําจัดโรคบรูเซลโลซิสในแพะและแกะ 

คําอธิบาย : 
๑. ระดับความสําเร็จหมายถึง กระบวนการวางแผน การติดตาม ระดับของผลปฏิบัติงานจากรอยละของจํานวน

ปศุสัตวไดรับการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวเปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตวในพื้นท่ีทั้งหมด และความสําเร็จที่วัดผล
จากการควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ได 

๒. รอยละของจํานวนแพะและแกะท่ีไดรับการทดสอบโรคบรูเซลโลซิส หมายถึง รอยละของแพะและแกะที่ไดรับการ
ทดสอบโรคบรูเซลโลซิส  เปรียบเทียบกับจํานวนแพะและแกะ ที่มีอายุมากกวา ๖ เดือนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

๓. การควบคุมโรคระบาด หมายถึง การกําจัดโรคบรูเซลโลซิสในแพะและแกะตามที่กําหนดในแผนการ
ปฏิบัติงานดานสุขภาพสัตวประจําป ของสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว 

เกณฑการใหคะแนน : เต็ม ๕ คะแนน (เทากับ ขอ ๑ + ขอ ๒ + ขอ ๓) 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนนเต็ม 
๑.สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีการประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานการเฝาระวังและ

กําจัดโรคบรูเซลโลซิสกับสํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขตในจังหวัด 
๑ คะแนน 

๒.รอยละของจํานวนแพะและแกะที่มีอายุมากกวา ๖ เดือน ไดรับการทดสอบโรค 
บรูเซลโลซิส 

 นอยกวารอยละ ๗๐ ได ๐ คะแนน 
 ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ได ๑ คะแนน 
 ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ได ๒ คะแนน 
 ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ได ๓ คะแนน 

๓ คะแนน 

๓.การควบคุมโรคระบาด 
 มีการกําจัดสัตวเพ่ือควบคุมโรคเมื่อพบผลบวก  

*คะแนนการควบคุมโรคระบาด คิดจากคาเฉลี่ยจํานวนcaseท่ีพบผลบวกตอ
จํานวนตัวในการกําจัดสัตว 

๑ คะแนน 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล (สําหรับทั้งเงื่อนไข ก ข และค): 

1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
2. สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว รับผิดชอบรวบรวมขอมูลสงกองแผนงานเปนรายเดือน เพ่ือสรุปเสนอ

ผูบริหารกรมปศุสัตว สวนการคิดคะแนนจะคิดทุก ๖ เดือน 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดที่ 4 : รอยละของจํานวนเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีการปรับระบบการปองกันโรค 

น้ําหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๔ - 5 (จังหวัดที่มีโครงการ DHHU รอยละ 4 จังหวัดที่ไมมีโครงการ DHHU รอยละ 5  
    สําหรับ กทม. ยกเวน) 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

๑. รอยละของเกษตรกรเลี้ยงไก พ้ืนเมืองที่มีการปรับระบบปองกันโรค พิจารณาจากจํานวนเกษตรกร
กลุมเปาหมายที่มีการปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเทียบกับจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายทั้งหมด  

๒. เกษตรกรกลุมเปาหมาย คือ จํานวนเกษตรกร รอยละ ๖๐ ของจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองทั้งหมดของ
จังหวัด   

๓. หลักเกณฑการปรับระบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง หมายถึง  
     ๓.๑ เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมอืงตองมเีลาหรือโรงเรือน สําหรับใหไกนอนตอนกลางคืน 
     ๓.๒ ไกพ้ืนเมืองไดรับการทําวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรมที่กําหนด ตามชวงรอบรณรงค เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๘ เดือนมีนาคม มิถุนายนและเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (ไดแก วัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลม
อักเสบติดตอ อหิวาตสัตวปก วัคซนีฝดาษ) 

 ๓.๓ สํารวจติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาหรือมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (ทั้งรายเกา
และรายใหมที่ไมเขาเกณฑใหตัดออก) ใหขอมูลเปนปจจุบัน  

สวนที่ ๑   คะแนนผลงานตามเปาหมาย  (๔.๕ คะแนน)  
เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน  

๑ ผลการดําเนินงานไดต่ํากวารอยละ ๓๐ ของเปาหมาย  
๒ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๓๐ –  ๓๕ ของเปาหมาย  
๓ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๓๕ ขึ้นไป ของเปาหมาย 
๔ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๔๕ –  ๕๐ ของเปาหมาย และระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมือง   

ไมนอยกวารอยละ ๓๕ 
๕ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๕๐ ของเปาหมาย และระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมืองไมนอยกวา

รอยละ ๔๐ 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน  
(รวมผลงานทั้งป) 

๑ ผลการดําเนินงานไดต่ํากวารอยละ ๖๐ ของเปาหมาย  
๒ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๖๐ –  ๗๐ ของเปาหมาย  
๓ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๗๐ ขึ้นไป ของเปาหมาย 
๔ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๘๐ –  ๙๐ ของเปาหมาย และระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมือง   

ไมนอยกวารอยละ ๓๕ 
๕ ผลการดําเนินงานไดมากกวารอยละ ๙๐ ของเปาหมาย และระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมืองไมนอยกวา

รอยละ ๔๐ 



สวนท่ี ๒   คะแนนการสงผลงานและความครบถวนของรายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบปองกันโรค (๐.๕ คะแนน) 

คะแนนที่ได =     จํานวนเดือนที่สงผลงาน   X ๐.๕        

                            จํานวนเดือนในรอบการประเมิน 

เงื่อนไข  

ตองมีรายละเอียดขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองท่ีมีการปรับระบบปองกันโรค ครบถวน ตาม
ตามแบบฟอรมที่กําหนด สํารวจติดตามใหมทั้งหมด (เก็บไวเปนหลักฐาน) โดยใหสงรายงานผลการดําเนินงานทันตาม
เวลาที่กําหนด (ทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป) 

๑. ระดับภูมิคุมกันของไกพื้นเมือง หมายถึง ภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล มีคามากกวาหรือเทากับ 24     
- รอบที่ ๑ ใชผลของเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 
- รอบที ๒ ใชผลของเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒.  ผลการดําเนินงาน ไดตามเปาหมาย แตผลของระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซลิไมได คะแนนที่ไดจะอยูที่
ระดับ ๓ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จํานวนเกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมืองที่มีการปรับ
ระบบการปองกันโรค 

 ๑,๕๙๒,๔๒๐ ๑,๕๖๐,๒๕๘ ๑,๕๑๗,๑๘๑ 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
๑. ฐานขอมูลจํานวนประชากรสัตว ของศูนยสารสนเทศ กรมปศสุัตว ป ๒๕๕๘ (ไกพื้นเมือง) 
๒. ผลการดําเนินงาน ปรับระบบการปองกันโรค กิจกรรมการปองกัน แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรค

ไขหวัดนก ป ๒๕๕๘ 
๓. แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมืองที่มีการปรับระบบปองกันโรค แตละจังหวัดที่ขึ้นไว แตละป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดที่ 5  :  ระดับความสําเร็จในการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 

น้ําหนักตัวช้ีวัด :  รอยละ 4 –  5 (จังหวัดที่มีโครงการ DHHU รอยละ 4 จังหวัดที่ไมมีโครงการ DHHU รอยละ 5  
    สําหรับ กทม. ยกเวน) 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

1. ระดับความสําเร็จ วัดจาก 
1.1 รอยละขององคปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนินการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาไดตาม

เปาหมาย 
1.2 ผลการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาเชิงรุก 
1.3 ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตวืพาหนะนําโรคพิษสุนัขบา 

2. คําจํากัดความ 
2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร และเมืองพัทยา 
2.2 พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา หมายถึง พื้นที่ที่ไมปรากฏโรคพิษสุนัขบาทั้งในคนและในสัตวทุก

ชนิด มีการเฝาระวังโรคอยางทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอยางตอเนื่อง และควรมีการเฝาระวังการนําสัตวเขามาในพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไมพบคนและสัตวเปนโรคพิษสุนัขบาตลอดระยะเวลา 2 ปติดตอกัน 

2.3 พื้นท่ีควบคุมโรค มี 3 ระดับคือ 
o ระดับ A หมายถึง พื้นที่ที่ไมพบรายงานโรคพิษสุนัขบาในคนและในสัตว ตลอดระยะเวลา 2 ป 

ที่ผานมา 
o ระดับ B หมายถึง พื้นที่ที่ไมพบรายงานโรคพิษสุนัขบาในคน ตลอดระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา 
o ระดับ C หมายถึง พ้ืนที่ที่ยังพบรายงานโรคพิษสุนัขบาในคนหรือทั้งคนและสัตวในระยะเวลา 

2 ป ที่ผานมา 
หมายเหตุ: .ในการจัดระดับพื้นที่ นอกจากจะดูจากสถานการณการพบโรคในคนและสัตวแลว 

ยังตองพิจารณาจากผลการข้ึนทะเบียนสัตว ฉีดวัคซีน และจํานวนสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ 

3. เกณฑการตัดสิน 

 

 

ระดับพื้นท่ี 
การพบโรคในคน การพบโรคในสัตว การขึ้นทะเบียน การฉีดวัคซนี สุนัข 

จรจัด พบ ไมพบ พบ ไมพบ < 80% ≥80% < 80% ≥ 80% 

ปลอดโรค     ไมมี 

A   - -  มี 

B    - -   มี 

C    มี 



วิธีการคํานวณ 

1. รอยละขององคปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่สามารถดําเนินการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาไดตาม
เปาหมาย 

ทําการประเมินโดยตรวจสอบขอมูลผลการดําเนินงานของแตละอปท. และจัดระดับพ้ืนที่ออกเปนพ้ืนที่
ปลอดโรคหรือพื้นที่ควบคุมโรค (ระดับ A, B, C) ตามเงื่อนไขที่กําหนด แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตามสูตรดังนี้ 

รอยละของ อปท. ที่เปนพื้นที่ระดับ A ข้ึนไป = 
ระดับ ระดบัปลอดโรค

จํานวนอปท.ทั้งหมดของจังหวัด
x 100 

2. ผลการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาเชิงรุก 

พิจารณาขอมูลจํานวนตัวอยางสงตรวจเพ่ือการรับรองสถานะ ปลอดโรคพิษสุนัขบา จากระบบ Thai 

Rabies Net แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตามสูตรดังนี้ 

2.1 จํานวนตัวอยางตอเปาหมาย 
        

รอยละจํานวนการสงตัวอยางเพื่อรับรองสถานะ   = 
จํานวนการสงตัวอยางเพ่ือรับรองสถานะปลอดโรค 

จํานวนเปาหมาย
x 100  

2.2 ชนิดตัวอยาง 
 

รอยละตัวอยางสุนัขหรือแมว = 
จํานวนตัวอยางสุนัขหรือแมว

จํานวนที่สงตัวอยาง
   x 100  

 

3. ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 

พิจารณาขอมูลจํานวนผลการฉีดยาคุม และผลการผาตัดทําหมันตามเปาหมายของกรมปศุสัตว จาก
ระบบ e-operation แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตามสูตรดังนี้ 

 

รอยละการฉีดยาคุม   =  
ผลการยาคุม

จํานวนเปาหมายที่ไดรับจากกรมปศุสัตว
 x 100  

 และ 

 

รอยละการผาตัดทําหมัน   =  
ผลการผาตัดทําหมนั

จํานวนเปาหมายที่ไดรับจากกรมปศุสัตว
 x 100 

เกณฑการใหคะแนน  :  (เต็ม ๕ คะแนน) 

 รอยละของอปท.ที่สามารถดําเนินการสรางพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา คะแนนเต็ม ๒ คะแนน 
 การดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาเชิงรุก  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน 

 การดําเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
รวม   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 



ซึ่งมีการแจกแจงระดับคะแนนดังนี้ 
คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนนเต็ม 

1. รอยละของอปท.ที่สามารถดําเนินการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา 
รอบการประเมินครั้งที่ ๑  (1 ต.ค.5๘ – 31 มี.ค.5๙) 
พิจารณาสถานะพื้นท่ีในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๙ o ไมมีพื้นที่ A อยางนอย ๑ แหงในจังหวัดได ๐ คะแนน o เปนพื้นที่ A ไมถึงกวารอยละ ๔๐ และมีพื้นที่ C ได ๐.๕ คะแนน 
 เปนพื้นที่ A ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ แตมีพื้นที่ C ได ๑ คะแนน 
 พ้ืนที่ A ไมถึงกวารอยละ ๔๐ และไมมีพื้นที่ C ได ๑ คะแนน o เปนพื้นที่ A ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ และไมมีพื้นที่ C ได ๒ คะแนน 

รอบการประเมินครั้งที่ ๒  (1 เม.ย.5๙ –  30 ก.ย. 5๙) 
พิจารณาสถานะพื้นท่ีในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ o ไมมีพื้นที่ A อยางนอย ๑ แหงในจังหวัดได ๐ คะแนน o เปนพื้นที่ A ไมถึงกวารอยละ ๘๐ และมีพื้นที่ C ได ๐.๕ คะแนน o เปนพื้นที่ A ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ แตมีพื้นที่ C ได ๑ คะแนน 
 พ้ืนที่ A ไมถึงกวารอยละ ๘๐ และไมมีพื้นที่ C ได ๑ คะแนน o เปนพื้นที่ A ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และไมมีพ้ืนที่ C ได ๒ คะแนน 

 

๒ คะแนน 

2. การดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาเชิงรุก   
- จํานวนตัวอยางตามเปาหมาย คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 

รอบการประเมินครั้งที่ ๑  (1 ต.ค.5๘ – 31 มี.ค.5๙) o นอยกวารอยละ ๔๐  ได ๐ คะแนน o ไมนอยกวารอยละ ๔๐ ได ๑ คะแนน 
รอบการประเมินครั้งที่ ๒  (1 เม.ย.5๙ –  30 ก.ย. 5๙) o นอยกวารอยละ ๘๐  ได ๐ คะแนน o ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ได ๑ คะแนน 

- ชนิดตัวอยาง คะแนนเต็ม ๑ คะแนน พิจารณาหลักเกณฑเดียวในทั้ง 2 รอบตัวชี้วัด 
ดังนี้ o ชนิดตัวอยางเปนตัวอยางสุนัข แมว นอยกวารอยละ ๘๐  ได ๐ คะแนน o ชนิดตัวอยางเปนตัวอยางสุนัข แมว ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ได ๑ คะแนน 

 

๒ คะแนน 

3. การดําเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา 
 พิจารณาผลการฉีดยาคุม และผลการผาตัดทําหมันตามเปาหมายของกรมปศุสัตว จาก
ระบบ e-operation ดังนี้ 
รอบการประเมินครั้งท่ี ๑  (1 ต.ค.5๘ –  31 มี.ค.5๙) o ดําเนินการฉีดยาคุม และผาตัดทาํหมันทั้ง ๒ สวน นอยกวารอยละ ๔๐ ของจํานวน

เปาหมาย  ได ๐ คะแนน 

๑ คะแนน 



คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนนเต็ม 
o ดําเนินการฉีดยาคุม และผาตัดทาํหมัน อยางใดอยางหนึ่ง นอยกวารอยละ ๔๐ ของ

จํานวนเปาหมาย ได ๐.๕ คะแนน o ดําเนินการฉีดยาคุม และผาตัดทําหมันทั้ง ๒ สวน ไมนอยกวารอยละ ๔๐ ได ๑ 
คะแนน 

รอบการประเมินครั้งท่ี ๒  (1 เม.ย.5๙ –  30 ก.ย. 5๙) o ดําเนินการฉีดยาคุม และผาตัดทาํหมันทั้ง ๒ สวน นอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวน
เปาหมาย ได ๐ คะแนน o ดําเนินการฉีดยาคุม และผาตัดทาํหมัน อยางใดอยางหนึ่ง นอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนเปาหมาย ได ๐.๕ คะแนน o ดําเนินการฉีดยาคุม และผาตัดทําหมันทั้ง ๒ สวน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ได ๑ 
คะแนน 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ชันสูตร เปาหมาย รับรอง ชันสูตร เปาหมาย รับรอง ชันสูตร เปาหมาย รับรอง 

จํานวนตัวอยาง
การเฝาระวังโรค
พิษสุนัขบา 

ตัว 

 

594 ๓,๘๗๒ ๓,๔๙๗ 796 ๕,๑๓๙ 3,587 718 ๗,๘๒๗ 6,889 

ขอมูลเพิ่มเติม 

1. สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ web site ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
http://www.dld.go.th/dcontrol 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา (Thai Rabies Net) http://www.thairabies.net/trn/ 
3. คูมือหลักเกณฑการสรางพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา 
4. คูมือแผนยุทธศาสตรการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปภายในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 
5. บันทึกลงนามความรวมมือ (MOU) การกําจัดโรคพิษสุนัขบา ป พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 



 
ช่ือตัวช้ีวัดที่ 6  : ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตวทางอิเล็คโทรนิกส 

น้ําหนักตัวช้ีวัด : รอยละ 4 –  5 (จังหวัดที่มีโครงการ DHHU รอยละ 4 จังหวัดที่ไมมีโครงการ DHHU รอยละ 5  
    สําหรับ กทม. รอยละ 10) 

เกณฑการใหคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) : 

คะแนนที่ได คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน 
๑ การรายงานการเกิดโรคทางอิเล็คโทรนิกสมีความถูกตอง (ครบถวน และทันเวลา) มากกวา ๕๐% 
๒ การรายงานการเกิดโรคทางอิเล็คโทรนิกสมีความถูกตอง (ครบถวน และทันเวลา) มากกวา ๖๐% 
๓ การรายงานการเกิดโรคทางอิเล็คโทรนิกสมีความถูกตอง (ครบถวน และทันเวลา) มากกวา ๗๐% 
๔ การรายงานการเกิดโรคทางอิเล็คโทรนิกสมีความถูกตอง (ครบถวน และทันเวลา) มากกวา ๘๐% 
๕ การรายงานการเกิดโรคทางอิเล็คโทรนิกสมีความถูกตอง (ครบถวน และทันเวลา) มากกวา ๙๐% 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด: 

1. การเก็บคะแนน จะพิจารณาทุกๆรายงานที่รายงานเขาระบบฐานขอมูลอิเล็กโทรนิก ดังนี้ (90%) 

เปอร
เซนต 

คําอธิบาย ระบบรายงาน
สารสนเทศเพื่อ
การเฝาระวังโรค

ไขหวัดนก 

Thai Rabies Net 
(TRN) 

E-Smart 
Surveillance 

การใหคะแนน 
 

20* ความโปรงใสของ
การรายงาน 

ไมปกปดขอมูล ไมปกปดขอมลู ไมปกปดขอมลู สวนกลางทราบขาวการระบาด จาก
หนวยงานอื่นหรือจากสื่อ กอนที่จะมี
รายงานทางอิเล็กโทรนิก และหากมีปกปด
ขอมูลอยางนอย ๑ ครั้ง จะไมไดรับ
คะแนนในขอนี้ 

20 รายงานเบื้องตน เขา
ระบบภายใน 24 
ชั่วโมงหลังจากทราบ
สถานการณ 

รก 1  มีรายงานการสง
ตัวอยางวินิจฉัยโรค
พิษสุนัขบา ภายใน 
24 ชั่วโมงหลังจาก
สงตวัอยาง 

 มีการตอบสนองตอ
การรายงานแจงพบ
สัตวสงสัยจาก
ประชาชน 

กคร 1 (จํานวนรายงานทั้งหมด − จํานวนรายงานที่ไมตรงตามขอกําหนด) × 20
จํานวนรายงานทั้งหมด

 

20 รายงานขอมูล
สอบสวนโรคเขา
ระบบ ภายใน 72 
ชั่วโมงหลังจากทราบ
สถานการณ และ
ขอมูลครบถวน 
 

รายงานสอบสวน
โรคในระบบ
ครบถวนทุก
รายละเอียด (ทุก
ชอง)** 

รายงานสอบสวนโรคใน
ระบบครบถวนทุก
รายละเอียด (ทุกชอง)** 

กคร 2 ครบถวน
ทุกรายละเอียด
(ทุกชอง) 

ถาไมมีขอมลูหรือไมทราบใหกรอก
เครื่องหมาย(-) 

 

(จํานวนรายงานทั้งหมด − จํานวนรายงานที่ไมตรงตามขอกําหนด) × 20
จํานวนรายงานทั้งหมด

 



เปอร
เซนต 

คําอธิบาย ระบบรายงาน
สารสนเทศเพื่อ
การเฝาระวังโรค

ไขหวัดนก 

Thai Rabies Net 
(TRN) 

E-Smart 
Surveillance 

การใหคะแนน 
 

20 มีความตอเนื่องของ
รายงาน 

มีการสงตัวอยาง 
และมีการบันทึกผล
การตรวจ 

มีการรายงานผลจาก
หองปฏิบัติการ และมี
การแนบผลการควบคมุ
โรค 

มีการสง กคร 3 
5 และ 6 

(จํานวนรายงานทั้งหมด − จํานวนรายงานที่ไมตรงตามขอกําหนด) × 20
จํานวนรายงานทั้งหมด

 

10 Zero report รายงานภายใน 3 
วัน และรายงานไม
ต่ํากวา 80%  

- - (จํานวนรายงานทั้งหมด − จํานวนรายงานที่ไมตรงตามขอกําหนด) × 10
จํานวนรายงานทั้งหมด

 

2. มีรายงานสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว อยางนอย ๑ ครั้งในรอบการประเมิน หรือสรุปปญหาอุปสรรค 
มาตรการในการแกไขปญหา และการปองกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการศกึษาเพ่ือการแกไขปญหาสุขภาพสัตวใน
พ้ืนที่ (กรณีไมมีการเกิดโรคระบาด) (10%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



น้ําหนักเปนรอยละของตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดดานสุขภาพสัตว ปงบประมาณ 2559 (รอยละ 24) 

ลําดับ
ที ่

ผูบริหาร/
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 

คิดเปนรอยละ 
(น้ําหนักดาน

สุขภาพสัตว = 20) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

ระดบัความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตน้ํานมโคของ

เกษตรกร 
(DHHU) 

ระดบัความสําเร็จใน
การควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวใน

พื้นท่ี 

รอยละของจํานวน
เกษตรกรเลี้ยงไก
พื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบการ
ปองกันโรค 

ระดบัความสําเร็จใน
การสรางพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ระดบัความสาเร็จ
ในการรายงานโรค
ระบาดในสัตวทาง

อิเล็คโทรนิกส 

ประเมินปศุสตัวจังหวัด
โดยปศสุัตวเขต 

1 พระนครศรีอยุธยา ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

2 ลพบรุ ี 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

3 ชัยนาท ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

4 สิงหบุรี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

5 อางทอง ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

6 สระบุรี 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

7 ปทุมธาน ี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

8 นนทบุรี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

9 สุพรรณบุรี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

10 ฉะเชิงเทรา ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

11 สมุทรปราการ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

12 นครนายก ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

13 ปราจีนบุรี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 



ลําดับ
ที ่

ผูบริหาร/
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 

คิดเปนรอยละ 
(น้ําหนักดาน

สุขภาพสัตว = 20) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

ระดบัความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตน้ํานมโคของ

เกษตรกร 
(DHHU) 

ระดบัความสําเร็จใน
การควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวใน

พื้นท่ี 

รอยละของจํานวน
เกษตรกรเลี้ยงไก
พื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบการ
ปองกันโรค 

ระดบัความสําเร็จใน
การสรางพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ระดบัความสาเร็จ
ในการรายงานโรค
ระบาดในสัตวทาง

อิเล็คโทรนิกส 

ประเมินปศุสัตวจังหวัด
โดยปศสุัตวเขต 

14 สระแกว 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

15 ระยอง ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

16 ชลบุรี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

17 ตราด ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

18 จันทบุรี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

19 นครราชสีมา 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

20 ชัยภูม ิ 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

21 บุรีรัมย 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

22 สุรินทร 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

23 ศรีสะเกษ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

24 อุบลราชธาน ี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

25 อํานาจเจริญ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

26 ยโสธร ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

27 อุดรธาน ี 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 



ลําดับ
ที ่

ผูบริหาร/
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 

คิดเปนรอยละ 
(น้ําหนักดาน

สุขภาพสัตว = 20) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

ระดบัความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตน้ํานมโคของ

เกษตรกร 
(DHHU) 

ระดบัความสําเร็จใน
การควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวใน

พื้นท่ี 

รอยละของจํานวน
เกษตรกรเลี้ยงไก
พื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบการ
ปองกันโรค 

ระดบัความสําเร็จใน
การสรางพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ระดบัความสาเร็จ
ในการรายงานโรค
ระบาดในสัตวทาง

อิเล็คโทรนิกส 

ประเมินปศุสัตวจังหวัด
โดยปศสุัตวเขต 

28 รอยเอ็ด ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

29 หนองบัวลําภ ู ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

30 หนองคาย ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

31 บึงกาฬ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

32 เลย ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

33 สกลนคร 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

34 นครพนม ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

35 ขอนแกน 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

36 มหาสารคาม ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

37 กาฬสนิธุ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

38 มุกดาหาร ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

39 เชียงใหม 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

40 ลําปาง 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

41 แมฮองสอน ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 



ลําดับ
ที ่

ผูบริหาร/
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 

คิดเปนรอยละ 
(น้ําหนักดาน

สุขภาพสัตว = 20) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

ระดบัความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตน้ํานมโคของ

เกษตรกร 
(DHHU) 

ระดบัความสําเร็จใน
การควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวใน

พื้นท่ี 

รอยละของจํานวน
เกษตรกรเลี้ยงไก
พื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบการ
ปองกันโรค 

ระดบัความสําเร็จใน
การสรางพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ระดบัความสาเร็จ
ในการรายงานโรค
ระบาดในสัตวทาง

อิเล็คโทรนิกส 

ประเมินปศุสัตวจังหวัด
โดยปศสุัตวเขต 

42 เชียงราย 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

43 พะเยา ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

44 นาน ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

45 ลําพนู 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

46 แพร ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

47 พษิณุโลก ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

48 สุโขทัย 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

49 ตาก ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

50 กําแพงเพชร ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

51 พิจิตร ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

52 เพชรบูรณ 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

53 นครสวรรค 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

54 อทุัยธาน ี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

55 อุตรดติถ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 



ลําดับ
ที ่

ผูบริหาร/
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 

คิดเปนรอยละ 
(น้ําหนักดาน

สุขภาพสัตว = 20) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

ระดบัความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตน้ํานมโคของ

เกษตรกร 
(DHHU) 

ระดบัความสําเร็จใน
การควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวใน

พื้นท่ี 

รอยละของจํานวน
เกษตรกรเลี้ยงไก
พื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบการ
ปองกันโรค 

ระดบัความสําเร็จใน
การสรางพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ระดบัความสาเร็จ
ในการรายงานโรค
ระบาดในสัตวทาง

อิเล็คโทรนิกส 

ประเมินปศุสัตวจังหวัด
โดยปศสุัตวเขต 

56 นครปฐม 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

57 ราชบุรี 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

58 กาญจนบรุ ี 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

59 เพชรบุรี 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

60 ประจวบครีีขันธ 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

61 สมุทรสาคร ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

62 สมุทรสงคราม ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

63 สุราษฎรธาน ี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

64 นครศรีธรรมราช ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

65 ชุมพร 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

66 ระนอง ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

67 กระบี ่ ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

68 พังงา ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

69 ภูเก็ต ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 



ลําดับ
ที ่

ผูบริหาร/
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 5 

คิดเปนรอยละ 
(น้ําหนักดาน

สุขภาพสัตว = 20) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

ระดบัความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตน้ํานมโคของ

เกษตรกร 
(DHHU) 

ระดบัความสําเร็จใน
การควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวใน

พื้นท่ี 

รอยละของจํานวน
เกษตรกรเลี้ยงไก
พื้นเมืองที่มีการ
ปรับระบบการ
ปองกันโรค 

ระดบัความสําเร็จใน
การสรางพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ระดบัความสาเร็จ
ในการรายงานโรค
ระบาดในสัตวทาง

อิเล็คโทรนิกส 

ประเมินปศุสัตวจังหวัด
โดยปศสุัตวเขต 

70 ตรัง ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

71 พัทลุง 4% 4% 4% 4% 4% 20% 4% 

72 สตูล ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

73 ปตตาน ี ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

74 ยะลา ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

75 นราธิวาส ยกเวน 5% 5% 5% 5% 
20% 

4% 

76 สงขลา ยกเวน 5% 5% 5% 5% 20% 4% 

77 กรุงเทพฯ ยกเวน 10% 4% ยกเวน 10% 24% ยกเวน 

หมายเหต ุสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมของแตละตัวช้ีวัด ดังน้ี        

 
ตัวชี้วดัท่ี 1 คุณหมอพัทธหทัยฯ กลุมพัฒนาระบบสุขภาพสัตว โทร. 026534444 ตอ 4131-3     

 
ตัวชี้วดัท่ี 2 คุณทราวดฯี :กลุมควบคุมปองกันโรคสตัวเคี้ยวเอ้ือง โทร. 026534444 ตอ 4131-3     

 
ตัวชี้วดัท่ี 3 คุณนิกรณฯ :กลุมควบคมุปองกันโรคสตัวปก โทร. 026534444 ตอ 4161-3     

 
ตัวชี้วดัท่ี 4 

คุณหมอวไิลภรณฯ :กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวกระเพาะเดีย่ว โทร. 026534444 ตอ 
4181-4 

   
 

 
ตัวชี้วดัท่ี 5 คุณหมอกิตภิัทรฯ :กลุมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย โทร. 026534444 ตอ 4141-3     



 




