
รายละเอียดตัวช้ีวัดด้านสุขภาพสัตวข์องปศุสัตวจ์ังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวชีว้ัดที ่1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตนํ้านมโคของเกษตรกร 

นํ้าหนักตัวชีว้ดั : ร้อยละ 3 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : ปริมาณการให้นํ้านมดิบเฉล่ียต่อตัวต่อวัน หมายถึง สัดส่วนของปริมาณการให้นํ้านมดิบเฉลี่ยต่อตัว
ต่อวันของโคนมที่ให้นํ้านมตามโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต (Dairy Herd Health Unit) จากฟาร์มโคนม
สมาชิกที่หน่วยฯทําการเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและประเมินผลจํานวน ๖๑๒ ฟาร์ม จาก ๓๖ สหกรณ์/ศูนย์รับนํ้านมดิบ 
โดยแต่ละสหกรณ์และศูนย์รับนํ้านมดิบจะมีฟาร์มโคนมที่รับผิดชอบท้ังหมด ๑๗ ฟาร์ม 
  - โคนมที่ให้นํ้านม หมายถึง แม่โคนมในระยะหลังคลอดลูกโค จนกระท่ังแห้งนม (ระยะพักการรีดนม ๒ เดือน 
ก่อนคลอดลูกตัวถัดไป) ซึ่งมีความสมบูรณ์ของเต้านมและมีนํ้านมสามารถรีดนมได้ 
  - ปริมาณนํ้านม หมายถึง นํ้านมที่รีดได้จากโคนม โดยการใช้เครื่องจักรหรือกําลังคน ซึ่งรวบรวมนํามา
วัดปริมาณ โดยการชั่งด้วยเครื่องชั่งนํ้าหนัก มีหน่วยวัดปริมาณโดยทั่วไปเป็นกิโลกรัม หรือ ตัน 
  - เง่ือนไขเพิ่มเติม คือ ไม่นับรวมนํ้านมที่ตรวจพบการปนเป้ือนของยาปฏิชีวนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) : 

คะแนนที่ได้ ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน 

๑ ศักยภาพการผลิตนํ้านมของโคนมเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑.๗๓ กิโลกรัม/ตัว/วัน 

๒ ศักยภาพการผลิตนํ้านมของโคนมเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑.๘๕๕ กิโลกรัม/ตัว/วัน 
๓ ศักยภาพการผลิตนํ้านมของโคนมเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑.๙๘ กิโลกรัม/ตัว/วัน 
๔ ศักยภาพการผลิตนํ้านมของโคนมเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑.๙๙๕ กิโลกรัม/ตัว/วัน 
๕ ศักยภาพการผลิตนํ้านมของโคนมเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒.๐๑ กิโลกรัม/ตัว/วัน 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

 ปริมาณการให้นํ้านมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (กิโลกรัม/ตัว/วัน) ปี ๒๕๕๗ หมายถึง ค่าที่รวบรวมได้ในปีดังกล่าว
เท่ากับ ค่าเฉลี่ย ๑๑.๖๓ กิโลกรัม/ตัว/วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมลู/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อมูลปริมาณนํ้านมดิบ ถูกเก็บรวบรวมโดยสหกรณ์ โดยมีการกําหนดเบอร์ประจําถังนํ้านมของฟาร์มเกษตรกร

แต่ละราย เมื่อเกษตรกรนํานํ้านมจากฟาร์มตนเอง มาส่งที่จุดรับนํ้านมของสหกรณ์ (วันละ ๒ ครั้ง คือช่วงเช้าและเย็น) 
นํ้านมจากถังนํ้านมของเกษตรกรที่มาจากฟาร์มเดียวกันทุกถัง (มีเบอร์ประจําถังนํ้านมเดียวกัน) จะถูกเทรวมในอ่างรับ
นํ้านมท่ีมีเครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล ระบบจะทําการชั่งนํ้าหนักนํ้านมและแสดงผลในจอแบบดิจิตอลเป็นกิโลกรัม โดยมี
เจ้าหน้าที่ประจําสหกรณ์ทําหน้าที่ในการจดบันทึกปริมาณนํ้านมของสมาชิกและบันทึกเก็บเป็นข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ การส่งนํ้านมและการบันทึกข้อมูลส่วนน้ีจะกระทําวันละ ๒ คร้ัง (เช้าและเย็น) ดังน้ันปริมาณนํ้านมต่อวัน 
จะเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของนํ้านมที่เกษตรกรส่งให้แก่สหกรณ์โคนมหรือศูนย์รับนํ้านมดิบ ๒ ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น 



 ข้อมูลโคนมท่ีให้นํ้านม มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยภาพรวม ดังน้ี 
1) เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ทําการเข้าตรวจเย่ียมฟาร์ม เพ่ือให้คําแนะนําและตรวจสอบ

ข้อมูลประชากรโคนมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าว ท้ังหมด ๑๗ ฟาร์มต่อสหกรณ์หรือศูนย์รับนํ้านม โดยทําการ
บันทึกและปรับปรุงข้อมูลโคนมในใบประวัติการผสมเทียม (ผท ๑) พร้อมทั้งประสานงานให้มีการลงทะเบียนในระบบ
ฐานข้อมูลโคนม ทุก ๑ เดือน 

2) รายงานผลทุกเดือน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ผ่าน ระบบบริหารการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ 
(e-Operation) 

3) สรุปผลการดําเนินโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit) ประจําปี 
4) เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล

ปริมาณนํ้านมดิบจากโคนมที่ให้นํ้านมทั้งหมดของฟาร์มที่รับผิดชอบ โดยการรวบรวมข้อมูลทุกเดือนจากสหกรณ์หรือ
ศูนย์รับนํ้านมที่ฟาร์มเหล่าน้ันเป็นสมาชิก ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ ในระบบ e-Operation 

5) สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความถูกต้อง ปรับแก้ไข รายงานผล 
และเผยแพร่ข้อมูล 

 สํานักงานปศุสัตว์เขต ให้คําแนะนํา และติดตามการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์สรุปคะแนนตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจํานวนปศุสัตว์ได้รับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์เปรียบเทียบกับ 
       จํานวนปศุสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนปศุสัตว์ได้รับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์เปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตว์ใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงทั้งหมดหมายถึง ร้อยละของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ
และแกะ เปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีเสี่ยงทั้งหมด โดยที่ 

1. พ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง 
1.1 พ้ืนที่ในรัศมี 1-5 กิโลเมตร รอบพ้ืนท่ีตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ คอกกักสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

สถานที่เลี้ยงโคนม และสถานที่เลี้ยงสุกร 
1.2 พ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดที่เคยมีโรคปากและเท้าเป่ือยระบาด 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีที่

ผ่านมา 
1.3 พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ปศุสัตว์จังหวัดจัดเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 

2. จํานวนปศุสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด หมายถึง จํานวนโคเน้ือ โคนม กระบือ แพะและแกะท้ังหมดที่อยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยง ยกเว้นสัตว์ท้องและสัตว์อายุน้อยกว่า 4 เดือน 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

จํานวนปศุสัตว์ในพื้นท่ีเสี่ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย X 100 

จํานวนปศุสัตว์ท้ังหมดในพ้ืนที่เสี่ยง 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 ปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 90.0  เท่ากับ 1 คะแนน 
 ปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 92.5  เท่ากับ 2 คะแนน 
 ปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 95.0  เท่ากับ 3 คะแนน 
 ปศุสัตวไ์ด้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 97.5  เท่ากับ 4 คะแนน 
 ปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 100.0  เท่ากับ 5 คะแนน 

 

คะแนนที่ได้ 
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 
๑ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 90.0 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 90.0 
๒ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 92.5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 92.5 
๓ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 95.0 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 95.0 
๔ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 97.5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 97.5 
๕ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 100.0 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยร้อยละ 100.0 



เงื่อนไข : 

เน่ืองจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยจะดําเนินการฉีดวัคซีน 2 ครั้งห่างกัน 6 เดือนเพื่อให้ฝูงสัตว์
มีระดับภูมิคุ้มกันโรคสูงสุดและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีที่สุด การประเมินตัวชี้วัดนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยของการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยทั้ง 2 รอบ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

ร้อยละของจํานวนปศุสัตว์ที่ได้รับการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย 

ร้อยละ 88.48 101.54 95.28 97.50 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
2. สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ รับผิดชอบรวมรวมข้อมูลส่งกองแผนงานเป็นรายเดือน เพ่ือสรุปเสนอ

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3  :  ระดับความสําเร็จในการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. 

นํ้าหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 3 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จ วัดจากร้อยละขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดําเนินการสร้างพื้นที่

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมาย 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เทศบาลตําบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร และเมืองพัทยา 

3. พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ทุกชนิด 
มีการเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอย่างต่อเน่ือง และควรมีการเฝ้าระวังการนําสัตว์เข้ามาในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

4. พื้นที่ควบคุมโรค มี 3 ระดับคือ 

 ระดับ A หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 
 ระดับ B หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตลอดระยะเวลา 2 ปี  
 ระดับ C หมายถึง พ้ืนที่ที่ยังพบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ในระยะเวลา 2 ปี 

หมายเหตุ: .ในการจัดระดับพ้ืนที่ นอกจากจะดูจากสถานการณ์การพบโรคในคนและสัตว์แล้ว ยังต้อง
พิจารณาจากผลการขึ้นทะเบียนสัตว์ ฉีดวัคซีน และจํานวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ด้วยดังน้ี 

แนวทางการดําเนินการ 
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบ

ข้อมูลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ในปี พ.ศ. 2555 -2557 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการข้ึนทะเบียนและ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ Thai Rabies Net และสรุปเป็นภาพรวมของอําเภอลงในแบบ PM Rabies 2 
แล้วส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมต่อไป 

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมข้อมูลตามแบบ PM Rabies 2ของทุกอําเภอ แล้วสรุปเป็น
ภาพรวมของจังหวัดตามแบบ PM Rabies 1 ส่งให้สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ทาง e-mail: 
dcontrol6@dld.go.th ทั้งน้ี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบ 

ระดับ อปท. 
การพบโรคในคน การพบโรคในสัตว ์ การขึ้นทะเบียน การฉีดวัคซีน สุนัข 

จรจัด พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ < 80% ≥80% < 80% ≥ 80% 

ปลอดโรค     ไม่มี 

A     มี 

B     หรือ  หรือ มี 

C  หรือ มี 



ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ส่วนโรคสัตว์สัตว์กระเพาะเด่ียว สคบ. โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 
4161, 4162 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. เป้าหมาย (รวมทั้งปี) จํานวน อปท. ร้อยละ ๘0 จากจํานวน อปท. ทั้งหมดของจังหวัดสามารถสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ระดับ A ข้ึนไป 

แบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 รอบ คือ 
รอบที่ 1 : 1 ต.ค. 5๗– 31 มี.ค. 5๘  เป้าหมาย เป็นระดับ A ร้อยละ ๒๕ – ๘๐ 
รอบที่ 2 : 1 เม.ย. 5๘ – 30 ก.ย. 5๘  เป้าหมาย เป็นระดับ A ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 
2. วิธีการคํานวณ 

 ทําการประเมินโดยตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละอปท. และจัดระดับพ้ืนที่ออกเป็นพ้ืนที่
ปลอดโรคหรือพ้ืนที่ควบคุมโรค (ระดับ A, B, C) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด แล้วนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณตามสูตรดังน้ี 

 

ร้อยละของ อปท. ที่เป็นพ้ืนที่ระดับ A ขึ้นไป = 
ระดับ ระดับปลอดโรค

จํานวนอปท.ท้ังหมดของจงัหวดั
x 100 

 

 นําผลลัพธ์ที่ได้ไปให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนต่อไป 

3. การให้คะแนน 

ระดับคะแนน รายละเอียด 

1 ยังมีบางท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ระดับ C 

2 จํานวนท้องถิ่นท้ังหมดเป็นพ้ืนที่ระดับ B (B 100%) 
3 จํานวนท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ระดับ A ร้อยละ ๑๐- ๒๕ 
4 จํานวนท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ระดับ A ร้อยละ >๒๕ -๕๐ 

5 
รอบที่ 1: จํานวนท้องถิ่นเป็นพื้นท่ีระดับ A ร้อยละ >๕๐ – ๘๐ 
รอบที่ 2: จํานวนท้องถิ่นเป็นพื้นท่ีระดับ A ร้อยละ ๘0ขึ้นไป 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ web site ของสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

http://www.dld.go.th/dcontrol 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) http://www.thairabies.net/trn/ 
3. คู่มือหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
4. คู่มือแผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 
5. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2555 
 
 
 
 



ตัวชีว้ัดที ่4 : ร้อยละของจํานวนเกษตรกรเล้ียงไก่พ้ืนเมืองท่ีมีการปรับระบบการป้องกันโรค 

นํ้าหนักตัวชีว้ดั : ร้อยละ 3 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่มีการปรับระบบป้องกันโรค พิจารณาจากจํานวนเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับระบบการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองเทียบกับจํานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ จํานวนเกษตรกร ร้อยละ 60ของจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง

ทั้งหมดของจังหวัด 
3. หลักเกณฑ์การปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง หมายถึง 

3.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองต้องมีเล้าหรือโรงเรือน สําหรับให้ไก่นอนตอนกลางคืน 
3.2 ไก่พ้ืนเมืองได้รับการทําวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมท่ีกําหนด ตามช่วงรอบรณรงค์ 

เดือนธันวาคม 2557 เดือนมีนาคม มิถุนายนและเดือนกันยายน 2558 (ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและ
หลอดลมอักเสบติดต่อ อหิวาต์สัตว์ปีก วัคซีนฝีดาษ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน         
รอบที่ 1 (30 %) 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน          
รอบที่ 2 (60 %) (รวมผลงานในรอบที่ 1) 

1 ผลการดําเนินงานได้ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย  ผลการดําเนินงานได้ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย  
2 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 60 - 70 ของเป้าหมาย  ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 60 - 70 ของเป้าหมาย  
3 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 70 - 80 ของเป้าหมาย  ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 70 - 80 ของเป้าหมาย  
4 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 80 - 90 ของเป้าหมาย  ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 80 - 90 ของเป้าหมาย  
5 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย  ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย  

หมายเหตุ : 
1. ต้องมีรายละเอียดข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่มีการปรับระบบป้องกันโรค ครบถ้วน 
2.  ส่งรายงานผลการดําเนินงานทันตามที่กําหนด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

     

แหล่งข้อมูล/วธิีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ฐานข้อมูลจํานวนประชากรสัตว์ ของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปี 2557 (ไก่พ้ืนเมือง) 
2. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหา

โรค ไข้ห วัดนก  และข้ึนทะเบียนเกษตรกรเ ล้ียงไ ก่ พ้ืนเมืองที่มีการปรับระบบป้องกันโรค  ส่ งรายงานทาง 
birdflu@dld.go.thทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) 
 



 
ตัวชีว้ัดที ่5  : ระดับความสําเร็จในการรายงานสอบสวน และควบคุมโรคระบาดในสัตว์ 

นํ้าหนักตัวชีว้ดั : ร้อยละ 4 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์คือการควบคุม ป้องกัน และกําจัดโรคระบาดสัตว์ เพ่ือลดความสุญเสียที่
เกิดจากการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ป้องกันการติดเชื้อในคนในกรณีที่เป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน และ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านสินค้าปศุสัตว์ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ด้านสัตวแพทย์ และอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ในการควบคุมการระบาดของโรค และในระยะเวลาที่ผ่านมา
กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และรายงานการเกิดโรคสําคัญรวมทั้งการรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคปากและเท้าเป่ือย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ระบบรายงานมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน สคบ.จึงได้จัดทําตัวชี้วัดน้ีข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค และควบคุมการระบาดของโรค
ให้ได้อย่างทันท่วงที 

เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) : 

คะแนนที่ได้ ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน 
๑ มีการรายงานผลการตรวจสอบการแจ้งโรคทางอิเล็กโทรนคิ 
๒ การรายงานทางอิเล็กโทรนิกมีความครบถ้วน ทั้งกรณีการเกิดโรคระบาดและการแจ้งพบสัตว์สงสัยเกิดโรค

ทุกครั้งตามรูปแบบที่กรมปศสุัตว์กําหนด 
   - ระบบการรายงานโรคสัตว์ปีกป่วยตาย และไม่พบสตัว์ปีกป่วยตาย (Zero report) ทุกวัน 
   - ระบบการรายงานโรคพิษสุนัขบ้าทั้งกรณีเกิดโรคระบาดและการตรวจสอบสัตว์สงสัยโรคระบาดภายใน
ระยะเวลา ๑ สัปดาห์หลังจากรับแจ้ง 
   - ระบบการรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ตาม กคร.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

๓ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดและการตรวจสอบสัตว์แจ้งสงสัยโรคระบาดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
ทราบว่ามีการเกิดโรค 

๔ การรายงานการเกิดโรคระบาดสตัว์ การดําเนินมาตรการควบคุมโรคและผลการดําเนินการมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์เช่นระยะเวลาตั้งแต่เกิดโรคจนโรคสงบมาตรการควบคุมโรคครบถ้วน เป็นต้น 

๕ มีรายงานสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ การสรุปปัญหาอุปสรรค มาตรการในการแก้ไขปัญหา และ
การป้องกันการเกิดโรคในอนาคตหรือการศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนท่ี (กรณีไม่มีการเกิด
โรคระบาด) ตามรูปแบบที่ไดร้ับการอบรมในโครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
1. โรคระบาดสัตว์ที่ใช้ในตัวชี้วัด หมายถึง โรคสัตว์ปีก โรคพิษสุนัขบ้า โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 

โรคอหิวาตส์ุกร และโรค PRRS 
2. รายงานการเกิดโรคระบาดสตัว์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก URL: 
http://164.115.5.225/dcontrol/site/index.php?page=daily 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสนัุขบ้า Thai Rabies Net URL: 
http://www.thairabies.net/tm/Default.aspx 



 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตวe์-Smart Surveillance 
URL:http://esmartsur.net/ 

3. พระราชบัญญตัิ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญตัโิรคระบาดสตัว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญตัโิรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

4. ประสิทธิภาพการควบคุมโรคจะพิจารณาถึงความรวดเร็วในการรับแจ้งโรค การรายงาน และการควบคุมโรคให้สงบ 
5. สรุปรายงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ หรือสรุปรายงานการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ตัวอย่าง

ตามรูปแบบที่กําหนดให้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ รายงาน และควบคุมโรค 
2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลงข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ การสรุปปัญหาอุปสรรค มาตรการในการ

แก้ไขปัญหา และการป้องกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ (กรณีไม่มีการ
เกิดโรคระบาด) ตามรูปแบบที่ได้รับการอบรมในโครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

4. สาํนักงานปศุสัตว์เขต ให้คําแนะนํา และติดตามการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
5. สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์สรุปคะแนนตัวชี้วัด 

 


