
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์จังหวดัและปศุสตัว์พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดบัความสําเร็จในการยกระดบัการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 

คําอธบิายตัวชี้วัด :  
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึงจํานวน

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมโดยที่ปรึกษาของเกษตรกร 
- ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ 
- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.๔) การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน

โรค และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel และรายงานภาพตัวอย่างฟาร์มที่
ได้รับการรับรอง อย่างน้อยจังหวัดละ ๓ ฟาร์ม รูปแบบไฟล์ Microsoft Word ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตและ
สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ gfmreport@dld.go.th 

- รายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.๔) คือ รายงานรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับคําแนะนําจากที่ปรึกษาของเกษตรกร 

- การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) คือ รายงาน
รายช่ือเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีอยู่ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน (ตุลาคม2561-ปัจจุบัน) โดยคิดจาก 

จํานวนเกษตรกรที่มีสถานะรับรองปัจจุบัน = จํานวนเกษตรกรที่มีสถานะการรับรองสะสมก่อนหน้า + 
รับรองใหม่  

           (ไม่รวมฟาร์มที่ ยกเลิก เพิกถอน และขาดการต่ออายุ) 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม หมายถึง จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (GAP) 
หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับคําแนะนําจากที่
ปรึกษาของเกษตรกร 

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม = 
เกษตรกรที่ผ่านการอบรม	 / /ได้รับคําปรึกษา

เป้าหมายการอบรม
  ๑๐๐ 

- ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
หมายถึง จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุ
สัตว์ เทียบกับจํานวนเป้าหมายทั้งหมด (รับรองใหม่และรับรองต่ออายุ) 

ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง = 
ฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรอง

เป้าหมายการรับรอง
  ๑๐๐ 

 
 
 



๒ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบ ๑/๒๕๖๓ (เต็ม ๕ คะแนน) 

คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน / รายละเอียดดําเนนิงาน 

ส่วนที่ ๑  การส่งรายงาน โดยส่งข้อมูลทาง gfmreport@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑ 

รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) (๐.๕ คะแนน) 

รายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.๔) (๐.๒๕ คะแนน) 

รายงานภาพตัวอย่างฟาร์มที่ได้รับการรับรอง (๐.๒๕ คะแนน) 

ส่วนที่ ๒  ตัวเลขตรงกนั 

๑ ตัวเลขผลการดําเนินงานในระบบ E-operation และแบบรายงาน ฟป.๔ และ ฟป.๖.๑  
เป็นตัวเลขที่ตรงกัน 

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนนิการอบรมเกษตรกรGFM 

๑ ดําเนินการอบรมเกษตรกรGFM  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย **  

ส่วนที่ ๔ ผลการดําเนนิการรบัรองฟาร์มGFM 

๐.๕ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมาย *** 

๑.๐ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ ๓๕  ของเป้าหมาย *** 

๑.๕ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ 45 ของเป้าหมาย *** 

๒ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย *** 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบ ๒/๒๕๖๓ (เต็ม ๕ คะแนน)  

คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน / รายละเอียดดําเนนิงาน 

ส่วนที่ ๑  การส่งรายงาน โดยส่งข้อมูลทาง gfmreport@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑ 

รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) (๐.๕ คะแนน) 

รายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมรวมท้ังปี (ฟป.๔) (๐.๒๕ คะแนน) 

รายงานภาพตัวอย่างฟาร์มที่ได้รับการรับรอง (๐.๒๕ คะแนน) 

ส่วนที่ ๒  ตัวเลขตรงกนั 

๑ ตัวเลขผลการดําเนินงานในระบบ E-operation และแบบรายงาน ฟป.๔ และ ฟป.๖.๑  
เป็นตัวเลขที่ตรงกัน 

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนนิการอบรมเกษตรกรGFM 

๑ ดําเนินการอบรมเกษตรกรGFM = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย **  



๓ 

คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน / รายละเอียดดําเนนิงาน 

ส่วนที่ ๔ ผลการดําเนนิการรบัรองฟาร์มGFM 

๐.๕ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ 70  ของเป้าหมาย *** 

๑.๐ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย *** 

๑.๕ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM  ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย *** 

๒ ดําเนินการรับรองฟาร์มGFM = ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย *** 

หมายเหต ุ:  
 น้ําหนักตัวชี้วัด(ร้อยละ) 

เป้าหมายสกุร (จังหวัดเสี่ยง) เป้าหมายทั่วไป 
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากต่อโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร 

2 2 

จังหวัดอ่ืนๆ - 4 
- จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร คอื สระแก้ว บุรีรัมย์ ศรสีะเกษ 

สุรินทร์ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร เลย หนองคาย เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก 
**เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายการอบรมตามที่สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์กําหนด 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
*** เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายการรับรองใหม่ และการรับรองต่ออายุรวมทุกชนิดสัตว์ รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง 
- แบบรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.๖.๑)    
- แบบรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.๔)  
- แบบรายงานภาพตัวอย่างฟาร์มที่ได้รับการรับรอง  
- ข้อมลูจากระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation) 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  สํานกัควบคมุ ป้องกัน และบําบดัโรคสตัว์ 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นางสาวพัทธ์หทัย  พิพัฒนธนากิจ  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114-5 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางธิตินันท์  สุขนิวัฒน์ชัย   เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114-5 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

รวม 7700 10349 194 4628 115 152 0 255 0 353 0 1040 31 160 0 655 33 23 0 2758 15 325 0
ปศข.1 900 889 0 685 0 3 0 13 0 15 0 12 0 0 0 104 0 0 0 56 0 1 0

กรุงเทพฯ 100 70 0 50 10 10
ชัยนาท 100 135 0 100 10 15 10
นนทบรีุ 100 100 0 100
ปทมุธานี 100 100 0 90 2 2 3 3
อยุธยา 100 130 0 120 10
ลพบรีุ 100 49 0 30 3 5 5 3 2 1
สระบรีุ 100 100 0 65 10 25
สิงหบ์รีุ 100 100 0 60 6 28 6
อ่างทอง 100 105 0 70 35
ปศข.2 900 1478 0 799 0 20 0 126 0 20 0 131 0 48 0 42 0 14 0 171 0 107 0
จันทบรีุ 100 100 0 30 5 5 10 10 20 20

ฉะเชิงเทรา 100 560 0 300 100 50 20 10 30 50
ชลบรีุ 100 100 0 85 10 5
ตราด 100 100 0 100

นครนายก 100 160 0 91 10 3 6 20 7 1 6 16
ปราจีนบรีุ 100 95 0 40 10 15 8 2 10 10

ระยอง 100 100 0 70 20 5 5
สมุทรปราการ 100 108 0 78 8 8 8 6

สระแก้ว 100 155 0 5 5 10 30 5 100

อบรม
เปา้หมายGFM  แกะ สุกร ไก่ไข่

รบัรอง
 สัตวป์กีพื้นเมืองรวมทั้งประเทศ เปด็เนื้อ เปด็ไข่ โคนม  โคเนื้อ กระบอื  แพะ



ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

อบรม
เปา้หมายGFM  แกะ สุกร ไก่ไข่

รบัรอง
 สัตวป์กีพื้นเมืองรวมทั้งประเทศ เปด็เนื้อ เปด็ไข่ โคนม  โคเนื้อ กระบอื  แพะ

ปศช.3 800 1920 0 365 0 69 0 69 0 185 0 296 0 52 0 50 0 0 0 765 0 69 0
ชัยภมูิ 100 130 0 20 5 5 20 20 10 30 20

นครราชสีมา 100 874 0 160 64 64 160 160 32 10 160 64
บรีุรัมย์ 100 200 0 70 5 15 10 100
ยโสธร 100 100 0 38 47 10 5

ศรีสะเกษ 100 130 0 20 10 100
สุรินทร์ 100 231 0 17 34 10 170

อุบลราชธานี 100 180 0 20 10 150
อ านาจเจริญ 100 75 0 20 55
ปศข.4 1200 1581 0 729 0 20 0 3 0 40 0 182 0 14 0 114 0 0 0 435 0 44 0

กาฬสินธุ์ 100 140 0 50 3 5 60 2 20
ขอนแก่น 100 100 0 80 10 10
นครพนม 100 176 0 36 24 4 100 12

มหาสารคาม 100 130 0 110 10 10
มุกดาหาร 100 190 0 70 20 100

เลย 100 135 0 60 5 10 5 55
สกลนคร 100 100 0 60 18 10 5 5 2
หนองคาย 100 170 0 33 5 12 100 20

หนองบวัล าภู 100 100 0 20 15 60 5
อุดรธานี 100 110 0 70 10 20 10
บงึกาฬ 100 130 0 70 10 10 20 10 10
ร้อยเอ็ด 100 100 0 70 20 10



ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

อบรม
เปา้หมายGFM  แกะ สุกร ไก่ไข่

รบัรอง
 สัตวป์กีพื้นเมืองรวมทั้งประเทศ เปด็เนื้อ เปด็ไข่ โคนม  โคเนื้อ กระบอื  แพะ

ปศข.5 800 1426 0 495 0 0 0 0 0 13 0 129 0 35 0 8 0 1 0 722 0 23 0
เชียงราย 100 210 0 30 10 170
เชียงใหม่ 100 200 0 69 8 38 1 71 13

น่าน 100 160 0 60 100
พะเยา 100 220 0 90 15 5 100 10
แพร่ 100 56 0 21 16 3 16

แม่ฮ่องสอน 100 330 0 40 20 20 250
ล าปาง 100 150 0 130 10 5 5
ล าพนู 100 100 0 85 5 10
ปศข.6 900 1061 0 667 0 1 0 10 0 0 0 23 0 10 0 34 0 2 0 297 0 17 0

ก าแพงเพชร 100 100 0 85 5 10
ตาก 100 280 0 30 250

นครสวรรค์ 100 100 0 100
พจิิตร 100 120 0 120

พษิณุโลก 100 100 0 72 1 2 6 5 8 6
เพชรบรูณ์ 100 99 0 55 2 16 11 15
สุโขทยั 100 100 0 70 10 8 2 10

อุตรดิตถ์ 100 62 0 35 3 5 5 2 10 2
อุทยัธานี 100 100 0 100



ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

อบรม
เปา้หมายGFM  แกะ สุกร ไก่ไข่

รบัรอง
 สัตวป์กีพื้นเมืองรวมทั้งประเทศ เปด็เนื้อ เปด็ไข่ โคนม  โคเนื้อ กระบอื  แพะ

ปศข.7 800 880 0 341 0 11 0 13 0 65 0 118 0 1 0 109 0 1 0 192 0 29 0
กาญจนบรีุ 100 121 0 40 10 20 20 1 30
นครปฐม 100 139 0 45 1 3 25 13 1 19 31 1
ประจวบฯ 100 110 0 0 10 5 5 90
เพชรบรีุ 100 100 0 16 10 30 30 6 8
ราชบรีุ 100 160 0 40 30 30 30 30

สมุทรสาคร 100 120 0 120
สมุทรสงคราม 100 60 0 30 10 20

สุพรรณบรีุ 100 70 0 50 10 5 5
ปศข.8 900 762 0 415 0 12 0 8 0 15 0 80 0 0 0 110 0 0 0 100 0 22 0
กระบี่ 100 90 0 40 30 10 10
ชุมพร 100 40 0 10 10 20

นครศรีฯ 100 100 0 70 20 10
พงังา 100 30 0 2 3 10 15
ภเูก็ต 100 50 0 50
ระนอง 100 100 0 20 40 20 20

สุราษฎร์ฯ 100 130 0 115 5 10
ตรัง 100 55 0 40 10 5

พทัลุง 100 167 0 120 10 5 5 10 5 10 2



ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ ใหม่ ต่ออายุ
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

อบรม
เปา้หมายGFM  แกะ สุกร ไก่ไข่

รบัรอง
 สัตวป์กีพื้นเมืองรวมทั้งประเทศ เปด็เนื้อ เปด็ไข่ โคนม  โคเนื้อ กระบอื  แพะ

ปศข.9 500 352 194 132 115 16 0 13 0 0 0 69 31 0 0 84 33 5 0 20 15 13 0
นราธวิาส 100 44 26 44 13 13
ปตัตานี 100 20 120 5 95 5 10 5 10 5 5
ยะลา 100 96 0 40 10 9 30 5 2
สงขลา 100 92 48 25 20 32 8 30 10 5 10
สตูล 100 100 0 18 6 13 23 19 10 11



๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดบัความสาํเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศสุตัว์ 

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๖ 

คําอธิบาย : การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ หมายถึง การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม              
โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียในปศุสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือ
โรคระบาดในปศุสัตว์อ่ืน ๆ ที่สําคัญในจังหวัด 

ปศุสัตว์ หมายถึง โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร 
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย ๓ ส่วน (พิจารณาคะแนนจากส่วนที่ ๑ + ส่วนที่ ๒ + ส่วนที่ ๓) 

ยกเว้นจังหวัดนนทบุรีซ่ึงไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พิจารณาคะแนนจาก ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอเร่ืองการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค (๑ คะแนน) 
ส่วนที่ ๒ การควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (๓ คะแนน) 
ส่วนที่ ๓ การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ๒ คะแนน) 

ส่วนที่ ๑ การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอ (รอบละ ๑ คะแนน) 
การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอ หมายถึง การประชุมช้ีแจงเก่ียวกับสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ 

เน้นยํ้ามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติม เช่น นิยามการเฝ้าระวังทางอาการ รอบรณรงค์การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในปศุสัตว์ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง และแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓  
คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดดําเนินงาน 

๑ ๑. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประชุมช้ีแจงเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้กับเจ้าหน้าที่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ (เป้าหมายจํานวน ๖ ครั้ง ต่อ ๑ รอบการประเมิน) 

๑.๑ จํานวนคร้ังของการประชุม  (๐.๕ คะแนน) 
จํานวนประชุม ๕-๖ ครั้ง ๐.๕ คะแนน 
จํานวนประชุม ๓-๔ ครั้ง ๐.๒๕ คะแนน 
จํานวนประชุม ๑-๒ ครั้ง ๐.๑๕ คะแนน 
ไม่จัดประชุม ๐ คะแนน 

๑.๒ ความสอดคล้องของเนื้อหากับสถานการณ์และมาตรการโรคเพิ่มเติม (๐.๒๕ คะแนน) 
๑.๓ รายงานสรุปผลการประชุมมายังสํานกัควบคุม ป้องกันและบาํบดัโรคสตัว์ 

อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (๐.๒๕ คะแนน) 
เงื่อนไขส่วนที่ ๑  

๑. เน้ือหาการประชุมช้ีแจงต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ความเสี่ยงของโรคระบาดปศุสัตว์ในพ้ืนที่และ
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติมที่เป็นปัจจุบัน  

๒. หากไม่ส่งสรุปรายงานการประชุมมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดของทุกเดือน จะได้ ๐ คะแนนในหัวข้อ ๑.๓  

ส่วนที่ ๒ การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (รอบละ ๓ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓  
คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดดําเนินงาน 

๓ ๒. การควบคุมโรค 
    ๒.๑ ดําเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราวภายใน ๒๔ ช่ัวโมงหลังรายงานแจ้งโรคใน
ระบบ e smart surveillance นอกจากอัพโหลดประกาศฯ ในระบบ e smart surveillance ให้ส่ง
สําเนาประกาศฯ ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th ด้วย (๑ คะแนน) 



๕ 

คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดดําเนินงาน 
   ๒.๒ ดําเนินการเก็บตัวอย่างรอยโรค เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกคร้ัง (๐.๕ คะแนน) 
   ๒.๓ ไม่มีการแพร่กระจายโรคจากจุดเกิดโรคเกินกว่ารัศมี ๕ กิโลเมตร  
(กรณีพบการระบาดของโรคเพ่ิมเติมนอกรัศมีเกิดโรคเดิม ต้องมีหลักฐานทางระบาดวิทยาว่าไม่มี
ความเกี่ยวเน่ืองกัน เช่น รายงาน กคร.๑ และกคร. ๒ ของจุดเกิดโรคใหม่นอกรัศมี ๕ กิโลเมตร เดิม 
และกคร. ๓ ) (๐.๕ คะแนน) 
   ๒.๔ ดําเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจาก
จุดเกิดโรค โดยพิจารณาการฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงรวมกับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่
เกิดโรคและดําเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก และให้
ส่งรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๔) สําหรับการควบคุมโรคทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th ภายหลังดําเนินการเรียบร้อยแล้ว (๐.๕ คะแนน) 
    ๒.๕ ไม่พบสัตว์ป่วยเพ่ิมเติมหลังจากผ่านระยะเวลา ๑ เดือนที่พบสัตว์ป่วยตัวแรก  
(๐.๕ คะแนน) 

เงื่อนไขส่วนที่ ๒  
๑. กรณีกรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยหรือโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียจาก 

แหล่งอ่ืน ในส่วนที่ ๒ จะได้ ๐ คะแนน  
๒. กรณีเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยหรือโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียและไม่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์

ช่ัวคราว ในส่วนที่ ๒ จะได้ ๐ คะแนน 
๓. กรณีจังหวัดที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค หากเกิดจุดเกิดโรคใหม่ให้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราว

ในจุดน้ันด้วย มิฉะน้ันจะถือว่าไม่ได้ดําเนินการควบคุมโรคอย่างครบถ้วน 
๔. ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคและระยะเวลาการดําเนินงาน พิจารณาจากรายงาน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. ๔) สําหรับการควบคุมโรค อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รายงานดังกล่าวไม่
สามารถช้ีวัดถึงระยะเวลาในการดําเนินการฉีดวัคซีนที่ระบุว่าไม่ควรเกิน ๒ สัปดาห์ได้อย่างแท้จริง แต่หากมีการ
ฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคลุมในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว จํานวนเช้ือไวรัสในสิ่งแวดล้อมจะลดน้อยลงและโรคจะสงบ
ได้อย่างรวดเร็ว  

๕. หากไม่ส่งสรุปรายงานกคร .๔ สําหรับการควบคุมโรคทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dcon-
trol5@dld.go.th ภายหลังดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้ ๐ คะแนนในหัวข้อ ๒.๔ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ ๑ และ ๒ 
๑. ข้อมูลจากระบบ e smart surveillance  
๒. ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว ภายใน ๑ วัน หลังจากรายงานแจ้งโรคในระบบ e smart surveillance 
๓. รายงานภาวะ การระบาดของโรค (กคร. ๓) 
๔. รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. ๔) สําหรับควบคุมโรค 
๕. รายงานสรุปผลการประชุมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน 
๖. สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล จัดทําคะแนนตัวชี้วัดจัดส่งกอง

การเจ้าหน้าที่ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ ๓ การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ๒ คะแนน) 
รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” ตามเง่ือนไขดังน้ี
 ๑. จังหวัดที่ความเสี่ยงสูง ๒๗ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี เลย นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน 
พะเยา ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  



๖ 

 ๒. จังหวัดที่ความเส่ียงปานกลางถึงต่ํา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงทรา ปราจีนบุรี นครนายก 
นครราชสีมา ยโสธร ชัยภูมิ หนองบัวลําภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ลําพูน 
ลําปาง แพร่ นครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  
 ๓. เป้าหมาย คือ จํานวนรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงสูง ๒๗ จังหวัด 
พิจารณาจากผลการดําเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพ่ือเฝ้าระวังโรค               
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ ราย 
รอบที่ ๑/๒๕๖๓  และ 2/2563 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิการ 

๐ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๑ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๒ มีการดําเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ :  1/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 
  2/2563 พิจารณาดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๕,๐๐๐ ราย 
ระดบั
คะแนน 

ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิการ 
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ รอบที่ 2/๒๕๖๓ 

๐ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๑ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๒ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย มีการดําเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 
๒/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 3๐ ก.ย. 2563 

เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางถึงต่ํา  
พิจารณาจากผลการดําเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์”  
จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ําที่จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ ราย 
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิการ 

๐ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 
๑ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 
๒ มีการดําเนินการได้ = ร้อยละ ๒๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 
  2/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 
 
 



๗ 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ําที่จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ระหว่าง ๕0๑ – ๒,๕๐๐ ราย 
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิการ 

๐ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๑ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๒ มีการดําเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 
  2/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ําที่จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๒,๕๐๐ ราย 
ระดบั
คะแนน 

ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิการ 
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ 

๐ มีการดําเนินการได้ ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย มีการดําเนินการได้ ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๑ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
๒ มีการดําเนินการได้  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย มีการดําเนินการได้=ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 
๒/2563 พิจารณาผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 3๐ ก.ย. 2563 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ ๓ : 
๑. กรณีกรณีจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกําหนด ให้สํานักงานปศุสัตว์จัดหวัดจัดทํา
หนังสือช้ีแจง โดยระบุจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พร้อมรายละเอียด และแหล่งข้อมูลอ้างอิงมายังสํานักควบคุม 
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในการปรับเป้าหมายการดําเนินการต่อไป 
๒. วันที่ดําเนินการเฝ้าระวังฯ พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ 
๓. แบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” คือแบบการรายงานตามกิจกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  สามารถเข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2nYjb3d หรือ QR code   

 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  สํานกัควบคมุ ป้องกัน และบําบดัโรคสตัว์ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายสุขุม  สนธิพันธ์        เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๒ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่ 1 และ ๒ : นางสาวภัณฑิลา เอ้ืออวยพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่ ๓ : นายณัฐวุฒิ  จิระ       เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๒ 

 

 
 
 
 



บ้านเลขที่ ชื่อ-สกุลเจ้าของสัตว์ ชื่อผู้ฉีด ผู้ดําเนินการฉีด ลงชื่อเจ้าของสัตว์ จํานวนสัตว์

ท้อง < 4 เดือน จับไม่ได้ อื่นๆ………. ชนิดวัคซีน ชุดที่/หมดอายุ ที่แพ้วัคซีน

ชนิดสัตว์ จํานวน (ตัว) (จํานวนตัว) (จํานวนตัว) (จํานวนตัว) (จํานวนตัว) (จํานวนตัว)

 

หมายเหตุ : 1. ชนิดสัตว หมายถึง โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ หรือแกะ  

2. ผูดําเนินการฉีดใหเลือกใส "เจาของ อาสา ปศุสัตวตําบล เจาหนาที่ผสมเทียมของกรมฯ เจาหนาที่สหกรณโคนม หรือเจาหนาที่อําเภอ ที่ดําเนินการฉีดวัคซีน

3. กรณีเจาของไมยินยอมใหฉีดทั้งฝูงใหทําบันทึกแจงความประสงคไมยินยอมใหเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว เก็บเปนหลักฐานที่อําเภอ

                           ฉบับปรับปรุงใหม่ พฤศจิกายน 2558

จํานวนสัตว์ทั้งหมด (ตัว)

จํานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

หมู่ที่............ตําบล......................อําเภอ....................................สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด...................................

วัน/เดือน/ปี ที่ฉีดวัคซีน.....................................................................................

วัคซีนที่ฉีดจํานวนสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

จํานวนสัตว์ที่

ฉีดวัคซีน (ตัว)

   ฉีด

กคร. 4

พื้นที่ปกติ
รอบพื้นที่เกิดโรค
สัตว์เคลื่อนย้าย

   วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน     ........./..................../....................
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน   ......................................................
                             (                                      )
                ตําแหน่ง    ......................................................



เปาหมายการดําเนินการงานตัวชี้วัด 
สวนท่ี 3 การเฝาระวังปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรปงบประมาณ 2563 

จังหวัดท่ีความเสี่ยงสูง 27 จังหวัด  
เขต จังหวัด จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร (ราย) 

เขต2 สระแกว 1,105 
  ตราด 79 
  จันทบุรี 276 
เขต3 บุรีรัมย 6,880 
  สุรินทร 6,285 
  ศรีสะเกษ 7,746 
  อํานาจเจริญ 940 
  อุบลราชธานี 7,606 
เขต4 เลย 1,476 
  นครพนม 3,023 
  บึงกาฬ 897 
  มุกดาหาร 1,613 
  หนองคาย 1,004 
เขต5 เชียงใหม 15,376 
  เชียงราย 6,973 
  แมฮองสอน 9,461 
  นาน 6,793 
  พะเยา 2,183 
เขต6 ตาก 7,566 
  พิษณุโลก 4,117 
  อุตรดิตถ 1,362 
เขต7 กาญจนบุรี 2,257 
  ราชบุรี 847 
  เพชรบุรี 738 
  ประจวบคีรีขันธ 2,005 
เขต8 ระนอง 228 
  ชุมพร 2,599 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2 



จังหวัดท่ีความเสี่ยงปานกลางถึงตํ่า 
เขต จังหวัด จํานวนเกษตรกร(ราย) 

ปศข.1 อยุธยา 71 
  อางทอง 740 
  กรุงเทพฯ 6 
  นนทบุรี 0  
  ปทุมธานี 77 
  ชัยนาท 732 
  ลพบุรี 1,937 
  สระบุรี 217 
  สิงหบุรี 347 
ปศข.2 ปราจีนบุรี 408 
  ฉะเชิงเทรา 396 
  ระยอง 150 
  ชลบุรี 226 
  สมุทรปราการ 4 
  นครนายก 172 
ปศข.3 นครราชสีมา 6,964 
  ชัยภูม ิ 5,435 
  ยโสธร 1,787 
ปศข.4 ขอนแกน 3,895 
  รอยเอ็ด 5,755 
  อุดรธานี 2,704 
  สกลนคร 4,500 
  หนองบัวลําภู 544 
  กาฬสินธุ 3,224 
  มหาสารคาม 4,341 
ปศข.5 ลําปาง 4,345 
  ลําพูน 2,304 
  แพร 1,464 
ปศข.6 พิจิตร 1,693 
  เพชรบูรณ 1,556 
  กําแพงเพชร 3,032 
  สุโขทัย 2,593 
  อุทัยธานี 1,091 
  นครสวรรค 1,509 
ปศข.7 นครปฐม 592 



  สุพรรณบุรี 1,521 
  สมุทรสาคร 1 
  สมุทรสงคราม 12 
ปศข.8 สุราษฎรธานี 4,392 
  พัทลุง 5,117 
  ตรัง 693 
  นครศรีธรรมราช 6,192 
  กระบ่ี 409 
  พังงา 205 
  ภูเก็ต 41 
ปศข.9 สงขลา 1,996 
  ยะลา 33 
  นราธิวาส 179 
  ปตตานี 155 
  สตูล 80 
ที่มา : ขอมูลจํานวนปศุสัตวในประเทศไทย ป 2562 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
ประจําป 2562 

 



๘ 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดบัความสาํเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสตัว์ปกี 
น้ําหนัก : ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ภารกิจของกรมปศุสัตว์คือการควบคุม ป้องกัน และกําจัดโรคระบาดสัตว์ เพ่ือลดความสูญเสีย
ที่เกิดจากการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ป้องกันการติดเช้ือในคนในกรณีเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ด้านสัตวแพทย์ และ
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการควบคุมการระบาดของโรค และใน
ระยะเวลาที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้กําหนดหลักเกณฑ์รับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ปีกอ่ืนๆพร้อมทั้งเป็นเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการในการควบคุมและ
ป้องกันโรค และได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังรายงานการเกิดโรคสําคัญ ทั้งการรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ระบบรายงานมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากย่ิงขึ้น สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์จึงได้จัดทําตัวช้ีวัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังและการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที 

ส่วนที่ ๑ การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.๑ และ Zero Report ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (๑ คะแนน) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน 

๐ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมาย  
๑ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมาย 
๒ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
๓ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมาย  
๔ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย  
๕ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย  

คะแนนที่ได้ = ระดบัคะแนน/๕ 
ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (๒ คะแนน) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน 
๐ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
๑ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
๒ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๕๐ 
๓ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

คะแนนที่ได้ = (ระดบัคะแนน x ๒)/๓ 
ส่วนที่ ๓ ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค (๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ /๒๕๖๓ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ผลการดําเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย 
2 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  ๓๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 
3 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 
4 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 
5 ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 



๙ 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน (รวมผลงานท้ังปี) 

๑ ผลการดําเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
๒ ผลการดําเนินงานได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย   
๓ ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย 
๔ ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 
๕ ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 

คะแนนที่ได้ = (ระดบัคะแนนx๒/๕) 
เงื่อนไข 

ส่วนที่ ๑ การรายงานการเกดิโรคระบาดสตัว์ปกีทางอิเลก็ทรอนกิส์ (รก.๑ และ Zero Report) ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๑ คะแนน) 

๑. การเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก 
๒. เป้าหมาย หมายถึงจํานวนวันในแต่ละรอบ 

ก. ประเมินผลคร้ังแรกใช้รอบที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จํานวน ๑๘๓ วัน 

ข. ประเมินคร้ังที่สองใช้รอบที่ ๒ ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
จํานวน ๑๘๓ วัน 

๓. การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก. พบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้รายงานแบบ รก.๑ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน ๓ วัน 
ข. ไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้รายงาน Zero report  ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทุกวัน อนุโลมให้สามารถรายงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ วัน 
ค. การรายงานประจําวันจะต้องมีการรายงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามข้อ ๓ก. หรือ ๓ข. 

๔. ร้อยละการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (รก.๑ และ Zero Report) หมายถึง  
((จํานวนวันที่รายงานพบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก (รก.๑) +รายงาน Zero report) x ๑๐๐) 

จํานวนวันทั้งหมดในแต่ละรอบการประเมิน 
๕. ระดับคะแนนที่ได้ หมายถึงการนําเอาร้อยละการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (รก.๑ 

และ Zero Report) มาเทียบกับระดับคะแนนตามตารางส่วนที่ ๑  
๖. คะแนนที่ได้ หมายถึง ระดับคะแนนที่ได้/๕ 

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิว
คาสเซิล (๒ คะแนน) 

๑. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พ้ืนเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกัน
ไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  

๒. ไก่พ้ืนเมืองมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล หมายถึงไก่พ้ืนเมืองมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๓  ถึง ๒๘      

๓. รอบการประเมิน หมายถึง 
ก. รอบที่ ๑ ใช้ผลของวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากการส่ง

ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ให้สํานัก
ควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 

ข. รอบที่ ๒ ใช้ผลของวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากการส่ง
ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ให้
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 



๑๐ 

๔. การรายงาน 
ก. ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ รายงานผล

ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิว
คาสเซิล มายังส่วนควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์หลัง
เสร็จกิจกรรมแต่ละรอบ 

๕. ร้อยละของไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
หมายถึง 

((จํานวนตัวอย่างซีรัมที่มรีะดับภูมคิุ้มกันของไก่พ้ืนเมืองต่อโรคนิวคาสเซิลมีคา่อยู่ในช่วง ๒๓  ถึง ๒๘) x ๑๐๐) 
จํานวนตัวอย่างซีรัมของไก่พ้ืนเมือง ตามกิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทั้งหมด 

๖. ระดับคะแนนที่ได้ หมายถึงการนําเอา ร้อยละของไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุ้มกันไก่
ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล มาเทียบกับระดับคะแนนตามตารางส่วนที่ ๒  

๗. คะแนนที่ได้ หมายถึง (ระดับคะแนนที่ได้ x ๒)/๓ 

ส่วนที่ ๓ ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค (๒ 
คะแนน) 

๑. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค พิจารณาจากจํานวน
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการปรับระบบการเลี้ยงไก่ชนแล้วผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์
กําหนดเทียบกับจํานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

๒. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ จํานวนเกษตรกร ๔๐ รายต่อหน่ึงอําเภอ รายละเอียดดังแสดงในเอกสาร
แนบ ๑ (เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรรายเก่าที่ผ่านการรับรอง
สถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรคปี ๒๕๖๒) 

๓. จํานวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชนที่มีระบบการป้องกันโรคต้องมี
ร ายละเอียดข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด และครบถ้วน (ตามแบบ กช.๓) 

๓.๑ แบบคําขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (กช.๑) 
๓.๒ แบบประเมินหลักเกณฑ์สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (กช.๒) 
๓.๓ แบบขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ที่ผ่านการรับรอง (กช.๓) 
๓.๔ สมุดรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชน (กช.๔) 

๔. ส่งรายงานผลการดําเนินงานทันตามเวลาที่กําหนด (ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป) 
๕. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พ้ืนเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตาม กิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกัน

ไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔     
- รอบที่ ๑ ใช้ผลของ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
- รอบที ๒ ใช้ผลของ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖. ร้อยละของจํานวนเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค หมายถึง 
จํานวนเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค x ๑๐๐ 

จํานวนเกษตรเป้าหมาย 
๗. ระดับคะแนนที่ได้ หมายถึง การนําเอาร้อยละของจํานวนเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่

ชนที่มีระบบป้องกันโรค มาเทียบกับระดับคะแนนตามตารางส่วนที่ ๓  
๘. คะแนนที่ได้ หมายถึง (ระดับคะแนนที่ได้ x ๒)/๕ 

ข้อมูลพืน้ฐานและวิธีจัดเกบ็ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 
- โรคระบาดสัตว์ปีกที่ใช้ในตัวช้ีวัด หมายถึง โรคสัตว์ปีกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
- รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.๑ และ Zero Report หมายถึง 



๑๑ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก https://sites.google.com/site/birdflu406/ 
 กรณีไม่สามารถรายงานในระบบสารสนเทศฯ ได้ ให้รายงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ibird1@dld.go.th 
- พระราชบัญญัติ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ประสิทธิภาพการควบคุมโรคจะพิจารณาถึงความรวดเร็วในการรับแจ้งโรค และการรายงาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 

- สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ รายงาน และควบคุมโรค 
- สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลงข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ การสรุปปัญหาอุปสรรค มาตรการในการแก้ไข

ปัญหา และการป้องกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ (กรณีไม่มีการ
เกิดโรคระบาด) ตามรูปแบบที่ได้รับการอบรมในโครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

- สํานักงานปศุสัตว์เขต ให้คําแนะนํา และติดตามการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
- สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์สรุปคะแนนตัวช้ีวัด 

 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  สํานกัควบคมุ ป้องกัน และบําบดัโรคสตัว์ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด/จัดเก็บข้อมูล 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวีรชัย สุดดี    เบอรฺโทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุดารัตน์ สุขสนิท เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสําเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 4 

คําอธิบาย ๑. ระดับความสําเร็จ  
๑.๑ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดําเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคได้ตาม

เป้าหมาย โดยเป็นความร่วมมือของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒ ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 ๒. คําจํากัดความ 
2.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เทศบาล

ตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

2.๒ พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์
ทุกชนิด มีการเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอย่างต่อเน่ือง และควรมีการเฝ้า
ระวังการนําสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 

2.๓ พ้ืนที่ควบคุมโรค มี ๓ ระดับคือ 
       ระดับ A หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบโรคในคนและในสัตว์  
              ระดับ B หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบโรคในคน แต่ยังมีการพบโรคในสัตว์ 
       ระดับ C หมายถึง พ้ืนที่ที่พบโรคในคน หรือพ้ืนที่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ 

 ๓. การจัดระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
๓.๑ อปท.ปลอดโรค หมายถึง อปท.ที่ไม่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ ย้อนหลัง ๒ ปี 
๓.๒ อปท.ระดับ A หมายถึง อปท.ที่ไม่พบโรคในคนและในสัตว์ ย้อนหลัง ๑ ปี   
3.๓ อปท.ระดับ B หมายถึง อปท.ที่ไม่พบโรคในคนแต่มีการพบโรคในสัตว์ย้อนหลัง๑ปี 
๓.๔ อปท.ระดับ C หมายถึง อปท.ที่พบโรคในคน หรือ อปท.ที่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ 

 ๔. วิธีการคํานวณ 
๔.๑ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถดําเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ 
      ตามเป้าหมาย โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละอปท. แล้วนํามา  
      จัดระดับพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค หรือพ้ืนที่ควบคุมโรคระดับ A, B, C  
      แล้วนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณตามสูตร ดังน้ี 

           ร้อยละของ อปท.ที่เป็นพ้ืนที่ระดับ A ขึ้นไป = 
ระดับ ระดับปลอดโรค

จํานวนอปท.ทั้งหมดของจังหวัด
x ๑๐๐ 

  กรณีที่เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค ต้องมีข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบด้วย คือ 
   (√) ไม่พบโรคในคน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค) 
   (√) ไม่พบโรคในสัตว์ (อ้างอิงจากระบบThai Rabies Net) 
   (√) ทุกอปท. มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อย่างน้อย ๑ ต.ย./อปท. 
   (√) ทุกอปท. มีการสํารวจประชากรสุนัขและแมว  
   (√) ทุกอปท. ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในระบบthai rabies netไ ด้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   (√) ทุกอปท. มีการฉีดวัคซีนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔.๒ ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๑) ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค มีการดําเนินการควบคุมโรครอบจุด

เกิดโรคตามมาตรการกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา ๑ เดือน



๑๓ 

ตามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราว โดยหลังจากที่พ้นระยะประกาศเขตโรค
ระบาดช่ัวคราวไปแล้วจะต้องไม่เกิดโรคซ้ําขึ้นอีกในพ้ืนที่เดิม 

 ๒) การผ่าตัดทําหมันสุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการ 
     แพร่โรคพิษสุนัขบ้า โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานในระบบ 
     e-operation แล้วนําข้อมูลคํานวณตามสูตร ดังน้ี 

       ร้อยละการผ่าตัดทําหมัน=  
ผลการผ่าตัดทาํหมนั
จํานวนเป้าหมาย

x ๑๐๐ 

๓) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ิน          
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พิจารณาข้อมูลจํานวนตัวอย่างส่งตรวจเพ่ือการรับรองสถานะ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากระบบ Thai Rabies Net ซึ่งจะดูทั้งชนิดตัวอย่างและ
จํานวนตัวอย่างตามเป้าหมาย โดยนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณ ดังน้ี 

      ๓.๑) จํานวนตัวอย่างต่อเป้าหมาย 

    ร้อยละจํานวนการส่งตัวอย่าง  =
จํานวนการส่งตัวอย่าง

จํานวนเป้าหมาย
x ๑๐๐ 

      ๓.๒) ชนิดตัวอย่าง 
 ร้อยละตัวอย่างที่เป็นสุนัขหรือแมว=จํานวนตัวอย่างสุนัขหรือแมว

จํานวนท่ีส่งตัวอย่าง
x ๑๐๐ 

 ๕. เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวชี้วัด คะแนน 

๑. ร้อยละขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดําเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย ๒ 
๒. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค ๒ 
๓. การผ่าตัดทําหมัน สุนัข-แมวเพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือโรคพิษสุนัขบ้า ๐.๕ 
๔. การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๐.๕ 

รวมคะแนนทัง้หมด ๕ 
 ๖. รายละเอียดการให้คะแนน ดังน้ี  

ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนน 

๑. ร้อยละขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถดําเนินการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย (รอบละ ๒ 
คะแนน) 
รอบที่ ๑  (ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

 พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์พ้ืนท่ีปลอดโรคระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3      
                 ๑.๑) ไม่มีพ้ืนท่ีระดับ A ท้ังจังหวัด  ได้                                                      ๐ คะแนน 
                 ๑.๒) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๔๐ และ/หรือ มีพ้ืนท่ี C ได้                        ๐.๕ คะแนน 

   ๑.๓) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่มีพ้ืนท่ี C ได้                             ๑.๐ คะแนน 
   ๑.๔) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๔๐ ข้ึนไป และมีพ้ืนท่ี C ได้                       ๑.๕ คะแนน 
   ๑.๕) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๔๐ ข้ึนไป และไม่มีพ้ืนท่ี C ได้                    ๒.๐ คะแนน 

รอบที่ ๒  (ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 
 พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์พ้ืนท่ีปลอดโรคระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 

                 ๒.๑) ไม่มีพ้ืนท่ีระดับ A ท้ังจังหวัด  ได้                                                        ๐ คะแนน 
                 ๒.๒) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๘๐ และ/หรือ มีพ้ืนท่ี C ได้                         ๐.๕ คะแนน 

   ๒.๓) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่มีพ้ืนท่ี C ได้                               ๑.๐ คะแนน 
   ๒.๔) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป และมีพ้ืนท่ี C ได้                         ๑.๕ คะแนน 

                 ๒.๕) เป็นพ้ืนท่ีระดับ A  ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป และไม่มีพ้ืนท่ี C ได้                       ๒.๐ คะแนน 

๒ 



๑๔ 

ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน คะแนน 

๒. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคท่ีจุดเกิดโรค (รอบละ ๒ คะแนน) 
รอบที่ ๑   (ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) และ 
รอบที่ ๒   (ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 
                 ๑) พบโรค เกิดโรคซํ้า ไม่มีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค                                 ๐ คะแนน 
                 ๒) พบโรค เกิดโรคซํ้า มีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค                                 ๑.๐ คะแนน 
                 ๓) พบโรค สามารถควบคุมโรคได้ โดยไม่เกิดซํ้า                                           ๒.๐ คะแนน 
                 ๔) ไม่พบท้ังจังหวัด                                                                           ๒.๐ คะแนน 

๒ 

๓. การผ่าตัดทําหมันสุนัข-แมวเพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  (รอบละ 
๐.๕ คะแนน) พิจารณาผลการผ่าตัดทําหมันตามเป้าหมายจากระบบ e-operation ดังนี้ 
รอบที่ ๑ (พิจารณาข้อมูล ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

     ๑) ไม่มีผลการผ่าตัดทําหมัน                                                                  ๐ คะแนน 
     ๒) ผ่าตัดทําหมันได้  ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย                                     ๐.๒๕ คะแนน 
     ๓) ผ่าตัดทําหมันได้  ร้อยละ ๔๐                                                      ๐.๕๐ คะแนน 

รอบที่ ๒ (พิจารณาข้อมูลต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3– ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 
     ๑) ไม่มีผลการผ่าตัดทําหมัน                                                                  ๐ คะแนน 
     ๒) ผ่าตัดทําหมันได้  ร้อยละ ๘๐ของเป้าหมาย                                      ๐.๒๕ คะแนน 

                    ๓) ผ่าตัดทําหมันได้  ร้อยละ ๘๐                                                      ๐.๕๐ คะแนน 

๐.๕ 

๔. การดําเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (รอบละ ๐.๕ คะแนน)   
รอบที่ ๑  (พิจารณาข้อมูลต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

 พิจารณาจํานวนตัวอย่างท่ีส่งตรวจในระบบ Thairabies.net  
             ๑) เก็บตัวอย่างได้  ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย                                                ๐   คะแนน 
             ๒) เก็บตัวอย่างได้  ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย                                             ๐.๒๕ คะแนน 
             ๓) เก็บตัวอย่างได้  ร้อยละ ๔๐ของเป้าหมาย และชนิดตัวอย่างเป็นสุนัข-แมว 

   ร้อยละ ๘๐                                                                                 ๐.๕๐ คะแนน 
รอบที่ ๒  (พิจารณาข้อมูลต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 ) 

 พิจารณาจํานวนตัวอย่างท่ีส่งตรวจในระบบ Thairabies.net  
๑) เก็บตัวอย่างได้ < ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย                                              ๐   คะแนน 
๒) เก็บตัวอย่างได้  ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย                                           ๐.๒๕ คะแนน 
๓) เก็บตัวอย่างได้  ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย และชนิดตัวอย่างเป็นสุนัข-แมว  
 ร้อยละ ๘๐                                                                               ๐.๕๐ คะแนน 

๐.๕ 

รวมคะแนน ๕ 
เงื่อนไข : ผลการดําเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกพิจารณาข้อมูลจํานวนตัวอย่างส่งตรวจ 
เพ่ือการรับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากระบบ Thai Rabies Net   
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  
1. สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ web site ของสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 
http://www.dld.go.th/dcontrol   
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) http://www.thairabies.net/trn/   
3. คู่มือหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า   
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  สํานกัควบคมุ ป้องกัน และบําบดัโรคสตัว์ 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล  
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายพรพิรุณ ชินสอน   เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ตอ่ 4181   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิพิชณม์ชา มาทอง  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ตอ่ 4181  
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ตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดบัความสาเร็จในการรายงานโรคระบาดในสตัว์ในระบบอิเล็คโทรนกิส ์

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 2 

คําอธิบายตัวชี้วัด:  
1. รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า(www.Thairabies.net) 

ตามเง่ือนไขดังน้ี 
1.1  ครบถ้วน คือ รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ตามใบแจ้งผล

การตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ศวพ.ทั้ง 9 แห่ง และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
1.2  รายงานตัวอย่างส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า กรณี “ผลบวก” ทุกตัวอย่างจะต้องระบุพิกัดจุดเกิดโรคใน

รายงานส่งตัวอย่างในหัวข้อ สถานที่พบสัตว์สงสัย เป็น ละติจูด และลองจิจูด ดังน้ี  
1.2.1  คลิกที่ระบุพิกัดบนแผนที่ ในข้อที่ 4. สถานที่พบสัตว์สงสัย 
1.2.2  จะปรากฎหน้าต่างย่อยขึ้นมาให้ใส่พิกัดแบบ ละติจูด และลองจิจูด ทศนิยมอย่างน้อย 5    

ตําแหน่งลงในช่องเล้วกดบันทึก 

 

1.3  รายงานการสอบสวนโรค คือ รายงานการสอบสวนโรค ตามผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน  
2. รายงานผลบวกโรคดังต่อไปน้ี โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคแบล็กเลก โรควัณโรค โรค

อหิวาต์สุกร โรคพีอาร์อาร์เอส โรคโลหิตจางในม้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โรค
เวสต์ไนล์ โรควัวบ้า และโรคโรคแอนแทรกซ์ ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
(www.esmartsur.net) ตามเง่ือนไขดังน้ี 
2.1 ครบถ้วน คือ รายงานการเกิดโรค (กคร.1) และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคที่กําหนด

ครบทุกตัวอย่างที่ให้ผลบวก ตามใบแจ้งผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรม ปศุสัตว์ ได้แก่ ศวพ.ท้ัง 
9 แห่ง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
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2.2 รายงาน “ผลบวก” ทุกตัวอย่าง รวมถึงโรคปากและเท้าเป่ือยที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
แต่ห้องปฎิบัติการไม่สามารถแยกชนิดของโรคปากและเท้าเป่ือยได้ และจะต้องระบุพิกัดจุดเกิดโรคเป็น 
ละติจูด และลองจิจูด ในด้านท้ายของ กคร.1  สามารถเลือกวิธีบันทึกการได้สอง 2 วิธี ดังน้ี  
2.2.1 ลากหมุดสีส้มไปวางในจุดที่ต้องการบนแผนที่ แล้วคลิกปุ่มบันทึกที่อยู่ใต้แผนที่ หรือ  
2.2.2 ใส่ตัวเลขละติจูด และลองจิจูด ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตําแหน่งลงในช่องด้านขวาของแผนท่ี 

จากน้ันกดแสดงผลในแผนที่เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดที่กรอก  
2.2.3 คลิกปุ่มบันทึกที่อยู่ใต้แผนที่ 

 

2.3 รายงานการสอบสวนโรค คือ รายงานการสอบสวนโรค (กคร.2) เมื่อเกิดโรคตามท่ีกําหนด ครบถ้วน 
 
หมายเหตุ ในกรณีโรคปากและเท้าเป่ือย การรายงานการพบโรค ให้รายงานทั้งในกรณี 
2.1  กรณีไม่ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างใน กคร.2 หัวข้อ การเก็บ

ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ และระบุผลการตรวจเป็น โรคปากและเท้าเป่ือย (FMD) ไม่เก็บตัวอย่างรอย
โรค 

2.2 กรณีเก็บตัวอย่างส่งตรวจ แต่ห้องปฎิบัติการไม่สามารถแยกชนิดของโรคปากและเท้าเป่ือยได้ ให้ระบุผล
การตรวจเป็น โรคปากและเท้าเป่ือย (FMD) ไม่ทราบ Type 

เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 2 คะแนน) : 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net) คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
ลําดบัที ่ เกณฑ์การใหค้ะแนน คําอธบิาย การให้คะแนน 

1. 
 

รายงานผลบวกโรคพิษสุ นัข บ้า  ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
ครบถ้วน (เปรียบเทียบกับผลการตรวจจาก
ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์)

- มีการรายงานผลบวกตาม
เง่ือนไขครบถ้วน 100% 

0.35 

- มีการรายงานผลบวกตาม
เง่ือนไขไม่ครบ 100% 

0 

2. รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
ครบถ้วน  

- มีการรายงานการสอบสวน
โรคครบถ้วน 100% 

0.35 

-ลงรายงานการสอบสวนไม่
ครบ 100% 

0 

3. ระบุพิกัดจุดเกิดโรคเป็น ละติจูด และลองจิจูด 
ในรายงานส่งตัวอย่าง หัวข้อ สถานที่พบสัตว์
สงสัย 

ระบุพิกัดจุดเกิดโรค 
ครบถ้วน 100 % 

0.3 

ระบุพิกัดจุดเกิดโรค ไม่ครบ 
100 % 

0 



๑๗ 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์( www.esmartsur.net) คะแนนเต็ม 1.0 คะแนน 
ลําดบัที ่ เกณฑ์การใหค้ะแนน คําอธบิาย การให้คะแนน 

1. รายงานการเกิดโรค (กคร.1) และรายงานผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคตามที่
กําหนด ดังน้ี  โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮ
โมรายิกเซปติซีเมีย โรคแบล็กเลก โรควัณโรค 
โรคอหิวาต์สุกร โรคพีอาร์อาร์เอส โรคบรูเซลลา 
โรคโลหิตจางในม้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรค
อหิวาห์แอฟริกาในสุกร โรคเวสต์ไนล์ โรควัวบ้า 
และโรคโรคแอนแทรกซ์ในระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน

- มีการรายงานการเกิดโรค 
(กคร.๑) และรายงานผลการ
ตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการ
ต า ม เ ง่ื อ น ไ ข ค ร บ ถ้ ว น 
100% 

0.35 

- มีการรายงานการเกิดโรค 
(กคร.๑) และรายงานผลการ
ตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการ
ตามเง่ือนไข ไม่ครบ 100% 

0 

2. รายงานการสอบสวนโรค (กคร.2) โรคตามที่
กําหนด ดังน้ี  โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮ
โมรายิกเซปติซีเมียโรคแบล็กเลก โรควัณโรค 
โรคอหิวาต์สุกร โรคพีอาร์อาร์เอส  โรคโลหิต
จางในม้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาห์
แอฟริกาในสุกร โรคเวสต์ไนล์ โรควัวบ้า และ
โรคโรคแอนแทรกซ์ในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน 

- มีการรายงานการสอบสวน
โรคครบถ้วน 100 % 

0.35 

- มีการรายงานการสอบสวน
โรคไม่ครบ 100 % 
 
 
 

0 
 
 
 

3. ระบุพิกัดจุดเกิดโรคเป็น ละติจูด และลองจิจูด 
ในด้านท้ายของ กคร.1 

ร ะ บุ พิ กั ด จุ ด เ กิ ด โ ร ค 
ครบถ้วน 100 % 

0.3 

ระบุพิกัดจุดเกิดโรค ไม่ครบ 
100 % 

0 

*หมายเหตุ : กรณีที่กรมปศุสัตว์ทราบข้อมูลการเกิดโรคจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ได้ 0 คะแนน 

เงื่อนไข - 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า(www.thairabies.net) 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์( www.esmartsur.net) 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  สํานกัควบคมุ ป้องกัน และบําบดัโรคสตัว์ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นายวีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4142 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางสาวหทัยทิพย์  วรรณก้ี   เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4142 
 
 
 
 
 
 


