
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์เขต (ด้านสุขภาพสตัว์) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดบัความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉดีวัคซีนป้องกนัโรคในสตัว์)  
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10 
คําอธิบายตัวชี้วัด :  

เน่ืองจากสํานักงานปศุสัตว์เขต เป็นหน่วยงานกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน              
ปศุสัตว์จังหวัด การพิจารณาผลการดําเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์เขต จึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ตามตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี  

พิจารณาจาการรายงานแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
และโรคพิษสุนัขบ้า และพิจารณาค่ามัธยฐานของร้อยละ “ระดับความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
(การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)” ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยอ้างอิงจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4  
คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

3 1. รายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคทีส่าํคญัในสตัว์ของสํานักงานปศุสตัว์จังหวัด
ในพืน้ที่ (3 คะแนน) ประกอบด้วย 

1.1 จัดทํารายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยตามรอบการรณรงค์ 
(กคร.5) พิจารณาจากรอบการฉีดวัคซีน ดังน้ี 
ก. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ 

1/2564 (ต.ค-พ.ย 2563) 
ข. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคนม รอบรณรงค์ที่ 1/2564 (ต.ค-พ.ย 2563)

1.2 จัดทํารายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (กคร.5) 
1.3 จัดทํารายงานสรุปแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7 2. พิจารณาค่ามัธยฐานของร้อยละ “ระดับความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)” (7 คะแนน) ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยอ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ รอบการประเมิน 1/2564 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดดําเนินงาน 
0 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 1 
1 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 1 
2 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 2 
3 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 3 
4 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 4 
5 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 5 

คะแนนส่วนที ่2 ที่ สนง.ปศข. ได้ คาํนวณจาก 
 ระดบัคะแนนที่ได้ x 7 

                                        5 



2 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๒/๒๕๖4  
คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

3 1. รายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคทีส่าํคญัในสตัว์ของสํานักงานปศุสตัว์จังหวัด   
ในพืน้ที่ (3 คะแนน) ประกอบด้วย 

1.1 จัดทํารายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยตามรอบการรณรงค์ 
(กคร.5) พิจารณาจากรอบการฉีดวัคซีน ดังน้ี 
ก. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ 

2/2564 (เม.ย-พ.ค 2564) 
ข. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคนม รอบรณรงค์ที่ 2/2564 (ก.พ-มี.ค 2564)

และรอบรณรงค์ที่ 3/2564 (มิ.ย-ก.ค 64) 
1.2 จัดทํารายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7 2. พิจารณาค่ามัธยฐานของร้อยละ “ระดับความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)” (7 คะแนน)  ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยอ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ รอบการประเมิน 2/2564  

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดดําเนินงาน 
0 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 1 
1 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 1 
2 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 2 
3 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 3 
4 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 4 
5 ค่ามัธยฐานของร้อยละ  ร้อยละ 5 

คะแนนส่วนที ่2 ที่ สนง.ปศข. ได้ คาํนวณจาก 
 ระดบัคะแนนที่ได้ x 7 

                                        5 
หมายเหตุ :  

1. สํานักงานปศุสัตว์เขตรายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซี
เมีย (กคร.5) ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th ภายในระยะเวลาดังน้ี 

- รอบที่ 1/2564 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
- รอบที่ 2/2564 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

2. สํานักงานปศุสัตว์เขตรายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol6@dld.go.th ภายในระยะเวลาดังน้ี 

- รอบที่ 1/2564 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
- รอบที่ 2/2564 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
 
 



3 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 - เอกสารการรายงานแผนและผลการฉีดวัคซีนทางไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ตัวช้ีวัดรายบุคคลสําหรับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 - ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรมของสํานักงานปศุสัตว์
จัหวัด และสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  สํานกัควบคมุ ป้องกัน และบําบดัโรคสตัว์ 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

นางสาวพัทธ์หทัย  พิพัฒนธนากิจ  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114-5 
 นางสาวตะวัน  ทองสว่าง   เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114-5 
ผู้จัดเก็บข้อมูลรายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (กคร.5) :   
 นางสาวภัณฑิลา เอ้ืออวยพร   เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลรายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   

นางสาวนิพิชณม์ชา มาทอง  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ตอ่ 4182 


