
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์จังหวดัและปศุสตัว์พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดบัความสําเร็จในการยกระดบัการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 
คําอธบิายตัวชี้วัด :  

- เกษตรกรที่ได้รับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึงจํานวน
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมโดยที่ปรึกษาของเกษตรกร 

- ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ 

- รายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.๔) คือ รายงานรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ได้รับการแนะนําจาก
ที่ปรึกษาของเกษตรกร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- รายงานการข้ึนทะเบียนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสม (ฟป.6) หมายถึง รายงานรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์ม GFM ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

- รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) 
คือ รายงานรายช่ือเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีอยู่ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน โดยคิดจาก 

จํานวนเกษตรกรที่มีสถานะรบัรองปัจจุบนั 
= 

จํานวนเกษตรกรที่มีสถานะการรบัรองทัง้หมด + รบัรองใหม่ – ยกเลกิ/เพกิถอน/ขาดการต่ออายุ 
- สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดเก็บรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรม (ฟป.4) การ

รับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) และ อัพเดท 
- รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่หมาะสมสะสม (ฟป.6.1) 

และอัพเดทรายช่ือเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปัจจุบันทั้งหมด ตามแบบฟอร์มรายงานการรับรองฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.6.1) ทาง Google site ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุก
เดือน 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม หมายถึง จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับคําแนะนําจากที่ปรึกษาของเกษตรกร 

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม = เกษตรกรที่ผ่านการอบรม / /ได้รับคําปรึกษา
เป้าหมายการอบรม

  ๑๐๐ 

- ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
หมายถึง จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจาก                 
กรมปศุสัตว์ เทียบกับจํานวนเป้าหมายทั้งหมด (รับรองใหม่และรับรองต่ออายุ) 

ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง = ฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรอง
เป้าหมายการรับรอง

  ๑๐๐ 
 



๒ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบ ๑/๒๕๖4 (เต็ม ๕ คะแนน) 

คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน / รายละเอียดดําเนนิงาน 

1 ดําเนินการอัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปัจจุบันทั้งหมด ตามแบบฟอร์ม
รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม 
(ฟป.6.1) ทาง Google site ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือน 

 
https://sites.google.com/view/gfmdld/home 
 

๑ ดําเนินการอบรมเกษตรกร GFM  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย 

3 

ดําเนินการรับรองฟาร์ม GFM  ร้อยละ 40  ของเป้าหมาย (1) 

ดําเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 40 – ร้อยละ 44.99 ของเป้าหมาย (2) 

ดําเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 45 - ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (3) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบ ๒/๒๕๖4 (เต็ม ๕ คะแนน) 
คะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน / รายละเอียดดําเนนิงาน 

1 ดําเนินการอัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปัจจุบันทั้งหมด ตามแบบฟอร์ม
รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม  
(ฟป.6.1) ทาง Google site ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือน 

 
https://sites.google.com/view/gfmdld/home 
 

๑ ดําเนินการอบรมเกษตรกร GFM  ร้อยละ 10๐ ของเป้าหมาย 

3 

ดําเนินการรับรองฟาร์ม GFM  ร้อยละ 90  ของเป้าหมาย (1) 

ดําเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 90 – ร้อยละ 94.99 ของเป้าหมาย (2) 

ดําเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 95 - ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (3) 

เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายการอบรม และเป้าหมายการรับรองใหม่ ตามที่สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
กําหนดในระบบ e-Operation 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง 

- แบบรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.๖.๑)    
- ข้อมลูจากระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation) 

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



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 

น้้ำหนัก : ร้อยละ ๓ 

ค้ำอธิบำยตัวชี้วัด : ภารกิจของกรมปศุสัตว์คือการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคระบาดสัตว์ เพ่ือลด
ความสูญเสียที่เกิดจากการระบาดของโรคระบาดสัตว์ รวมไปถึงป้องกันการติดเชื้อในคนในกรณีเป็นโรคที่ติดต่อ
ระหว่างสัตว์สู่คน และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยอาศัยความรู้
ประสบการณ์ด้านสัตวแพทย์ และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการควบคุม
การระบาดของโรค และในระยะเวลาที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์รับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มี
ระบบป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ปีกอ่ืนๆ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรค อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก การ
รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกที่ส าคัญ ผ่านทางระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้การรายงานมี
ความสะดวกรวดเร็วและมีการตอบสนองอย่างทันท่วงที ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ จึงได้จัดท า
ตัวชี้วัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง และการควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค 

๑. เกณฑ์กำรให้คะแนนพิจำรณำจำกตัวช้ีวัดทั้ง ๓ ส่วนประกอบกัน ดังตำรำง 

ตัวช้ีวัด คะแนน 

๑. การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ)  ๓ 

๒. ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล    ๒ 

๓. การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ๒ 

         ๓.๑ การรายงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero report) ๐.๕ 

         ๓.๒ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรับ) ๐.๕ 

         ๓.๓ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรุก) ๑ 

๒. รำยละเอียดตัวชี้วัด 

ส่วนที่ ๑ กำรรำยงำนโรคระบำดทำงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) (คะแนน
เต็ม ๓ คะแนน) 

๑. การเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก 
ค านิยามสัตว์ปีกสงสัยโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล  
  ๑) สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์มมาตรฐานพบอัตราการป่วยร้อยละ ๑ ภายใน ๒ วัน 
หรืออัตราการกินน้ าหรืออาหารลดลงร้อยละ ๕ หรืออัตราการไข่ลดลงร้อยละ ๕ ภายใน ๑ วัน  
  ๒) สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบปล่อยภายในหมู่บ้านเดียวกันหรือพ้ืนที่เดียวกันแสดงอาการ
ทางคลินิก ภายใน ๗ วัน  



  ๓) สัตว์ปีกดังท่ีกล่าวในข้อ ๑ และ ๒ พบอาการทางคลินิกดังต่อไปนี้ 
      ๓.๑ ) ตายโดยฉับพลัน หรือ  
      ๓.๒ ) พบอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก หัวบวม ตาบวม หรือ
      ๓.๓ ) พบอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด หรือ 
      ๓.๔ ) ท้องเสีย ขนยุ่ง ซึม เบื่ออาหาร ไข่ลดลง ไข่ผิดรูป หงอนและเหนียง
เปลี่ยนเป็นสีม่วง มีจุดเลือดออกตามแข้ง 
เป้าหมาย หมายถึง จ านวนวันในแต่ละรอบ 

ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

ตัวอย่ำงกำรให้คะแนนรำยงำน รก๑.เชิงรับต่อเดือน (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

การรายงาน ใน ๒๔ ชม. ใน ๗๒ ชม. ใบสคส.๑ บันทึกสั่งกัก 

(ถ้ามี) 

ผลตรวจ คะแนน 

เดือนที ่ รก.๑ เชิงรับ แบบสอบสวนโรค ใบน าส่งตัวอย่าง 

๑ / / / / / / ๓ 

๒ / / X X X X ๐ 

๓ / / / / / / ๓ 

๔ / / / / / / ๓ 

๕ / X / X X X ๐ 

๖ / / / / / / ๓ 

 

 

คะแนนที่ได้ = ๑๒/๖ = ๒ คะแนน จำกคะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
เงื่อนไขส่วนที่ ๑ 

- การรายงานทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) 
ก. พบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้รายงานแบบ รก.๑ เชิงรับ ทางระบบสารสนเทศฯ 

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งและเข้าด าเนินการตรวจสอบ 
ข. แบบสอบสวนโรคและใบน าส่งตัวอย่าง รายงานภายใน ๗๒ ชั่วโมง 
ค. ใบสคส.๑ บันทึกสั่งกัก(ถ้ามี) และ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบส่งตามมา)  
ง. การรายงานจะได้คะแนนเต็ม ๓ คะแนนต่อเม่ือรายงานข้อมูลตามข้อ ก. ข. และ ค. 
จ. กรณีระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก พบปัญหา ให้ด าเนินการดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = ผลรวมคะแนนที่ได้ต่อเดือน/๖ 



- แจ้งปัญหากับผู้ดูแลระบบทันที (กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก) หากในวันนั้ น ๆ        
พบเหตุขัดข้องในการลงระบบ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งยืนยัน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับปัญหาที่พบกลับไปยังผู้รายงาน 

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรองGFMตำมกิจกรรมส้ำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภำยหลังได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคนิวคำสเซิล (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๑. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พ้ืนเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรองGFMตามกิจกรรม
ส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 

๒. ไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรองGFMมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล หมายถึง ไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรองGFMที่มี
ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒๓  ถึง ๒๘      

๓. รอบการประเมิน หมายถึง 
ก. รอบที่ ๑ ใช้ผลของวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากการ       

ส่งข้อมูลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ให้ส านัก
ควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

ข. รอบที่ ๒ ใช้ผลของวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากการส่ง
ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ให้ส านัก
ควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

๔. การรายงาน 
ก. ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ รายงานผลระดับ

ภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
มายังกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์หลังเสร็จกิจกรรม
แต่ละรอบ 

๕. ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกัน   
โรคนิวคาสเซิล หมายถึง จ านวนตัวอย่างซีรั่มที่มีระดับภูมิคุ้มกันของไก่พ้ืนเมืองต่อโรคนิวคาสเซิล    
มีค่าอยู่ในช่วง ๒๓  ถึง ๒๘      

    ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง(GFM)  =   
จ านวนตัวอย่างซีรั่มท่ีมีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในช่วง ๒๓ถึง ๒๘

 จ านวนตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง(𝐺𝐹𝑀)ท้ังหมด
×๑๐๐ 

    

๖. ระดับคะแนนที่ได้ หมายถึง การน าเอาร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจ
ระดับภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  มาเทียบกับค่าระดับคะแนน         
ตามตำรำง ๒.๑  

๗. คะแนนที่ได้ หมายถึง การน าเอาระดับคะแนนที่ได้จากข้อ ๖. หารด้วย ๒ 
 

  



๒.๑ เกณฑ์กำรให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และรอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

ระดับ
คะแนน 

ค่ำเป้ำหมำยผลงำน / รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน 

๐ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล น้อยกว่ำร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำย 
๑ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 
๒ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย 
๓ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
๔ ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย 

 

 
 
เงื่อนไขส่วนที่ ๒ 

-  ไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรองGFM ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒๓ ถึง ๒๘    
 

ส่วนที่ ๓ กำรเฝ้ำระวังโรคในสัตว์ปีก (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๓.๑ กำรรำยงำนเฝ้ำระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero Report) (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

๑. หากไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้รายงาน Zero Report ทางระบบสารสนเทศ
ฯ ทุกวัน หากรายงานไม่ตรงวันจะอนุโลมให้สามารถรายงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ วันเท่านั้น และ
หากตรวจสอบพบว่ามีการรายงานเกินวันที่อนุโลม จะไม่นับว่าเป็นการรายงานในวันนั้น ๆ 

๒. เป้าหมาย หมายถึง จ านวนวันในแต่ละรอบ 
ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

 

ร้อยละของกำรรำยงำนเฝ้ำระวังโรคสัตว์ปีก  =  
จ านวนวันท่ีรายงานไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก

จ านวนวันเป้าหมายในแต่ละรอบการประเมิน
×๑๐๐ 

 
 

๓. ระดับคะแนนที่ได้จากตาราง ก. หมายถึง การน าเอาร้อยละของการรายงานเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกทาง
ระบบสารสนเทศฯ (Zero Report) มาเทียบกับค่าระดับคะแนนตำมตำรำง ก.  

๔. คะแนนรายงาน Zero Report (๐.๕) ที่ได้ หมายถึง การน าเอาค่าระดับคะแนนที่ได้จากข้อ ๓. หาร
ด้วย ๑๐ 

 
* ต้องการตรวจสอบสถานะล่าสุด (อัพเดท) ของการรายงาน Zero Report ได้ที่กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก 
ผ่านทางอีเมล์ ibidflu1@dld.go.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 026534444 ต่อ 4162 หากในวันนั้น ๆ พบเหตุขัดข้อง
ในการบันทึกข้อมูลลงระบบ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการตรวจสอบข้อมูล แก้ไข และแจ้งยืนยันทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับปัญหาที่พบกลับไปยังผู้รายงาน 
  

คะแนนที่ได้ = ระดับคะแนน/๒ 



เกณฑ์กำรให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และรอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
ตำรำง ก. กำรรำยงำน Zero Report (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

ระดับ
คะแนน 

ค่ำเป้ำหมำยผลงำน / รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน  

๐ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางระบบสารสนเทศฯ (Zero Report) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย  
๑ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางระบบสารสนเทศฯ (Zero Report) มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย 
๒ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางระบบสารสนเทศฯ (Zero Report) มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมาย 
๓ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางระบบสารสนเทศฯ (Zero Report) มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย  
๔ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (Zero Report) มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมาย  
๕ มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (Zero Report) มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย  

 

ตัวอย่าง:  
จังหวัด A รายงาน zero report ๑๘๒ วัน  

คิดเป็นร้อยละ  =  
๑๘๒

๑๘๒
×๑๐๐ = ๑๐๐ 

ตามตาราง ก. ตกอยู่ในระดับคะแนน ๕ 
คะแนนรายงาน Zero Report ที่ได้ = ๕/๑๐ = ๐.๕ จำกคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน 
 
๓.๒ กำรเฝ้ำระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยกำรเก็บซำก (รก.๑ เชิงรับ) (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

๑. การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิกรับโดยการเก็บซาก หมายถึง เก็บซากตัวอย่างสัตว์ปีกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเมื่อพบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก 

ค านิยามสัตว์ปีกสงสัยโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล  
  ๑) สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์มมาตรฐานพบอัตราการป่วยร้อยละ ๑ ภายใน ๒ วัน 
หรืออัตราการกินน้ าหรืออาหารลดลงร้อยละ ๕ หรืออัตราการไข่ลดลงร้อยละ ๕ ภายใน ๑ วัน  
  ๒) สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบปล่อยภายในหมู่บ้านเดียวกันหรือพ้ืนที่เดียวกันแสดงอาการ
ทางคลินิก ภายใน ๗ วัน  
  ๓) สัตว์ปีกดังท่ีกล่าวในข้อ ๑ และ ๒ พบอาการทางคลินิกดังต่อไปนี้ 
      ๓.๑ ) ตายโดยฉับพลัน หรือ  
      ๓.๒ ) พบอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก หัวบวม ตาบวม หรือ
      ๓.๓ ) พบอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด หรือ 
      ๓.๔ ) ท้องเสีย ขนยุ่ง ซึม เบื่ออาหาร ไข่ลดลง ไข่ผิดรูป หงอนและเหนียง
เปลี่ยนเป็นสีม่วง มีจุดเลือดออกตามแข้ง 

๒. เป้าหมาย หมายถึง จ านวนเดือนที่มกีารส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีกเชิงรับในแต่ละรอบการประเมิน 
ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

คะแนนที่ได้ = ระดับคะแนน/๑๐ 



๓. การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซากจะต้องมีกำรเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจทุกเดือนไม่ต่้ำ
กว่ำ ๑ รำย/เดือน พร้อมทั้งลงข้อมูลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ 
เชิงรับ) ภายในเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด (ตามรายละเอียดตัวชี้วัดส่วนที่ ๑) 

๔. เดือนที่มีการส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีกเชิงรับอย่างน้อย ๑ ราย/เดือน จึงจะนับเป็นคะแนน 

 กำรเฝ้ำระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยกำรเก็บซำก (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

 

ตัวอย่าง:  
จังหวัด A ส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีก 
เดือนที่ ๑ = ๑ ราย 
เดือนที่ ๒ = ๒ ราย 
เดือนที่ ๓ = ๑ ราย 
เดือนที่ ๔ = ๐ ราย 
เดือนที่ ๕ = ๐ ราย 
เดือนที่ ๖ = ๑ ราย 
คะแนนที่ได ้= ๔ เดือน/๑๒ = ๐.๓๓ จำกคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน 
 
๓.๓ กำรเฝ้ำระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยกำรเก็บซำก (รก.๑ เชิงรุก) (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน) 

๑. การเก็บซากสัตว์ปีก ให้ด าเนินการดังนี้  
 ๑.๑ เป็ด จังหวัดที่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ให้เก็บซากเป็ดไล่ทุ่ง ฝูงละ ๑ ตัวต่อเดือน จ านวนฝูง ๑๐% 
ของฝูงทั้งหมดภายในจังหวัด (ตัวอย่าง จังหวัด A มี ๑๐๐ ฝูง ให้เก็บ ๑๐ ฝูงต่อเดือน ฝูงละ ๑ ตัว) 
หรือ 
 ๑.๒ เป็ด จังหวัดที่ไม่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ให้เก็บซากเป็ดเลี้ยงหลังบ้าน อย่างน้อย ๑ ราย (รายละ 
๑-๒ ตัว) ในพ้ืนที่ต าบลเดียวกัน รวมเป็น ๑ ตัวอย่าง 
 ๑.๓ นกธรรมชาติ ให้ทุกจังหวัดเก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๑ ตัวต่อเดือน โดยให้
ระบุชนิดนกในใบส่งตัวอย่างด้วย 
 ๑.๔ ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงหลังบ้าน ให้ทุกจังหวัดเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย ๒ ราย (รายละ ๑-๒ ตัว) 
ในพ้ืนที่ต าบลเดียวกัน รวมเป็น ๑ ตัวอย่าง ในกรณีถ้าไม่มีข้อ ๑.๒ ให้เก็บไก่พ้ืนเมืองแทนข้อ ๑.๒ 
รวมเป็นไก่พ้ืนเมือง ๒ ตัวอย่าง/เดือน (เกษตรกรอย่างน้อย ๔ ราย) 

๒. การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก โดยการเข้าไปเยี่ยมเกษตรกร พร้อมเก็บซากสัตว์ปีกตามข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ 
และ ๑.๓ และ ๑.๔ โดยให้เลือกสัตว์ปีกตัวที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง หรือตายไม่เข้านิยาม 

๓. การรายงานข้อมูล ด าเนินการโดย บันทึกข้อมูลลงใน รก.๑ เชิงรุก 
  

คะแนนที่ได้ = จ านวนเดือนที่มีการเก็บซากสัตว์ปีกเชิงรับส่งตรวจอย่างน้อย ๑ รายต่อเดือน/๑๒ 



๔. เป้าหมายการเก็บตัวอย่าง  
๔.๑ จังหวัดที่มีเป็ดไล่ทุ่งให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในเป็ดไล่ทุ่งจ านวนฝูง ๑๐% ของฝูงทั้งหมด

ภายในจังหวัดต่อเดือนโดยเก็บฝูงละ ๑ ตัวอย่าง (ตามเอกสารแนบ) และนกธรรมชาติ ๑ ตัวอย่าง 
และ ไก่พ้ืนเมือง ๑ ตัวอย่าง 

๔.๒ จังหวัดที่ไม่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่งให้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย ๓ ตัวอย่างต่อเดือน 
ประกอบด้วย เป็ดหลังบ้าน ๑ ตัวอย่าง และ นกธรรมชาติ ๑ ตัวอย่าง และ ไก่พ้ืนเมือง ๑ ตัวอย่าง 
แต่ถ้าไม่มีเป็ดหลังบ้านให้เก็บไก่พ้ืนเมือง ๒ ตัวอย่าง 

ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

จังหวัดที่มีเป็ดไล่ทุ่ง จ้ำนวนตัวอย่ำงเป้ำหมำยต่อเดือน/จังหวัด 
ชนิดตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง จ านวนลงข้อมูล 

รก.๑ เชิงรุก เป็ดไล่ทุ่ง ไก่พ้ืนเมือง นกธรรมชาติ 
จ านวนตัวอย่าง ๑ ตัว/ฝูง หรือมากว่า 

ขึ้นกับข้อมูลจ านวนฝูง 
๑๐ % ของฝูงทั้งหมด

ภายในจังหวัด 

๑ ๑ ≥๓ 

*หมายเหตุ เป็ดไล่ทุ่ง อย่างน้อย ๑ ตัว/ฝูง 
จังหวัดที่ไม่มีเป็ดไล่ทุ่ง จ้ำนวนตัวอย่ำงเป้ำหมำยต่อเดือน/จังหวัด 

ชนิดตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง จ านวนลงข้อมูล 
รก.๑ เชิงรุก เป็ดหลัง

บ้าน 
ไก่พ้ืนเมือง นกธรรมชาติ 

จ านวนตัวอย่าง ๑ ๑ ๑ ๓ 
 
คะแนนที่ได้ต่อเดือน  =  

ชนิดตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง จ านวนลงข้อมูล  
รก.๑ เชิงรุก 

คะแนนที่ได้ 
ต่อเดือน เป็ด ไก่พ้ืนเมือง นกธรรมชาติ 

จังหวัดที่มีเป็ดไล่ทุ่ง ≥๑ (ขึน้กบัข้อมลูจ ำนวนฝงู ๑๐ 
% ของฝงูทัง้หมดภำยในจงัหวดั) 

≥๑ ≥๑ ≥๓ ๑ 

จังหวัดทีไ่มม่ีเป็ดไล่ทุ่ง ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๓ ๑ 

*หมายเหตุ 
จังหวัดต้องส่งตัวอย่างครบทั้ง ๓ ชนิด พร้อมลงข้อมูลใน รก.๑ เชิงรุกครบทุกตัวอย่าง และแนบใบส่ง

ตัวอย่างพร้อมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงจะได้ ๑ คะแนน  

 

 



เกณฑ์กำรให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และรอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
คะแนนจ้ำนวนตัวอย่ำง (รก.๑ เชิงรุก) (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คะแนนร้อยละที่ส้ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดได้ (เต็มร้อยละ ๓) คิดจำก 

(คะแนนส่วนที่๑ + คะแนนส่วนที่ ๒ + คะแนนส่วนที่ ๓) X ๓ 
๗ 

ข้อมูลพื้นฐำนและวิธีจัดเก็บข้อมูลประกอบตวัชี้วัด 
- โรคระบาดสัตว์ปีกที่ใช้ในตัวชี้วัด หมายถึง โรคสัตว์ปีกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

- รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก หมายถึง 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก                                                              
https://sites.google.com/site/birdflu406/ 

- พระราชบัญญัติ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ประสิทธิภาพการควบคุมโรคจะพิจารณาถึงความรวดเร็วในการรับแจ้งโรค และการรายงาน  

รำยละเอียดเพิ่มเติม 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 

- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ รายงาน และควบคุมโรค 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ การสรุปปัญหาอุปสรรค มาตรการในการแก้ไข

ปัญหา และการป้องกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ (กรณีไม่มี
การเกิดโรคระบาด) ตามรูปแบบที่ได้รับการอบรมในโครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

- ส านักงานปศุสัตว์เขต ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
- ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์สรุปคะแนนตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ = ผลรวมคะแนนที่ได้ต่อเดือน/๖ 

https://sites.google.com/site/birdflu406/


เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2

จ านวนฝูง จ านวนตัว
1 สิงห์บุรี 4 45 162,550

ชัยนาท 1 4 8,800
ปทุมธานี 4 25 137,200
ลพบุรี 3 66 140,480
พระนครศรีอยุธยา 4 10 81,900
นนทบุรี 2 15 37,600
อ่างทอง 7 125 559,450
สระบุรี 5 13 61,600

30 303 1,189,580
2 ฉะเชิงเทรา 2 16 233,400

2 16 233,400
3 นครราชสีมา 3 18 102,500

3 18 102,500
4 กาฬสินธ์ุ 3 43 97,360

มหาสารคาม 2 11 12,310
5 54 109,670

6 พิจิตร 8 115 496,035
ก าแพงเพชร 9 84 187,061
สุโขทัย 7 63 231,500
นครสวรรค์ 9 158 667,600
เพชรบูรณ์ 1 1 7,000
อุตรดิตถ์ 4 26 85,380
พิษณุโลก 5 63 259,380

43 510 1,933,956
7 นครปฐม 5 14 57,000

กาญจนบุรี 1 22 266,300
เพชรบุรี 1 11 40,500
สุพรรณบุรี 8 85 479,500

15 132 843,300
8 พัทลุง 2 39 46,400

2 39 46,400
100 1,072 4,458,806

หมายเหตุ เก็บตังอย่างเดือนละ 30 เปอร์เซ็นของจ านวนฝูงท้ังหมด โดยให้เวียนเก็บตัวอย่างให้ครบทุกฝูงในจังหวัด

รวมท้ังหมด

รวมเขต 2

รวมเขต 3

รวมเขต 4

รวมเขต 6

รวมเขต 7

รวมเขต 8

รวมเขต 1

ข้อมูลการข้ึนทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง 

เขต จังหวัด จ านวนอ าเภอ
จ านวนเป็ดไล่ทุ่งท่ีข้ึนทะเบียน



เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2

เขต จังหวัด เขต จังหวัด
เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 5 เชียงใหม่
รวม 1 ล าพูน
เขต 2 สมุทรปราการ ล าปาง

ชลบุรี แพร่
ระยอง พะเยา
จันทบุรี เชียงราย
ตราด น่าน

ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน
นครนายก รวม 8
สระแก้ว เขต 6 อุทัยธานี

รวม 8 ตาก
เขต 3 บุรีรัมย์ รวม 2

ศรีสะเกษ เขต 7 ราชบุรี
สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์

อุบลราชธานี สมุทรสาคร
ยโสธร สมุทรสงคราม
ชัยภูมิ รวม 4

อ านาจเจริญ เขต 8 นครศรีธรรมราช
รวม 7 กระบ่ี
เขต 4 หนองบัวล าภู พังงา

ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี
มุกดาหาร ระนอง
อุดรธานี ชุมพร

เลย ภูเก็ต
หนองคาย ตรัง
นครพนม รวม 8
สกลนคร เขต 9 สงขลา
ร้อยเอ็ด สตูล
บึงกาฬ ปัตตานี

รวม 10 ยะลา
นราธิวาส

รวม 5
รวมท้ังหมด 53

จังหวัดท่ีไม่มีการข้ึนทะเบียนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
น้ าหนัก: ร้อยละ ๖ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด: การพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน 
(๔ คะแนน) 
 ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (๒ คะแนน) 

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน 
(๔ คะแนน)  
ส่วนที่ ๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1/2564 ประเมินจาก 

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ท่ี ๑/2564 (ต.ค.-พ.ย.63) 
2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ ๑/2564 (ต.ค.-พ.ย.63) 
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รอบรณรงค์ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 63 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี ๒/2564 ประเมินจาก 
1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ท่ี ๒/2564 (เม.ย.-พ.ค.64) 
2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ ๒/2564 (ก.พ.-มี.ค.64) และ 

รอบรณรงค์ที่ 3/2564 (มิ.ย.-ก.ค. 64) 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน 

๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  
๑ .๑.๑ ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิก 

เซปทิซีเมียให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื้นที่ (≥ ร้อยละ 80) ตามรอบรณรงค์ฯ และมี
รายงานการ ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่
รับผิดชอบภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังจากรอบรณรงค์วัคซีน (๑.5 คะแนน) 

- โรคปากและเท้าเปื่อย (0.๗5 คะแนน) 
- โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (0.๗5 คะแนน) 

๑.๑.๒ ลงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และลงข้อมูลถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ (0.5 คะแนน)  

- โรคปากและเท้าเปื่อย (0.25 คะแนน) 
- โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (0.25 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ส่วนที่ ๑.๒ การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1/2564 

- การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การด าเนินการ: ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน 
 การตรวจสอบ: รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้
ส านักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี ๒/2564 
- การติดตามผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การด าเนินการ: ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมผลการฉีดวัคซีน  
   โดยทุกท้องถิ่นสามารถฉีดวัคซีน (vaccination coverage)  
   ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ตามแผนการฉีดวัคซีน 
 การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดวัคซีนของท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2564 

เงื่อนไขส่วนที่ 1.1 
๑. ส าหรับข้อ ๑.๑.๑ ส านักงานปศุสัตว์เขตเป็นผู้สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) 

ส าหรับพ้ืนที่ปกติของแต่ละจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th  

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

๒. ส าหรับข้อ ๑.๑.๒ กรณีที่เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะอยู่ในช่วงรณรงค์และตามรอบของชนิดปศุสัตว์ 
การกรอกข้อมูลในระบบ e-Operation ต้องลงข้อมูลในส่วน “การฉีดวัคซีนป้องกันโรค” และลงข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามเอกสารแนบ  
เงื่อนไขส่วนที่ 1.๒ 
 การรายงานข้อมูลแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ส านักงานปศุสัตว์เขตรวบรวบ ตรวจสอบข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ และรายงานมายังส านัก
ควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol6@dld.go.th 

- รอบท่ี 1/2564 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
- รอบท่ี 2/2564 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564   
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๓ 

 

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (๒ คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน หลักฐาน 

๒ เก็บตัวอย่างซีรั่ม ครบถ้วนตามเป้าหมายใน
โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปาก
และเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่ 
ประจ ารอบรณรงค์ 1/2564 และการติดตาม
ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม 
ส าหรับพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๒ ตามเป้าหมายใน
กิจกรรมส ารวจความชุกและตรวจสอบระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

รายงานผลการเก็บตัวอย่างซีรั่มที่ก าหนดใน 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค
ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่ 
ประจ ารอบรณรงค์  1/2564 และการ
ติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน
ในโคนม 
2. กิจกรรมส ารวจความชุกและตรวจสอบ
ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

 เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน หลักฐาน 

๒ โคเนื้อ/โคนม/กระบือ มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค
ปากและเท้าเปื่อย หมายถึง โคเนื้อ/โคนม/
กระบือ ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้า
เปื่อย ชนิด O และ A มากกว่าหรือเท่ากับ ๑:๘๐ 
ด้วยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณาจากร้อยละของ
ระดับภูมิคุ้มกันต่อตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายของ
จังหวัด 

ระดับภูมิคุ้มกัน (≥ 1:80) คะแนน 

 ร้อยละ 50 0 
≥ ร้อยละ 50 0.๕ 
≥ ร้อยละ ๖0 1 
≥ ร้อยละ 70 1.5 
≥ ร้อยละ 80  ๒ 

 

รายงานผลตรวจระดั บภู มิ คุ้ มกั นจาก
ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ตามที่ก าหนดใน 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค
ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่ 
ประจ ารอบรณรงค์  1/2564 และการ
ติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน
ในโคนม 
2. กิจกรรมส ารวจความชุกและตรวจสอบ
ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

เงื่อนไขส่วนที ่2 
- การเก็บตัวอย่างส าหรับการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังจากการได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

จะต้องด าเนินการหลังโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ ๑/๒๕๖๔  ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 

 

 

 



๔ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

 นางสาวพัทธ์หทัย พิพัฒนธนากิจ  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114 
 นางสาวตะวัน  ทองสว่าง  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114 

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
 นางสาวภัณฑิรา  เอื้ออวยพร เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ ๔๑๓๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า    
 นางสาวนิพิชฌม์ชา  มาทอง เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๘๒ 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย  
                โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า 
น้ าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : การพิจารณาผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๑ คะแนน) 
 ส่วนที่ ๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรค เฮโมรา
ยิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ (๓ คะแนน) 
 ส่วนที่ ๓ การการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
และโรคพิษสุนัขบ้า) (๔ คะแนน)  
ส่วนที่ ๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๑ คะแนน) 
รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” ตามเงื่อนไขดังนี ้
 ๑. จังหวัดที่ความเสี่ยงสูง ๓๐ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี เลย นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา 
ล าพูน ล าปาง แพร ่ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  
 ๒. จังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ๔๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก นครราชสีมา ยโสธร ชัยภูมิ หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  
 ๓. เป้าหมาย คือ จ านวนรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงสูง ๓๐ จังหวัด 

พิจารณาจากผลการด าเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพ่ือเฝ้า
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ ราย 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๔  และ 2/256๔ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๓ – 31 มี.ค. 256๔ 
    2/256๔ พิจารณาด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 256๔ – 30 ก.ย. 256๔ 

 

 

 



๒ 

 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๕,๐๐๐ ราย 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๔   

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๓ – 31 มี.ค. 256๔ 

รอบท่ี 2/๒๕๖๔   
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : ๒/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๓ – 3๐ ก.ย. 256๔ 

เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า  
พิจารณาจากผลการด าเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพ่ือเฝ้า

ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์”  

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ าที่จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ ราย 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้ = ร้อยละ ๒๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๓ – 31 มี.ค. 256๔ 
    2/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 256๔– 30 ก.ย. 256๔ 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ าที่จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ระหว่าง ๕0๑ – ๒,๕๐๐ ราย 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได ้ ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๓ – 31 มี.ค. 256๔ 
    2/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 256๔ – 30 ก.ย. 256๔ 

 

 



๓ 

 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ าที่จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๒,๕๐๐ ราย 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 1/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๓ – 31 มี.ค. 256๔ 

รอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

๐ มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
0.5 มีการด าเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
1 มีการด าเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

หมายเหตุ : ๒/256๔ พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 256๔ – 3๐ ก.ย. 256๔ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงส่วนที่ 1.2 
๑. กรณีกรณีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด ให้ส านักงานปศุสัตว์จัด

หวัดจัดท าหนังสือชี้แจง โดยระบุจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พร้อมรายละเอียด และแหล่งข้อมูลอ้างอิงมายัง
ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในการปรับเป้าหมายการด าเนินการต่อไป 

๒. วันที่ด าเนินการเฝ้าระวังฯ พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ 
๓. แบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” คือแบบการรายงานตามกิจกรรมการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์   สามารถเข้าถึงได้จาก http://gg.gg/mr06f 
หรือ QR code   

                                 
                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

mailto:swinehealth@dld.go.th
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๔ 

 

ส่วนที่ ๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
และโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบสารสนเทศ (๓ คะแนน) *กรณีที่กรมทราบการเกิดโรคก่อนจังหวัด คะแนนส่วนนี้
เป็น ๐ คะแนน  (ยกเว้น กรณีเกษตรกร ประชนชน ขอความช่วยเหลือผ่านทางกรมปศุสัตว์จะไม่ถูกหักคะแนน) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด:  
 ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2560 หมวด ที่ 2 ภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด 

รายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้า 
1. ให้รายงานการเกิดโรคเบื้องต้นให้ ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่พบโรคหรือได้รับแจ้งจากประชาชน เกษตรกร 

1.1. โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน กคร.1 ในระบบสารสนเทศ เพ่ือ
การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ( e-Smart surveillance) 

1.2. โรคพิษสุนัขบ้า ให้รายงาน รายละเอียดการส่งตัวอย่าง (positive lab. Report) ครบทุก case 
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) 

2. การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.2) ภายใน 72  ชั่วโมง ตั้งแต่พบโรคหรือ
ได้รับแจ้งจากประชาชน เกษตรกร 

2.1. โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน กคร.2 ในระบบสารสนเทศ เพ่ือ
การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ( e-Smart surveillance)  

2.2. โรคพิษสุนัขบ้า ให้รายงาน ผลการสอบสวนโรค ครบทุก case ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) 

3. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
3.1. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 72  ชั่วโมง  ตั้งแต่พบโรคหรือได้รับ

แจ้งจากประชาชน เกษตรกร 
 โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้บันทึกประกาศเขตโรคระบาด

ชั่วคราว ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ( e-Smart surveillance) 
 โรคพิษสุนัขบ้า ให้บันทึกไฟล์ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในระบบ Thai 

Rabies Net และส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง  
dcontrol6@dld.go.th ครบทุกcase  

3.2. รายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ( e-Smart surveillance)  
- กรณี ไม่ได้เก็บตัวอย่าง ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 
- กรณีโรคปากและเท้าเปื่อย หาก ไม่ได้เก็บตัวอย่าง ให้ระบุผลการตรวจว่า 

“โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค” 
- กรณีโรคปากและเท้าเปื่อย หาก ผลตรวจจากห้องปฎิบัติการไม่สามารถแยก

ชนิดได้ ให้ระบุผลการตรวจว่า “โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่ทราบ Type” 
 โรคพิษสุนัขบ้าให้รายงานผลการตรวจพบโรค (positive lab. Report) ครบทุก 

เคส ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) 



๕ 

 

3.3. รายงานภาวะการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) จนกว่าโรคจะสงบ 
 โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน กคร.3 / 

กคร.3 เฉพาะกิจ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ( 
e-Smart surveillance)  

 ยกเว้น โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ต้องรายงาน  
หมายเหตุ : กรณีระบบสารสนเทศ ฯ ขัดข้อง ไม่สามารถรายงานได้ให้แนบภาพหน้าจอระบบฯ ที่ขัดข้องได้ที่ 
      Dwarroom@dld.go.th  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ และรอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
1. โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า (ตัวอย่างการคิดคะแนน)   

ปศุ
สัตว์
เขต 

จังหวัด โรค 
เลขที่เคส ใน E-smart 
surveillance/เลข
ทะเบียนรับ TRN 

ภายใน 24 
ชม 

ภายใน 72 ชม 
4. 
ผล

ตรวจ 
Lab 

5. 
รายงาน 
กคร.3 

ทกุ
สปัดาห ์

6 
รายงาน 
กคร.5 

แผน และ
ผลการ 

คะแนน
เต็ม 3 
คะแนน  

1.  
รายงาน กคร. 
1/รายงานส่ง

ตัวอย่าง 

2.
รายงาน 
กคร.2 

3.  
ประกาศเขต
โรคระบาด

สัตว ์

10 A ปากและเท้าเปื่อย 0123/63       ๓ 
10 A ปากและเท้าเปื่อย 0124/63       0 
10 A คอบวม 0125/63       3 
10 A คอบวม 0126/63       0 
10 A พิษสุนัขบ้า 61785141        3 
10 A พิษสุนัขบ้า 61785142       0 

 

คะแนนโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า = 
คะแนนรวมรายงานโรคทุกเคสของจังหวัด

จ านวนเคสรายงานโรคของจังหวัด
 

  
เงื่อนไขส่วนที่ 2 

๑. หากด าเนินการรายงานเอกสารไม่ครบทุกเอกสาร เคสนั้นจะได้ 0 คะแนน 
      ๒. การประกาศเขตโรคระบาด  
 2.1 กรณีโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียให้ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ( www.esmartsur.net) โดยบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์ในหัวข้อ “พื้นที่ประกาศเขตโรคระบาด”  
 2.2 กรณีโรคพิษสุนัขบ้าให้ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
(www.thairabies.net) โดยด าเนินการแนบไฟล์มาใน “รายงานสอบสวนโรค ข้อ 4.4” และส่งไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิกส์ มายังกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง  dcontrol6@dld.go.th ครบทุกเคส  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงส่วนที่ 2 

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net) 
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net) 

mailto:Dwarroom@dld.go.th
http://www.esmartsur.net/


๖ 

 

ส่วนที่ ๓ การการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และ
โรคพิษสุนัขบ้า) (๔ คะแนน) *พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 พิจารณาคะแนนเฉพาะผลการด าเนินการของโรค
เฮโมรายิกเซปทิซีเมียและโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 และ 2/2564 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน หลักฐาน 

๓ ๓.๑ การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
๓.๑.๑ ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุด

เกิดโรค โดยพิจารณาการฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงรวมกับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่
เกิดโรค และด าเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก โดย
รายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ในระบบ e-smart surveillance 
ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์จนกว่าจะด าเนินการเรียบร้อย (๒ คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

จ านวนสัตว์เสี่ยงในรัศมี 5 กม. จากจุดเกิดโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ (กคร.3) X 100 
จ านวนสัตว์เสี่ยงทั้งหมดในรศัมี 5 กม. จากจุดเกิดโรค (กคร.๑) 

 
ระดับคะแนน ร้อยละของการฉดีวัคซีนควบคมุโรค 

0 ฉีดวัคซีนในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค  ร้อยละ 80 
1 ฉีดวัคซีนในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ≥ ร้อยละ 80 
2 ฉีดวัคซีนในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ≥ ร้อยละ 90 

หมายเหตุ* พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 พิจารณาเฉพาะการควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
 
๓.๑.๒ ไม่พบสัตว์ป่วยเพ่ิมเติม หรือเกิดโรคซ้ าภายในรัศมีรอบจุดเกิดโรค ๕ กิโลเมตร

หลังจากผ่านระยะเวลา ๑ เดือนที่พบสัตว์ป่วยตัวแรก (๑ คะแนน) 

 
กคร.1, กคร3 
และ กคร. 5 

ในระบบ  
e-smart 

surveillance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กคร. ๓ 
ในระบบ  
e-smart 

surveillance 
๑ ๓.๒ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

๓.๒.๑ จังหวัดที่เกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) รัศมี ๑ กิโลเมตร 
เป้าหมายคือ สัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว (ร้อยละ ๑๐๐) โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากที่ได้ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และลงข้อมูลผลการฉีด
วัคซีนในระบบ e-Operation (1 คะแนน) 

๓.๒.๒ จังหวัดที่ไม่เกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยง เช่น สัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อย
โอกาส โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ (๑ คะแนน) 

           รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ 
               การด าเนินการ: ฉีดวัคซีนได้ ≥ ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในระบบ e-Operation 
               การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation 
           รอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
               การด าเนินการ: ฉีดวัคซีนได้ ≥ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในระบบ e-Operation 
               การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation 

 
กคร. ๓ และ 

กคร. 5 
ทาง email: 
dcontrol6@
dld.go.th 

 



๗ 

 

เงื่อนไขส่วนที่ ๓ 
๑. หากไม่ส่งสรุปรายงาน กคร.๕ ส าหรับการควบคุมโรคทาง e-smart surveillance ทุกวันศุกร์ของ

สัปดาห์ตามข้อ ๓.๑.๑ จะได้ ๐ คะแนน ในหัวข้อ ๓.๑.๑ 
๒. ส าหรับข้อ ๓.๑.๒ พิจารณาจากรายงาน กคร. ๓ และกคร ๓ เฉพาะกิจ ส าหรับโรคปากและเท้าเปื่อย 

และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า(www.thairabies.net) 
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์( www.esmartsur.net) 
๓. รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น (กคร. 1) 
๔. รายงานภาวะการระบาดของโรค (กคร. ๓) และ กคร. ๓ เฉพาะกิจ  
๕. รายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) 
๖. ผลการด าเนินงานในระบบ e-Operation 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 นางสาวพัทธ์หทัย พิพัฒนธนากิจ  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 4114 
 นางสาวตะวัน  ทองสว่าง  เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ตอ่ 4114 
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
 นางสาวภัณฑิรา  เอื้ออวยพร เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ ๔๑๓๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร 
 นายณัฐวุฒิ  จิระ   เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ ๔๑๖๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า  :    
 นางสาวนิพิชฌม์ชา  มาทอง เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๘๒ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่ ๒ เกี่ยวข้องกับการรายงานโรคระบาดที่ส าคัญในระบบสารสนเทศ    
 นางสาวหทัยทิพย์  วรรณกี้ เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๔๔ 
  
 

http://www.thairabies.net/
http://www.esmartsur.net/


เขต จังหวัด

เป้าหมาย

จ านวนเกษตรกร

(ราย)

เขต2 สระแก้ว 1,014

ตราด 76

จันทบุรี 148

เขต3 บุรีรัมย์ 6,621

สุรินทร์ 5,013

ศรีสะเกษ 7,311

อ านาจเจริญ 996

อุบลราชธานี 6,136

เขต4 เลย 982

นครพนม 2,604

บึงกาฬ 740

มุกดาหาร 1,149

หนองคาย 872

เขต5 เชียงใหม่ 14,277

เชียงราย 5,006

แม่ฮ่องสอน 9,502

น่าน 5,169

ล าพูน 1,857

ล าปาง 2,638

แพร่ 1,561

พะเยา 1,921

เขต6 ตาก 7,197

พิษณุโลก 3,505

อุตรดิตถ์ 1,428

เขต7 กาญจนบุรี 2,080

จังหวัดท่ีความเส่ียงสูง 30 จังหวัด 

เป้าหมายการด าเนินการงานตัวช้ีวัด 

: ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ 2564



ราชบุรี 1,126

เพชรบุรี 984

ประจวบคีรีขันธ์ 1,831

เขต8 ระนอง 234

ชุมพร 2,490

เขต จังหวัด

เป้าหมาย

จ านวนเกษตรกร

(ราย)

ปศข.1 อยุธยา 54

อ่างทอง 656

กรุงเทพฯ 6

นนทบุรี 1

ปทุมธานี 63

ชัยนาท 921

ลพบุรี 1,769

สระบุรี 271

สิงห์บุรี 321

ปศข.2 ปราจีนบุรี 434

ฉะเชิงเทรา 464

ระยอง 159

ชลบุรี 264

สมุทรปราการ 3

นครนายก 176

ปศข.3 นครราชสีมา 6,918

ชัยภูมิ 5,034

ยโสธร 1,849

ปศข.4 ขอนแก่น 3,506

ร้อยเอ็ด 3,012

อุดรธานี 2,960

สกลนคร 3,746

จังหวัดท่ีความเส่ียงปานกลางถึงต่ า



หนองบัวล าภู 601

กาฬสินธ์ุ 2,931

มหาสารคาม 3,876

ปศข.6 พิจิตร 1,282

เพชรบูรณ์ 1,818

ก าแพงเพชร 3,432

สุโขทัย 2,567

อุทัยธานี 1,192

นครสวรรค์ 1,686

ปศข.7 นครปฐม 576

สุพรรณบุรี 1,878

สมุทรสาคร 0

สมุทรสงคราม 12

ปศข.8 สุราษฎร์ธานี 3,049

พัทลุง 5,089

ตรัง 696

นครศรีธรรมราช 6,281

กระบ่ี 573

พังงา 181

ภูเก็ต 37

ปศข.9 สงขลา 1,231

ยะลา 44

นราธิวาส 191

ปัตตานี 171

สตูล 80

http://ict.dld.go.th/webnew/images/stories/report/regislives/2020/T5-1-Pig.pdf

แหล่งท่ีมา ; กลุ่มสารสนเทศและข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์

จ านวนเกษตรกรและสุกร รายจังหวัด ปี 2563


