
                                 รายละเอียดตัวชี้วัดรายอ าเภอด้านสุขภาพสัตว์ ปี2562 ทุกอ าเภอ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์. 
น้ าหนักตัวชี้วัด: 20 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1: ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเล้ียงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ 
                     ท่ีเหมาะสม (ร้อยละ 5). 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 - ท่ีปรึกษาของเกษตรกร หมายถึงเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ หรือบุคคลท่ีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ท า หน้าท่ีให้

ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรในการเตรียมการด้านต่างๆ ให้ก่อนขอใบรับรองฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ การเล้ียง
สัตว์ที่เหมาะสม  

- คณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึงคณะผู้ตรวจประเมินการรับรองฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ การเล้ียง
สัตว์ที่เหมาะสม ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมินและสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนการพิจารณา
การรับรอง ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน อย่างน้อย ๒ คน  

- หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์หรือหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้า
ปศุสัตว์หรือหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์หรือหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนา ปศุสัตว์
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ การเล้ียงสัตว์ท่ี
เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ 

 - ผู้ตรวจประเมิน หมายถึงเจ้าหน้าท่ีของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนา สุขภาพ
สัตว์ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ จบการศึกษาข้ันตํ่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล หรือสัตว
ศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินฟาร์มท่ีมีระบบการ ป้องกันโรค
และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์หรือได้รับค าแนะนาจากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

- เกษตรกรท่ีได้รับการอบรมระบบการป้องกนัโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึงจ านวน เกษตรกรท่ี
เข้ารับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์  

- ฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงท่ีเหมาะสม หมายถึงฟาร์มท่ีได้รับการรับรองฟาร์มท่ีมี ระบบการ
ป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์  

- จ านวนของฟาร์มท่ีได้รับการรับรองฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึง
จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ เทียบกับ
จ านวนเป้าหมายท้ังหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมนิที่ 1/2562 (รวมคะแนนของสว่นที่1และ2) 

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
ส่วนท่ี 1 
ด าเนินการอบรมเกษตรกรหรือให้ค าปรึกษาเกษตรกรเรื่องระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์
ท่ีเหมาะสม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ราย 

2 

ส่วนท่ี 2 
จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงท่ีเหมาะสม ได้มากกว่า
หรือเท่ากับ 10 ราย(ไม่ซ้ ากับรายเดิมท่ีเคยข้ึนทะเบียนฟาร์ม) 

3 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
- แบบรายงานรับรองฟาร์มท่ีมีระบบป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม 
- รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรท่ีส่งมาให้ปศุสัตว์จังหวัด 

 



 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2: ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ โรคบรูเซลลา ร้อยละ 5) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
                กรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายก าจัดโรคบรูเซลลาในแพะ ในปี 2562 ดังนั้น จังหวัดตากจึงก าหนดให้แต่ละ
อ าเภอเร่งทดสอบโรคบรูเซลลาในแพะท่ีมีอายุต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
จ านวนประชากรแพะแต่ละอ าเภอของจังหวัดตาก ตามแบบส ารวจประชากรสัตว์ 
  อ าเภอเมืองตาก   มีจ านวนแพะ   235 ตัว 
  อ าเภอบ้านตาก   มีจ านวนแพะ     35 ตัว 
  อ าเภอสามเงา   มีจ านวนแพะ   252 ตัว 
  อ าเภอวังเจ้า   มีจ านวนแพะ     57  ตัว 
  อ าเภอแม่สอด   มีจ านวนแพะ 3,597 ตัว 
  อ าเภอแม่ระมาด  มีจ านวนแพะ   519 ตัว 
  อ าเภอท่าสองยาง มีจ านวนแพะ 3,050 ตัว 
  อ าเภอพบพระ   มีจ านวนแพะ 1,211 ตัว 
  อ าเภออุ้มผาง   มีจ านวนแพะ   354 ตัว 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2562 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

 

0 ผลการด าเนินงานทดสอบโรคบรูเซลลาในแพะได้ต่ ากว่าร้อยละ 35 ของเป้าหมาย 

2 ผลการด าเนินงานทดสอบโรคบรูเซลลาในแพะได้ร้อยละ 35-45 ของเป้าหมาย 

5 ผลการด าเนินงานทดสอบโรคบรูเซลลาในแพะได้มากกว่าร้อยละ 45 ของเป้าหมาย 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
      1.1 การส่งตัวอย่างซีรั่มแพะจากอ าเภอมาให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก  
      1.2 ผลการทดสอบโรคบรูเซลลาในแพะ จากศวพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 3: ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 5). 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1. ระดับความส าเร็จวัดจาก 

1.1 ร้อยละขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมาย 
1.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

2. ค าจ ากัดความ 
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลต าบล, เทศบาลเมือง, 
เทศบาลนคร 
2.2 พื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าหมายถึงพื้นท่ีท่ีไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคนและในสัตว์ทุกชนิดมีการ 
เฝ้าระวังโรคอย่างท่ัวถึงมีมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่องและควรมีการเฝ้าระวังการน าสัตว์เข้ามาใน 
พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพจนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอด 
ระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน 
2.3 พื้นท่ีควบคุมโรคมี 3 ระดับคือ 
oระดับ A หมายถึงพื้นท่ีท่ีไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ 
oระดับ B หมายถึงพื้นท่ีท่ีไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนแต่พบโรคในสัตว์ 
oระดับ C หมายถึงพื้นท่ีท่ียังพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนหรือท้ังคนและสัตว์ 
หมายเหตุ: .ในการจัดระดับพื้นท่ีนอกจากจะดูจากสถานการณ์การพบโรคในคนและสัตว์แล้วยังต้องพิจารณา

จากผลการขึ้นทะเบียนสัตว์ฉีดวัคซีนและจ านวนสุนัขจรจัดในพื้นท่ีด้วยโดยแบ่งการพิจารณาดังนี้ 
3. การจัดระดับพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 3.1 อปท.ปลอดโรค หมายถึงอปท.ท่ีไม่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 2 ปี 
 3.2 อปท.ระดับ A หมายถึงอปท.ท่ีไม่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 1 ปี 

3.3 อปท.ระดับ B หมายถึงอปท.ท่ีไม่พบโรคในคนแต่พบโรคในสัตว์ ย้อนหลัง 1 ปี 
3.4 อปท.ระดับ C หมายถึงอปท.ท่ียังพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนหรือท้ังคนและสัตว์ 

4. วิธีการค านวณ 
4.1 ร้อยละขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ีสามารถด าเนินการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

ตามเป้าหมาย 
ท าการประเมินโดยตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละอปท . และจัดระดับพื้นท่ีออกเป็นพื้นท่ีปลอด

โรคหรือพื้นท่ีควบคุมโรค (ระดับ A, B, C) ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาค านวณตามสูตรดังนี ้
ร้อยละของอปท. ท่ีเป็นพื้นท่ีระดับ A ขึ้นไป=     ระดับA+ระดับปลอดโรคx 100 

                                                                     จ านวนอปท.ท้ังหมดของจังหวัด 
4.2  ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิจารณาข้อมูลจ านวนผลการผ่าตัดท าหมัน

ตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์จากระบบ e-operation แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาค านวณตามสูตรดังนี้ 
ร้อยละการผ่าตัดท าหมัน= ผลการผ่าตัดท าหมันx 100 

จ านวนเป้าหมายท่ีได้รับจากกรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
รอบการประเมินคร้ังที่ 1/2562 

ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดด าเนนิงาน คะแนนเต็ม 
1. ร้อยละของอปท.ที่สามารถด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์พื้นท่ีปลอดโรคระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 
2562 

- ไม่มีพื้นท่ีระดับ A ท้ังจังหวัด                             ได้   0 คะแนน 
- เป็นพื้นท่ี A น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีพื้นท่ี C        ได้ 0.5 คะแนน 
- เป็นพื้นท่ี A น้อยกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่มีพื้นท่ี C       ได้   1 คะแนน 
- เป็นพื้นท่ี A มากกว่าร้อยละ 40 และมีพื้นท่ี C         ได้  1.5 คะแนน 
- เป็นพื้นท่ี A มากกว่าร้อยละ 40 และไม่มีพื้นท่ี C      ได้   2 คะแนน 

2 คะแนน 
 
 
 
 
 

 

2. ประสิทธิภาพในการควบคุมรอบจุดเกิดโรค 
    -   ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าท้ังอ าเภอ                        ได 2 คะแนน 
    -   พบโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมโรคได้ โดยไม่เกิดซ้ า ได 1 คะแนน 
    -   พบโรคพิษสุนัขบ้าและเกิดโรคซ้ าอีก                  ได ๐ คะแนน 

2 คะแนน 

3. การผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ 
พิจารณาผลการผ่าตัดท าหมันตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์จากระบบ e-operation 
ข้อมูลต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

-  ไม่มีผลการผ่าตัดท าหมัน                                  ได้ 0 คะแนน 
-  ผ่าตัดท าหมันได้น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย    ได้ 0.5 คะแนน 
-  ผ่าตัดท าหมันได้มากกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย    ได้ 1 คะแนน 

 

1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 4: ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก  (ร้อยละ 5). 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ภารกิจของกรมปศุสัตว์คือการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคระบาดสัตว์ เพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิด
จากโรคระบาดสัตว์ ป้องกันการติดเช้ือในคน โดยอาศัยความรู้ความสามารถด้านสัตวแพทย์และอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในการควบคุมการระบาดของโรค รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกนัโรคระบาดสัตว์ปีก
อย่างเข้มงวด จึงได้จัดท าตัวช้ีวัดในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก 

 
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดด าเนนิงาน คะแนนเต็ม 

ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล น้อยกว่าร้อยละ 40 0 
ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ 40 1 
ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ 50 2 
ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล มากกว่าเท่ากับร้อยละ 60 5 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
      1. การส่งตัวอย่างซีรั่มไก่จากอ าเภอมาให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก  
      2. ผลการทดสอบภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล จากศวพ. 

 

 

 

 

 

 


