
ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประจ าปี 2563 
ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มี 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึงจ านวน 
  เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมโดยท่ีปรึกษาของเกษตรกร 
- ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงท่ีเหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 
   ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ 
- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค ปีงบประมาณละ     
  2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 และครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2563 ให้ปศุสัตว์จังหวัด 
- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) คือ รายงานรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหลักสูตร
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ท่ีได้รับค าแนะน าจากท่ีปรึกษาของเกษตรกร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึง จ านวน
เกษตรกรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ท่ีได้รับ
ค าแนะน าจากท่ีปรึกษาของเกษตรกร 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2563 (เต็ม 5 คะแนน) 

 
 
เกณฑ์
การให้
คะแน
น รอบ 

2/2563 (เต็ม 5 คะแนน) 
แหล่ง
ข้อมูล 
/ 
วิธีการ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

/หลักฐานอ้างอิง 
- แบบรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) 
- แบบรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) 
- ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation) 
 

รายละเอียด คะแนน 
การส่งรายงาน ฟป.4 ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 1 
ตัวเลขตรงกัน ตัวเลขผลการด าเนินงานในระบบ E-operation และแบบรายงาน ฟป.4 
และฟป.6 เป็นตัวเลขท่ีตรงกัน 

1 

ผลการด าเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 3 

รายละเอียด คะแนน 
การส่งรายงาน ฟป.4 ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2563 1 
ตัวเลขตรงกัน ตัวเลขผลการด าเนินงานในระบบ E-operation และแบบรายงาน ฟป.4 
และฟป.6 เป็นตัวเลขท่ีตรงกัน 

1 

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 3 



 
 
เป้าหมายเกษตรกรที่ผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
 

อ าเภอ สัตว์ปีกพื้นเมือง(ราย) สุกร(ราย) 
เมืองตาก 10 10 
บ้านตาก 10 10 
สามเงา 10 10 
วังเจ้า 10 10 
แม่สอด  42 
แม่ระมาด  42 
ท่าสองยาง  42 
พบพระ  42 
อุ้มผาง  42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ หมายถึง การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 
โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียในปศุสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือ 
โรคระบาดในปศุสัตว์อื่น ๆ ท่ีส าคัญในจังหวัด 
                ส่วนที่ 1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (รอบละ 3 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2563 และ 2/2563 

คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
3 การควบคุมโรค 

- หลังจากประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ให้ส่งกคร.1, กคร.2, กคร.3 ภายใน 24 ช่ัวโมงมา
ท่ีปศุสัตว์จังหวัด ด้วย (1 คะแนน) 
- ด าเนินการเก็บตัวอย่างรอยโรค เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง (0.5 คะแนน) 
- ไม่มีการแพร่กระจายโรคจากจุดเกิดโรคเกินกว่ารัศมี 5 กิโลเมตร(กรณีพบการระบาดของโรค
เพิ่มเติมนอกรัศมีเกิดโรคเดิม ต้องมีหลักฐานทางระบาดวิทยาว่าไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น 
รายงาน กคร.1 และกคร. 2 ของจุดเกิดโรคใหม่นอกรัศมี 5 กิโลเมตร เดิมและกคร.3 ) (0.5 
คะแนน) 
- ด าเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตรจากจุด
เกิดโรค โดยพิจารณาการฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสัตว์ท่ีไม่ได้เล้ียงรวมกับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่
เกิดโรคและด าเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก และ
ให้ส่งรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.4) ส าหรับการควบคุมโรคภายหลัง
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มายังปศุสัตว์จังหวัด (0.5 คะแนน) 
- ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมหลังจากผ่านระยะเวลา 1 เดือนท่ีพบสัตว์ป่วยตัวแรก(0.5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( 2 คะแนน) 
        รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์”โดยเป้าหมายเกษตรกร
ท่ีต้องรายงานตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย  ตาก 7,566 ราย 
คะแนน รายละเอียดการด าเนินการ 

รอบที่ 1/2563 รอบที่ 2/2563 
0 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 100 
1 ด าเนินการได้มากกว่ากว่าร้อยละ 50 ด าเนินการได้ร้อยละ 100 
1 รายงานสรุปส่งจังหวัดภายในวันท่ี 1 เม.ย. 2563 รายงานสรุปส่งจังหวัดภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2563 
2 รวมคะแนนทั้ง 3 ส่วน 

หมายเหตุ แบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” คือแบบการรายงานตามกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 



เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สามารถเข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2nYjb3d 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ภารกิจของกรมปศุสัตว์คือการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคระบาดสัตว์ เพื่อลดความสูญเสีย 
ท่ีเกิดจากการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ป้องกันการติดเช้ือในคนในกรณีเป็นโรคท่ีติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และ 
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ด้านสัตวแพทย์ และ 
อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในการควบคุมการระบาดของโรค และใน 
ระยะเวลาท่ีผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์รับรองสถานท่ีเล้ียงไก่ชนท่ีมีระบบป้องกันโรคเพื่อป้องกันการ 
เกิดโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆพร้อมท้ังเป็นเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการในการควบคุมและ 
ป้องกันโรค และได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังรายงานการเกิดโรคส าคัญ  
ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1/2563 และ รอบท่ี 2/2563 
คะแนน รายละเอียดด าเนินงาน 

0 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคคนิวคาสเซิล น้อยกว่าร้อยละ 50 
1 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าร้อยละ 50 
2 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคคนิวคาสเซิล มากกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค (3 คะแนน) 
เป้าหมายการด าเนินงานจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง อ าเภอละ 40 ราย 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1/2563 
คะแนน รายละเอียดด าเนินงาน 

0 ผลการด าเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 

1 ผลการด าเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 

2 ผลการด าเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

3 ผลการด าเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 2/2563 
คะแนน รายละเอียดด าเนินงาน 

0 ผลการด าเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

1 ผลการด าเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

2 ผลการด าเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

3 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
-  รายงานผลการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมอืงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 
-  รายงาน E-operation ประจ าเดือนของแต่ละอ าเภอ 



 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย 1. ระดับความส าเร็จ 
              1.1  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย โดย  
                    เป็นความร่วมมือของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              1.2  ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
             2. ค าจ ากัดความ 
              2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลต าบล เทศบาล 
                   เมือง (ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
              2.2 พื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง พื้นท่ีท่ีไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคนและในสัตว์ทุกชนิด มีการ 
                   เฝ้าระวังโรคอย่างท่ัวถึง มีมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และควรมีการเฝ้าระวังการน าสัตว์เข้ามาใน   
                   พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอด 
                   ระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน 
              2.3 พื้นท่ีควบคุมโรค มี 3 ระดับคือ 
                   ระดับ A หมายถึง พื้นท่ีท่ีไม่พบโรคในคนและในสัตว์ 
                   ระดับ B หมายถึง พื้นท่ีท่ีไม่พบโรคในคน แต่ยังมีการพบโรคในสัตว์ 
                   ระดับ C หมายถึง พื้นท่ีท่ีพบโรคในคน หรือพื้นท่ีพบโรคท้ังในคนและสัตว์ 
              3. การจัดระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
               3.1 อปท.ปลอดโรค หมายถึง อปท.ท่ีไม่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 2 ปี 
               3.2 อปท.ระดับ A หมายถึง อปท.ท่ีไม่พบโรคในคนและในสัตว์ ย้อนหลัง 1 ปี 
               3.3 อปท.ระดับ B หมายถึง อปท.ท่ีไม่พบโรคในคนแต่มีการพบโรคในสัตว์ย้อนหลัง 1 ปี 
               3.4 อปท.ระดับ C หมายถึง อปท.ท่ีพบโรคในคน หรือ อปท.ท่ีพบโรคท้ังในคนและสัตว์ 
              กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีปลอดโรค ต้องมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย คือ 
              (√) ไม่พบโรคในคน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค) 
              (√) ไม่พบโรคในสัตว์ (อ้างอิงจากระบบThai Rabies Net) 
              (√) ทุกอปท. มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อย่างน้อย 1 ต.ย./อปท. 
              (√) ทุกอปท. มีการส ารวจประชากรสุนัขและแมว 
              (√) ทุกอปท. ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในระบบthai rabies net ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
              (√) ทุกอปท. มีการฉีดวัคซีนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
          1) ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคท่ีจุดเกิดโรค มีการด าเนินการควบคุมโรครอบจุดเกิดโรคตามมาตรการกรม
ปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 1 เดือน ตามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โดยหลังจากท่ีพ้นระยะ
ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราวไปแล้วจะต้องไม่เกิดโรคซ้ าขึ้นอีกในพื้นท่ีเดิม 



          2) การผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า โดยตรวจสอบ
ข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ e-operation  
          3) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พิจารณา
ข้อมลูจ านวนตัวอย่างส่งตรวจเพื่อการรับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากระบบ Thai Rabies Net ซึ่งจะดูท้ังชนิด
ตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างตามเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ร้อยละขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย (รอบละ 2 
คะแนน) 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์พ้ืนที่ปลอดโรคระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
-  ไม่มีพ้ืนที่ระดับ A ทั้งจังหวัด ได้ 0 คะแนน 
-  เป็นพ้ืนที่ระดับ A  ร้อยละ 40 ข้ึนไป และมีพ้ืนที่ C ได้ 1.5 คะแนน 
-  เป็นพ้ืนที่ระดับ A  ร้อยละ 40 ข้ึนไป และไม่มีพ้ืนที่ C ได้ 2 คะแนน 
รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์พ้ืนที่ปลอดโรคระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
-  ไม่มีพ้ืนที่ระดับ A ทั้งจังหวัด ได้ 0 คะแนน 
-  เป็นพ้ืนที่ระดับ A  ร้อยละ 80 ข้ึนไป และมีพ้ืนที่ C ได้ 1.5 คะแนน 
-  เป็นพ้ืนที่ระดับ A  ร้อยละ 80 ข้ึนไป และไม่มีพ้ืนที่ C ได้ 2 คะแนน 
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2. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค (รอบละ 2 คะแนน) 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 
กันยายน 2563) 
1) พบโรค เกิดโรคซ้ า ไม่มีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค 0 คะแนน 
2) พบโรค เกิดโรคซ้ า มีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค 1 คะแนน 
3) พบโรค สามารถควบคุมโรคได้ โดยไม่เกิดซ้ า 2 คะแนน 
4) ไม่พบทั้งจังหวัด 2 คะแนน 
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3. การผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวเพือ่ควบคุมประชากรสตัว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (รอบละ 
0.5 คะแนน) พิจารณาผลการผ่าตัดท าหมันตามเป้าหมายจากระบบ e-operation ดังน้ี 
รอบที่ 1 (พิจารณาข้อมูล ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
1) ไม่มีผลการผ่าตัดท าหมัน 0 คะแนน 
2) ผ่าตัดท าหมันได้มากกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 0.25 คะแนน 
3) ผ่าตัดท าหมันได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 0.50 คะแนน 
รอบที่ 2 (พิจารณาข้อมูลต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
1) ไม่มีผลการผ่าตัดท าหมัน 0 คะแนน 
2) ผ่าตัดท าหมันได้มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 0.25 คะแนน 
3) ผ่าตัดท าหมันได้มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 0.50 คะแนน 
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4. การด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (รอบละ 0.5 คะแนน) 
รอบที่ 1 (พิจารณาข้อมูล ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ 
Thairabies.net 
1) เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 0 คะแนน 
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2) เก็บตัวอย่างได้มากกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 0.25 คะแนน 
๓) เก็บตัวอย่างได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย และชนิดตัวอย่างเป็นสุนัข-แมว ร้อยละ 80 ได้ 0.5 คะแนน 
รอบที่ 2 (พิจารณาข้อมูลต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ 
Thairabies.net 
1) เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 0 คะแนน 
๒) เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 0.25 คะแนน 
๓) เก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และชนิดตัวอย่างเป็นสุนัข-แมว ร้อยละ 80 ได้ 0.5 คะแนน 

รวมคะแนน 5 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
-  ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) http://www.thairabies.net/trn/ 
-  รายงาน E-operation ประจ าเดือนของแต่ละอ าเภอ 
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