
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ (ด้านสุขภาพสัตว์) ปีงบประมาณ 2565 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม 
น้ าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 3 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

- ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 
GFM จากกรมปศุสัตว์ 

- จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง คือ จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง GFM ปีงบประมาณ 2565 
โดยแยกเป็น จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองใหม่ และฟาร์มที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง 

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
คะแนน เกณฑ์รอบท่ี 1/2565 เกณฑ์รอบท่ี 2/2565 

1 
รวบรวมและน าส่งเอกสารเพื่อขอรับการรับรอง
ใหม่ และต่ออายุฟาร์ม ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

รวบรวมและน าส่งเอกสารเพื่อขอรับการรับรอง
ใหม่ และต่ออายุฟาร์ม ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2 
มีฟาร์มได้รับการรับรอง/ต่ออายุ มากกว่าร้อยละ 
25 ของเป้าหมาย 

มีฟาร์มได้รับการรับรอง/ต่ออายุ มากกว่าร้อยละ 
75 ของเป้าหมาย 

2 
มีฟาร์มได้รับการรับรอง/ต่ออายุ มากกว่าร้อยละ 
50 ของเป้าหมาย 

มีฟาร์มได้รับการรับรอง/ต่ออายุ  ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 

 
เป้าหมายการรับรอง/ต่ออายุ GFM ปีงบประมาณ 2565 
 

อ าเภอ 
รับรองใหม่ (ราย) ต่ออายุ (ราย) 

สัตว์ปีก
พื้นเมือง 

โคเนื้อ กระบือ สุกร 
สัตว์ปีก
พื้นเมือง 

สุกร 

เมือง 14 3  2 2 5 
บ้านตาก 14 2 2 2 2 5 
วังเจ้า 14 2  3 3 4 
สามเงา 14 2 2 3 3 4 
แม่สอด 14 3  2 2 5 

แม่ระมาด 14 2  2 2 5 
ท่าสองยาง 14 2 3 2 2 4 
พบพระ 14 2  2 2 4 
อุ้มผาง 13 2 3 2 2 4 
รวม 125 20 10 20 20 40 

 
 



ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
น้ าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5.5 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1/2565 

ส่วนที่ 1 (2.5 คะแนน) 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (1.5 คะแนน)  
- ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ 80 ตามรอบการรณรงค์ และสรุปรายงาน 

กคร.5 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดรอบรณรงค์ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 คะแนน)  
- ติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
ส่วนที่ 2 (3 คะแนน) 
ระดับภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (2 คะแนน) 
- เก็บตัวอย่างซีรั่มตามโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยว

เอ้ืองขนาดใหญ่ ประจ ารอบรณรงค์ ที ่1/2565 ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับการรับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (1 คะแนน) 
- ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับการรับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับ

วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ผ่านเกณพ์ที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนตัวอย่าง 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 2/2565 

ส่วนที่ 1 (2.5 คะแนน) 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (1.5 คะแนน)  
- ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ 80 ตามรอบการรณรงค์ และสรุปรายงาน 

กคร.5 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดรอบรณรงค์ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 คะแนน)  
- ติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกท้องถิ่นสามารถด าเนินการฉีด

วัคซีนได้มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ภายในวันที่ 
1 กันยายน 2565 

ส่วนที่ 2 (3 คะแนน) 
ระดับภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (2 คะแนน) 
- ระดับภูมิคุ้มกันหลังท าวัคซีนตามโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับการรับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (1 คะแนน) 
- ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับการรับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับ

วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนตัวอย่าง 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย 
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า 
น้ าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 11.5 
ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก (3.5 คะแนน) 
1.1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (2 คะแนน) 
1.1.1 การเฝ้าระวังทางอาการทางคลินิกในฟาร์มเลี้ยงสุกร 
 - รอบการประเมินที่ 1/65 ด าเนินการได้ ร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
 - รอบการประเมินที่ 2/65 ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  
1.1.2 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกร 
 - ด าเนินการรอบการประเมินละ 1 ครั้ง/โรงฆ่าสุกร 
1.1.3 การการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกร 
 - ด าเนินการรอบการประเมินละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการต าบลละ 1 สถานที่จ าหน่าย 
1.1.4 การรายงานสอบสวนโรคระบาดที่ส าคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกจากการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการตามข้อ 1.1.2 และ 1.1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1.2 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (1.5 คะแนน) 
1.2.1 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ) (0.25 คะแนน) 
1.2.2 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก) (1 คะแนน) 
1.2.3 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกในนกธรรมชาติโดยการเก็บซาก (0.25 คะแนน) 
 
ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรา
ยิกเซฟติซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบสารสนเทศ (4 คะแนน) 
2.1 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซี
เมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2 คะแนน) 
- รายงาน กคร.1/กคร.2 หรือรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ภายใน 24 ชั่วโมงหลังพบโรคหรือ
ด าเนินการเก็บตัวอย่าง เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ภายใน 72 ชั่วโมงหลังพบโรค 
- รายงาน กคร.3 จนกว่าโรคจะสงบ ในกรณโีรคปากและเท้าเปื่อยให้รายงาน กคร.3 และ กคร.3 
เฉพาะกิจ 
2.2 การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพ่ือการระวังโรคไข้หวัดนก(รก.1 เชิงรับ) (2 คะแนน) 
- รายงานการพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และเก็บตัวอย่างส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมงหลงัได้รับแจ้ง 
- รายงานแบบสอบสวนโรค/ใบน าส่งตัวอย่าง/บันทึกสั่งกัก/ใบ สคส.1 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับ
แจ้งโรคมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และโรคพิษ
สุนัขบ้า) (4 คะแนน) 



3.1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (3 คะแนน) 
- รายงาน กคร.6 และก าหนดแผนการควบคุมโรคในรัศมี 5 กม. 
- ก าหนดแผนการฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กม. และด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 80 ใน 14 วัน (FMD) 
และ 30 วัน (Haemo.) พร้อมทั้งรายงาน กคร.5 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
3.2 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (1 คะแนน) 
- กรณีเกิดโรค ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 1 กม. ภายใน 2 สัปดาห์ 
- กรณีไม่เกิดโรค ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ 
 - รอบท่ี 1/65 ด าเนินการได้ร้อยละ 50 
 - รอบท่ี 2/65 ด าเนินการได้ร้อยละ 80   
เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคตามกิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 การเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์มเลี้ยงสุกร 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) 
เมือง 300 
วังเจ้า 250 
บ้านตาก 100 
สามเงา 50 
แม่สอด 1,350 
แม่ระมาด 900 
พบพระ 1,750 
ท่าสองยาง 1,950 
อุ้มผาง 850 
รวม 7,500 
 
เป้าหมายการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 

เดือน 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

อ าเภอ 

แม่สอด 

แม่ระมาด 

พบพระ 

ท่าสองยาง 

อุ้มผาง 

เมือง 

วังเจ้า 

บ้านตาก 

สามเงา 

แม่สอด 

แม่ระมาด 

พบพระ 

 


