รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๒: ระดับความสาเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๖
คาอธิบาย : การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ หมายถึง การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียในปศุสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
หรือโรคระบาดในปศุสัตว์อื่น ๆ ที่สาคัญในจังหวัด
ปศุสัตว์ หมายถึง โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย ๓ ส่วน (พิจารณาคะแนนจากส่วนที่ ๑ + ส่วนที่ ๒ + ส่วนที่ ๓) ยกเว้น
จังหวัดนนทบุรีซึ่งไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พิจารณาคะแนนจาก ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค (๑ คะแนน)
ส่วนที่ ๒ การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (๓ คะแนน)
ส่วนที่ ๓ การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ๒ คะแนน)
ส่วนที่ ๑ การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ ( รอบละ ๑ คะแนน)
การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ หมายถึง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่
สาคัญ เน้นย้ามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติม เช่น นิยามการเฝ้าระวังทางอาการ รอบรณรงค์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในปศุสัตว์ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง และแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดาเนินงาน
๑

๑. ส านั กงานปศุสั ต ว์จั ง หวั ดประชุ มชี้แ จงเรื่อ งการเฝ้ าระวัง ป้ องกั นและควบคุ มโรคให้ กั บ
เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ (เป้าหมายจานวน ๖ ครั้ง ต่อ ๑ รอบการประเมิน)
๑.๑ จานวนครั้งของการประชุม (๐.๕ คะแนน)
จานวนประชุม ๕-๖ ครั้ง ๐.๕ คะแนน
จานวนประชุม ๓-๔ ครั้ง ๐.๒๕ คะแนน
จานวนประชุม ๑-๒ ครั้ง ๐.๑๕ คะแนน
ไม่จัดประชุม ๐ คะแนน
๑.๒ ความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หากั บ สถานการณ์ แ ละมาตรการโรค เพิ่ ม เติ ม
(๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ รายงานสรุปผลการประชุมมายังสานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (๐.๒๕ คะแนน)

เงื่อนไขส่วนที่ ๑
๑. เนื้อหาการประชุมชี้แจงต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ความเสี่ยงของโรคระบาดปศุสัตว์ในพื้นที่
และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน
๒. หากไม่ส่งสรุปรายงานการประชุมมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดของทุกเดือน จะได้ ๐ คะแนนในหัวข้อ ๑.๓

ส่วนที่ ๒ การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย ( รอบละ ๓ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓
คะแนน

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดาเนินงาน

๓

๒. การควบคุมโรค
๒.๑ ดาเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังรายงานแจ้งโรคใน
ระบบ e smart surveillance นอกจากอัพโหลดประกาศฯ ในระบบ e smart surveillance
ให้ ส่ ง ส าเนาประกาศฯ ดัง กล่ า วทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ dcontrol5@dld.go.th ด้ ว ย
(๑ คะแนน)
๒.๒ ดาเนินการเก็บตัวอย่างรอยโรค เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง (๐.๕ คะแนน)
๒.๓ ไม่มีการแพร่กระจายโรคจากจุดเกิดโรคเกินกว่ารัศมี ๕ กิโลเมตร
(กรณีพบการระบาดของโรคเพิ่มเติมนอกรัศมีเกิดโรคเดิม ต้องมีหลักฐานทางระบาดวิทยาว่าไม่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น รายงาน กคร.๑ และกคร. ๒ ของจุดเกิดโรคใหม่นอกรัศมี ๕ กิโลเมตร
เดิม และกคร. ๓ ) (๐.๕ คะแนน)
๒.๔ ดาเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิด โรค (Ring vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตร
จากจุดเกิดโรค โดยพิจารณาการฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงรวมกับฟาร์มหรือฝูง
สัตว์ที่เกิดโรคและดาเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก
และให้ ส่ งรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสั ตว์ (กคร.๔) ส าหรับการควบคุมโรคทาง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ dcontrol5@dld.go.th ภายหลั ง ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
(๐.๕ คะแนน)
๒.๕ ไม่ พ บสั ต ว์ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม หลั ง จากผ่ า นระยะเวลา ๑ เดื อ นที่ พ บสั ต ว์ ป่ ว ยตั ว แรก
(๐.๕ คะแนน)

เงื่อนไขส่วนที่ ๒
๑. กรณีกรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย จาก
แหล่งอื่น ในส่วนที่ ๒ จะได้ ๐ คะแนน
๒. กรณีเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย และไม่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
ชั่วคราว ในส่วนที่ ๒ จะได้ ๐ คะแนน
๓. กรณีจังหวัดที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค หากเกิดจุดเกิดโรคใหม่ให้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
ชั่วคราวในจุดนั้นด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้ดาเนินการควบคุมโรคอย่างครบถ้วน
๔. ความครอบคลุ มของการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคและระยะเวลาการดาเนินงาน พิจารณาจาก
รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. ๔) สาหรับการควบคุมโรค อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รายงาน
ดังกล่าวไม่สามารถชี้วัดถึงระยะเวลาในการดาเนินการฉีดวัคซีน ที่ระบุว่าไม่ควรเกิน ๒ สัปดาห์ได้อย่างแท้จริง

แต่หากมีการฉีดวัคซีน ได้อย่างครอบคลุมในระยะเวลาที่ กาหนดแล้ว จานวนเชื้อไวรัสในสิ่งแวดล้ อมจะลด
น้อยลงและโรคจะสงบได้อย่างรวดเร็ว
๕. หากไม่ ส่ ง สรุ ป รายงานกคร.๔ ส าหรั บ การควบคุ ม โรคทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
dcontrol5@dld.go.th ภายหลังดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้ ๐ คะแนนในหัวข้อ ๒.๔
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ ๑ และ ๒
๑. ข้อมูลจากระบบ e smart surveillance
๒. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ภายใน ๑ วัน หลังจากรายงานแจ้งโรคในระบบ e smart surveillance
๓. รายงานภาวะ การระบาดของโรค (กคร. ๓)
๔. รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. ๔) สาหรับควบคุมโรค
๕. รายงานสรุปผลการประชุมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
๖. สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล จัดทาคะแนนตัวชี้วัดจัดส่ง
กองการเจ้าหน้าที่ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ ๓ การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ๒ คะแนน)
รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” ตามเงื่อนไขดังนี้
๑. จั งหวั ดที่ ความเสี่ ยงสูง ๒๗ จั งหวั ด ได้แก่ สระแก้ ว จั นทบุ รี ตราด บุรี รั มย์ สุ ริ นทร์ ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ อุบลราชธานี เลย นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา
ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
๒. จังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางถึงต่า ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงทรา ปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา
ยโสธร ชัยภูมิ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ลาพูน ลาปาง แพร่
นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
๓. เป้าหมาย คือ จานวนรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงสูง ๒๗ จังหวัด
พิจารณาจากผลการดาเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้า
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์”
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ ราย
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ 2/2563
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ
๐
๑
๒

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563
2/2563 พิจารณาดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๕,๐๐๐ ราย
รอบที่ ๑/๒๕๖๓
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ
๐
๑
๒

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563

รอบที่ 2/๒๕๖๓
ระดับคะแนน
๐
๑
๒

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : ๒/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 3๐ ก.ย. 2563

เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางถึงต่า
พิจารณาจากผลการดาเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้า
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์”
จังหวัดที่มคี วามเสี่ยงปานกลางถึงต่าที่จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ ราย
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ
๐
๑
๒

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ ๒๐๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563
2/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563

จังหวัดทีม่ ีความเสี่ยงปานกลางถึงต่าที่จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ระหว่าง ๕0๑ – ๒,๕๐๐ ราย
รอบที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ
๐
๑
๒

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563
2/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563

จังหวัดทีม่ ีความเสี่ยงปานกลางถึงต่าที่จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๒,๕๐๐ ราย
รอบที่ ๑/๒๕๖๓
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ
๐
๑
๒

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : 1/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563

รอบที่ ๒/๒๕๖๓
ระดับคะแนน
๐
๑
๒

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ

มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้  ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

หมายเหตุ : ๒/2563 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 – 3๐ ก.ย. 2563

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ ๓ :
๑. กรณีกรณีจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด ให้สานักงานปศุสัตว์จัด
หวัดจัดทาหนังสือชี้แจง โดยระบุจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พร้อมรายละเอียด และแหล่งข้อมูลอ้างอิงมายัง
สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการปรับเป้าหมายการดาเนินการต่อไป
๒. วันที่ดาเนินการเฝ้าระวังฯ พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
๓. แบบฟอร์ มออนไลน์ “รายงานการเฝ้ าระวั งโรคในสั ตว์ ” คื อแบบการรายงานตามกิ จ กรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สามารถเข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2nYjb3d
หรือ QR code

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุขุม สนธิพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๒
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่ 1 และ ๒ : นางสาวภัณฑิลา เอื้ออวยพร เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๓
ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่ ๓ : นายณัฐวุฒิ จิระ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 41๓๒

