รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
ระดับความสําเร็จในการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
น้ําหนักผลงาน
รอยละ 4
รอบการประเมิน
รอบที่ ๑ : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3
รอบที่ ๒ : วันที่ ๑ เมษายน 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
คําอธิบาย
๑. ระดับความสําเร็จ
๑.๑ รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนินการสรางพื้นที่ปลอดโรค
ไดตามเปาหมาย โดยเปนความรวมมือของกรมปศุสัตวและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๒ ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
๒. คําจํากัดความ
๒.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
(ไมรวมองคการบริหารสวนจังหวัด)
๒.๒ พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา หมายถึง พื้นที่ที่ไมปรากฏโรคพิษสุนัขบาทั้งในคนและ
ในสัตวทุกชนิด มีการเฝาระวังโรคอยางทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอยางตอเนื่อง และควร
มีการเฝาระวังการนําสัตวเขามาในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการไมพบคนและสัตวเปนโรคพิษสุนัขบาตลอดระยะเวลา ๒ ปติดตอกัน
๒.๓ พื้นที่ควบคุมโรค มี ๓ ระดับคือ
ระดับ A หมายถึง พื้นที่ที่ไมพบโรคในคนและในสัตว
ระดับ B หมายถึง พื้นที่ที่ไมพบโรคในคน แตยังมีการพบโรคในสัตว
ระดับ C หมายถึง พื้นที่ที่พบโรคในคน หรือพื้นที่พบโรคทั้งในคนและสัตว
๓. การจัดระดับพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
๓.๑ อปท.ปลอดโรค หมายถึง อปท.ที่ไมพบโรคทั้งในคนและสัตว ยอนหลัง ๒ ป
๓.๒ อปท.ระดับ A หมายถึง อปท.ที่ไมพบโรคในคนและในสัตว ยอนหลัง ๑ ป
๓.๓ อปท.ระดับ B หมายถึง อปท.ที่ไมพบโรคในคนแตมีการพบโรคในสัตวยอนหลัง๑ป
๓.๔ อปท.ระดับ C หมายถึง อปท.ที่พบโรคในคน หรือ อปท.ทีพ่ บโรคทั้งในคนและสัตว
๔. วิธีการคํานวณ
๔.๑ รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนินการสรางพื้นที่ปลอดโรคได
ตามเปาหมาย โดยตรวจสอบขอมูลผลการดําเนินงานของแตละอปท. แลวนํามา
จัดระดับพื้นที่เปนพื้นที่ปลอดโรค หรือพื้นที่ควบคุมโรคระดับ A, B, C
แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตามสูตร ดังนี้
รอยละของ อปท.ที่เปนพื้นที่ระดับ A ขึ้นไป =
x ๑๐๐
กรณีที่เปนพื้นที่ปลอดโรค ตองมีขอมูลอื่นๆ ประกอบดวย คือ
(√) ไมพบโรคในคน (อางอิงขอมูลจากกรมควบคุมโรค)
(√) ไมพบโรคในสัตว (อางอิงจากระบบThai Rabies Net)
(√) ทุกอปท. มีการเก็บตัวอยางสงตรวจ อยางนอย ๑ ต.ย./อปท.
(√) ทุกอปท. มีการสํารวจประชากรสุนัขและแมว
(√) ทุกอปท. ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในระบบthai rabies net
ไดรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
(√) ทุกอปท. มีการฉีดวัคซีนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป

๔.๒ ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
๑) ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค มีการดําเนินการควบคุมโรค
รอบจุดเกิดโรคตามมาตรการกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา ๑ เดือนตามประกาศเขตโรคระบาดสัตวชั่วคราว โดยหลังจาก
ที่พนระยะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวไปแลวจะตองไมเกิดโรคซ้ําขึ้นอีก
ในพื้นที่เดิม
๒) การผาตัดทําหมันสุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตวกลุมเสี่ยงตอการ
แพรโรคพิษสุนัขบา โดยตรวจสอบขอมูลผลการดําเนินงานในระบบ
e-operation แลวนําขอมูลคํานวณตามสูตร ดังนี้
รอยละการผาตัดทําหมัน=
x ๑๐๐
๓) การเก็บตัวอยางสงตรวจตามโครงการเฝาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองทองถิ่น
ปลอดโรคพิษสุนัขบา พิจารณาขอมูลจํานวนตัวอยางสงตรวจเพื่อการ
รับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบา จากระบบ Thai Rabies Net ซึ่งจะดู
ทั้งชนิดตัวอยางและจํานวนตัวอยางตามเปาหมาย โดยนําขอมูลที่ได
มาคํานวณ ดังนี้
๓.๑) จํานวนตัวอยางตอเปาหมาย
รอยละจํานวนการสงตัวอยาง =
x ๑๐๐
๓.๒) ชนิดตัวอยาง
x ๑๐๐
รอยละตัวอยางที่เปนสุนัขหรือแมว=
๕. เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
คะแนน
๑. รอยละขององคปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนินการสรางพื้นที่ปลอดโรคไดตามเปาหมาย
๒
๒. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค
๒
๓. การผาตัดทําหมัน สุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตวกลุมเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบา
๐.๕
๔. การเก็บตัวอยางสงตรวจตามโครงการเฝาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองทองถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบา
๐.๕
รวมคะแนนทั้งหมด
๕
๖. รายละเอียดการใหคะแนน ดังนี้
คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน

๑. รอยละขององคปกครองสวนทองถิ่น ที่สามารถดําเนิน การสรางพื้นที่ปลอดโรคไดตามเปาหมาย (รอบละ ๒
คะแนน)
รอบที่ ๑ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3)
พิจารณาขอมูลตามหลักเกณฑพื้นที่ปลอดโรคระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3
๑.๑) ไมมีพื้นที่ระดับ A ทั้งจังหวัด ได
๐ คะแนน
๑.๒) เปนพื้นที่ระดับ A < รอยละ ๔๐ และ/หรือ มีพื้นที่ C ได
๐.๕ คะแนน
๑.๓) เปนพื้นที่ระดับ A < รอยละ ๔๐ แตไมมีพื้นที่ C ได
๑.๐ คะแนน
๑.๔) เปนพื้นที่ระดับ A ≥ รอยละ ๔๐ ขึ้นไป และมีพื้นที่ C ได
๑.๕ คะแนน
๑.๕) เปนพื้นที่ระดับ A ≥ รอยละ ๔๐ ขึ้นไป และไมมีพื้นที่ C ได
๒.๐ คะแนน
รอบที่ ๒ (ระหวางวันที่ ๑ เมษายน 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
พิจารณาขอมูลตามหลักเกณฑพื้นที่ปลอดโรคระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2–๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๒.๑) ไมมีพื้นที่ระดับ A ทั้งจังหวัด ได
๐ คะแนน

คะแนน
๒

๒.๒) เปนพื้นที่ระดับ A < รอยละ ๘๐ และ/หรือ มีพื้นที่ C ได
๐.๕ คะแนน
๒.๓) เปนพื้นที่ระดับ A < รอยละ ๘๐ แตไมมีพื้นที่ C ได
๑.๐ คะแนน
๒.๔) เปนพื้นที่ระดับ A ≥ รอยละ ๘๐ ขึ้นไป และมีพื้นที่ C ได
๑.๕ คะแนน
๒.๕) เปนพื้นที่ระดับ A ≥ รอยละ ๘๐ ขึ้นไป และไมมีพื้นที่ C ได
๒.๐ คะแนน
๒.ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค (รอบละ ๒ คะแนน)
รอบที่ ๑ (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) และ
รอบที่ ๒ (ระหวางวันที่ ๑ เมษายน 2563 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
๑) พบโรค เกิดโรคซ้ํา ไมมีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค
๐ คะแนน
๒) พบโรค เกิดโรคซ้ํา มีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค
๑.๐ คะแนน
๓) พบโรค สามารถควบคุมโรคได โดยไมเกิดซ้ํา
๒.๐ คะแนน
๔) ไมพบทั้งจังหวัด
๒.๐ คะแนน
๓. การผาตัดทําหมันสุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตวกลุมเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบา (รอบละ ๐.๕
คะแนน) พิจารณาผลการผาตัดทําหมันตามเปาหมายจากระบบ e-operation ดังนี้
รอบที่ ๑ (พิจารณาขอมูล ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3)
๑) ไมมีผลการผาตัดทําหมัน
๐ คะแนน
๒) ผาตัดทําหมันได < รอยละ ๔๐ ของเปาหมาย
๐.๒๕ คะแนน
๓) ผาตัดทําหมันได ≥ รอยละ ๔๐
๐.๕๐ คะแนน
รอบที่ ๒ (พิจารณาขอมูลตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖3– ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
๑) ไมมีผลการผาตัดทําหมัน
๐ คะแนน
๒) ผาตัดทําหมันได < รอยละ ๘๐ของเปาหมาย
๐.๒๕ คะแนน
๓) ผาตัดทําหมันได ≥ รอยละ ๘๐
๐.๕๐ คะแนน
๔. การดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาเชิงรุก (รอบละ ๐.๕ คะแนน)
รอบที่ ๑ (พิจารณาขอมูลตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3)
พิจารณาจํานวนตัวอยางที่สงตรวจในระบบ Thairabies.net
๑) เก็บตัวอยางได < รอยละ ๔๐ ของเปาหมาย
๐ คะแนน
๒) เก็บตัวอยางได ≥ รอยละ ๔๐ ของเปาหมาย
๐.๒๕ คะแนน
๓) เก็บตัวอยางได ≥ รอยละ ๔๐ของเปาหมาย และชนิดตัวอยางเปนสุนัข-แมว
≥ รอยละ ๘๐
๐.๕๐ คะแนน
รอบที่ ๒ (พิจารณาขอมูลตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 )
พิจารณาจํานวนตัวอยางที่สงตรวจในระบบ Thairabies.net
๑) เก็บตัวอยางได < รอยละ ๘๐ ของเปาหมาย
๐ คะแนน
๒) เก็บตัวอยางได ≥ รอยละ ๘๐ ของเปาหมาย
๐.๒๕ คะแนน
๓) เก็บตัวอยางได ≥ รอยละ ๘๐ ของเปาหมาย และชนิดตัวอยางเปนสุนัข-แมว
≥ รอยละ ๘๐
๐.๕๐ คะแนน
รวมคะแนน

๒

๐.๕

๐.๕

๕

เงื่อนไข : ผลการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาเชิงรุกพิจารณาขอมูลจํานวนตัวอยางสงตรวจ เพื่อการ
รับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบา จากระบบ Thai Rabies Net
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ web site ของสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
http://www.dld.go.th/dcontrol
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา (Thai Rabies Net) http://www.thairabies.net/trn/
3. คูมือหลักเกณฑการสรางพื้นทีป่ ลอดโรคพิษสุนัขบา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพรพิรุณ ชินสอน
เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 4181
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนิพิชณมชา มาทอง
เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 4181

