
                                                                                                                                                                                                                                
1.1-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕63) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

น้ าหนักผลงาน ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20  พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ส านักงานปุุสัตวจจังววัดระยอง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของข้าราชการและ
พนักงานราชการในส านักงานปุุสัตวจจังววัดระยอง ประกอบด้วย ๒ ส่วนส าคัญ คือ ๑)ความสามารถที่ต้อง
พัฒนา และ ๒) สมรรถนะที่ต้องพัฒนา มีวัตถุประสงคจเพ่ือใว้บรรลุวัตถุประสงคจของงาน ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาเพ่ือใว้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง โดยการุึกษาค้นคว้าความรู้ใวม่ๆที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติจากต าราวิชาการ วรือการสอนงาน การุึกษาด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสจ (e-learning) ของ
ส านักงาน ก.พ. และการฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ รับทราบแผนพัฒนาบุคลากร 
๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้ก าวนด ถูกต้อง ครบถ้วน 
๓ ท าแบบทดสอบ/งานต่างๆที่ได้มอบวมาย ตามแผนที่ได้ก าวนด 
๔ ผลคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 60 – 79 

๕ ผลคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เงื่อนไข :  ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.63 – ก.ย. 63 

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าวนด ท าแบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ สรุปผลและรวบรวมผลการประเมินเสนอปุุสัตวจจังววัดระยอง 

 เว็บไซตจของส านักงานปุุสัตวจจังววัดระยอง pvlo-ray@dld.go.th วัวข้อ  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕63) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.2 : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปุุสัตวจอ าเภอท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาวมาย        
                        ที่ได้รับ 
น้ าหนักผลงาน ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20  พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ปุุสัตวจจังววัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาวมายผลผลิตที่ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอได้รับมอบวมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย  วมายถึง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของส านักงานปุุสัตวจอ าเภอ ที่ได้รับ
มอบวมายใว้ด าเนินการตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่ส าคัญ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ุ. 2563 เปรียบเทียบกับเปูาวมายภาพรวมของงานส าคัญนั้น ๆ โดย ปุุสัตวจจังววัดต้อง
ก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาวมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ บันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสจ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 – พ.ค. 63) 
ผลงานส าคัญของส านักงานปุุสัตวจอ าเภอด าเนินการได้ 51-60.99 % 

2 บันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสจ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 – มิ.ย. 63) 
ผลงานส าคัญของส านักงานปุุสัตวจอ าเภอด าเนินการได้ 61-70.99 % 

3 บันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสจ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 – ก.ค. 63) 
ผลงานส าคัญของส านักงานปุุสัตวจอ าเภอด าเนินการได้ 71-80.99 % 

4 บันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสจ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 – ส.ค. 63) 
ผลงานส าคัญของส านักงานปุุสัตวจอ าเภอด าเนินการได้ 81-90.99 % 

5 บันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสจ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 – ก.ย. 63) 
ผลงานส าคัญของส านักงานปุุสัตวจอ าเภอด าเนินการได้ 91 % ขึ้นไป 

 

เงื่อนไข : ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. 63 – ก.ย. 63 
 : กรณีที่มีการขอแก้ไขข้อมูล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป จะพิจารณาปรับลดครั้งละ 
0.10 คะแนน 
 : กรณีที่บันทึกข้อมูลแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันข้อมูล วลังวันที่ 28 ของทุกเดือน จะพิจารณาปรับลด 
0.10 คะแนน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป 

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  ตามแบบรายงาน RPT112, RPT503  จากระบบบริวารการปฏิบัติงาน (e–Operation) กลุ่ม
ยุทธุาสตรจและสารสนเทุการปุุสัตวจ เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน 
e-operation ระดับอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอปุุสัตวจจังววัดระยอง 

 



 

1.3-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕63) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.3 : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจ 

น้ าหนักผลงาน ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20     พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20  

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจ วมายถึง ข้อมูลบุคคลวรือนิติบุคคลที่ประกอบ

อาชีพการเลี้ยงสัตวจ ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตวจและรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตวจกับกรมปุุสัตวจ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจรายครัวเรือนของกรมปุุสัตวจ ประจ าปี 2563 

 ร้อยละของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจรายครัวเรือน วมายถึง 
สัดส่วนของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจรายครัวเรือนของกรมปุุสัตวจ ประจ าปี 2563 
เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจ ประจ าปี 2562 ซึ่งกรมปุุสัตวจอนุมัติในวลักการปรับฐาน
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริวารการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณามิติผลลัพธจ 
เปูาวมาย อ.เมือง อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.วังจันทรจ อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง อ.เขาชะเมา อ.นิคมฯ 
ปี 2563 2,360 550 2,400 640 2,500 550 800 700 
วมายเวตุ : เปูาวมาย ปี 2563 คือ เปูาวมายที่กรมปุุสัตวจก าวนดตาม e-operation 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเปูาวมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 80% ขึ้นไป 

๒ 85% ขึ้นไป 

๓ 90% ขึ้นไป 

๔ 95% ขึ้นไป 

๕ 100% 

 
เงื่อนไข : ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 : สรุปผลการปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจ ระดับอ าเภอ ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  รายงานสรุปความก้าววน้าการปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวจ ระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่ปุุสัตวจเขต 2 
จากุูนยจเทคโนโลยีสารสนเทุและการสื่อสาร กรมปุุสัตวจ 

 

 



2.1-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบท่ี 2/2563) 

ชื่อตัวชี้วัด  2.1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใวญ่ด้านปุุสัตวจ    

น้ าหนักผลงาน : ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 10     พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20  
                       (ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอนิคมพัฒนา)             

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตวจแบบแปลงใวญ่ 
วมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตวจแบบแปลงใวญ่ ตามคู่มือแผนงาน
ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตวจแบบแปลงใวญ่ ปีงบประมาณ 2563 กองส่งเสริมและพัฒนาการ
ปุุสัตวจ กรมปุุสัตวจ ซึ่งส านักงานปุุสัตวจทุกจังววัดที่รับผิดชอบปฏิบัติงานบูรณาการกับวน่วยงานต่าง ๆ 
และผู้จัดการแปลงใวญ่ ใว้บรรลุตามวัตถุประสงคจโครงการและตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สวกรณจประกอบด้วยตัวชี้วัดที่มีเกณฑจการใว้คะแนนตามระดับการประเมิน จ านวน 200 แปลง ร้อยละ
ความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน ปี 2561 ร้อยละ 19.83    

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตของโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 12 

2 ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตของโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 14 

3 ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตของโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 16 

4 ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตของโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 18 

5 ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตของโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

  รายงานผลการด าเนินการในเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของโครงการระบบส่งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใวญ่ด้านปุุสัตวจ 
 

 
 
 

 



 
2.2-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบท่ี 2/2563) 

ชื่อตัวชี้วัด 2.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใว้เป็น Smart Farmer    
น้ าหนักผลงาน  : ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 10     พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20 
                      (ได้แก่ อ าเภอแกลง อ าเภอปลวกแดง อ าเภอวังจันทรจ อ าเภอเขาชะเมา)  
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใว้เป็น Smart Farmer วมายถึง
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรใว้เป็น Smart Farmer  ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer   
  2. โครงการพัฒนาอาสาปุุสัตวจสู่ Smart Farmer   
  3. โครงการพัฒนา Smart Farmer  ต้นแบบ 
  4. โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปุุสัตวจ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส านักงานปุุสัตวจจังววัดแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาเกษตรกรใว้เป็น Smart 
Farmer และจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4 โครงการ 

2 ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอรจม SF1 และSF2 และจัดท ารายงาน
ข้อมูลเกษตรกรตามแบบ SF3 ส่งเป็นไฟลจ Excel ส่งปุุสัตวจจังววัด ภายในเดือน
กรกฎาคม 2563 

3 ปุุสัตวจอ าเภอรายงาน สรุปผลการถอดองคจความรู้เกษตรกรดีเด่น ตามแบบฟอรจม SF4 
เป็นไฟลจ Word รวบรวมส่งส านักงานปุุสัตวจจังววัด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

4 ปุุสัตวจจังววัด รวบรวมผลการด าเนินงานของปุุสัตวจอ าเภอตามแบบฟอรจม SF3 เป็น
ไฟลจ Excel  และ SF4  เป็นไฟลจ Word รายงานส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปุุสัตวจ 
ภายในเดือนสิงวาคม 2563  

5 ปุุสัตวจอ าเภอและปุุสัตวจ รายงานผลการด าเนินโครงการ และ การถอดบทเรียนใน
ระบบ e-Operation ใว้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงวาคม 2563  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริวารการปฏิบัติงานกรมปุุสัตวจ (e-Operation) 
 2. ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริวารการปฏิบัติงานส านักงาน    
ปุุสัตวจจังววัด (e-Operation) 
 3. ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอจัดส่งไพลจ excel ตามแบบ SF3 ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรปราดเปรื่อง 4 โครงการ ใว้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปุุสัตวจ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
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 4. ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอ จัดส่งไพลจข้อมูลตามแบบ SF4 การถอดบทเรียนเกษตรกรปราดเปรื่อง
ต้นแบบ (SFM) และผู้น าเยาวชนเกษตรกร (YSF) ใว้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปุุสัตวจ ภายในเดือน
กรกฎาคม 2563 
 5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปุุสัตวจ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกองส่งเสริมและ
พัฒนาการปุุสัตวจ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบท่ี 2/2563) 

ชื่อตัวชี้วัด 2.3 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจ   

น้ าหนักผลงาน : ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 10     พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20 
                        (ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอบ้านฉาง)              

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

▪ เครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจ วมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟารจม ที่น าสัตวจ เทคโนโลยี
องคจความรู้ ของกรมปุุสัตวจไปใช้ประโยชนจ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุจขยายพันธุจและอนุรักษจพันธุจเพ่ือกระจาย
พันธุจใว้เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การบังคับดูแลของกรมปุุสัตวจทั้งด้านการจัดการฟารจม การ
คัดเลือกพันธุจ การปรับปรุงพันธุจ และการบันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตวจพันธุจดีจะต้องมีการท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปุุสัตวจ ท าใว้เกษตรกรสามารถผลิตสัตวจได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ
บริโภคภายในประเทุและเพ่ือการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตวจพันธุจดีออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) เครือข่ายใช้ประโยชนจพันธุกรรมและเทคโนโลยี 
  2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุจและขยายพันธุจ 
  3) เครือข่ายอนุรักษจพันธุจสัตวจพ้ืนเมือง  

 ▪ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของฟารจมเครือข่าย วมายถึง กระบวนการบริวารจัดการใน
การด าเนินงานของฟารจมเครือข่าย เพื่อใว้บรรลุเปูาวมายตามภารกิจวลักของวน่วยงาน(เครือข่ายที่ผ่านการ
พิจารณา และข้ึนทะเบียนเป็นเครื่อข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 -ชี้แจงประชาสัมพันธจกิจกรรมเครือข่ายสัตวจพันธุจดีใว้เจ้าวน้าที่ภายในวน่วยงานทราบ 
-ประสานงานกับวน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาพันธุจสัตวจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 

2 -ประชาสัมพันธจกิจกรรมเครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจใว้เกษตรกรทราบ 
-รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 

3 -มีเกษตรกรยื่นแบบเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 เครือข่าย 
-ร่วมตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

4 -ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ(ใบสมัครเครือข่ายฯ พร้อมแบบประเมิน) เพ่ือขอ
อนุมัติเป็นเครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจ 

5 -มีเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจ 
จ านวน 1 เครือข่าย 
-รายงานผลการด าเนินงานใว้ส านักงานปุุสัตวจจังววัดที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
ก าวนดเวลา 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

  1. รวบรวมจากการรายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจ รอบ 12 
เดือน ก าวนดส่งภายใน 20 กันยายน 2563  
  2. ทะเบียนเครือข่ายสัตวจพันธุจดีกรมปุุสัตวจ (รอบ 12 เดือน) 
  3. วน่วยงานด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินการ ได้เพียงช่องทางเดียว คือ  
ทางจดวมาย อิเล็กทรอนิกสจ breeding9@dld.go.th เท่านั้น 
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบท่ี 2/2563) 

ชื่อตัวชี้วัด : พัฒนาุูนยจเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ุพก.)เครือข่ายด้านปุุสัตวจ 

น้ าหนักผลงาน  : ข้าราชการอ าเภอ : ร้อยละ 10     พนักงานราชการอ าเภอ : ร้อยละ 20  
(ได้แก่ อ าเภอแกลง อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทรจ  อ าเภอเขาชะเมา  อ าเภอนิคมพัฒนา)
               
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

1.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. : ศูนย์หลักของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) หมายความว่า สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน 

2.สินค้าเกษตร หมายความว่า ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสินค้าเกษตร 
3.คณะกรรมการ ศพก. หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรระดับอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด และระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
4.คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากประธานกรรมการศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอของแต่ละจังหวัด และเขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

5.คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครของแต่ละเขตของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

6.คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ วมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายุูนยจเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทุ ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายุูนยจเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร 

7.ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์  : ศพก.
เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) วมายความว่า ุูนยจเรียนรู้วรือจุดเรียนรู้แวล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆ ของ
เกษตรกรที่ด าเนินงานจนประสบความส าเร็จและ/วรือมีผลการด าเนินงานที่เป็นประจักษจและเป็นแวล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของ ุพก. ในอ าเภอวรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมวานคร และต้องเป็นศูนย์
เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และอยู่ในระบบศูนย์เครือข่าย ศพก. ของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

8.เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ วมายความว่า เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปุุสัตวจ วรือเลี้ยงปุุสัตวจอยู่แล้ว 
9.เกษตรกรวิทยากรด้านปศุสัตว์ วมายความว่า เกษตรกรเจ้าของุูนยจเครือข่ายุูนยจเครือข่ายุูนยจ

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปุุสัตวจ  จ านวน 882 ุูนยจ ดีเด่นระดับจังววัด ที่ผ่าน
การคัดเลือกจากเจ้าวน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ุ. 2561 
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10.เกษตรกรผู้น าด้านปศุสัตว์ วมายความว่า เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกใว้เป็นผู้น าด้านปุุสัตวจ
จากส านักงานปุุสัตวจเขต 

11. ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศูนย์ใหม่ 
: ปี พ.ศ.2563) วมายความว่าเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การเลี้ยงปศุสัตว”์ ที่มีความพร้อมและุักยภาพ จะได้รับการสนับสนุนพันธุจสัตวจและปัจจัยการผลิตใว้แกุู่นยจ
เครือข่าย ุพก. (ด้านปุุสัตวจ) ที่ผ่านการส ารวจความต้องการด้านปุุสัตวจตามเมนูทางเลือกอาชีพที่กรมปุุ
สัตวจใว้การสนับสนุน จ านวน 7 เมนู ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง ไก่ไข่ เป็ดเทุ เป็ดไข่ วมูชีวภาพ 
และแพะ ทั้งนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปุุสัตวจ และจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

12.ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด วมายความว่า ุูนยจเครือข่าย ุพก. (ด้านปุุสัตวจ) 
ระดับระดับอ าเภอ ที่ผ่านการประเมินผลและผ่านการคัดเลือกจากเจ้าวน้าที่ส านักงานปุุสัตวจจังววัด 

13.ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต วมายความว่า ุูนยจเครือข่าย ุพก. (ด้านปุุสัตวจ) 
ระดับระดับจังววัด ที่ผ่านการประเมินผลและผ่านการคัดเลือกจากเจ้าวน้าที่ส านักงานปุุสัตวจเขต  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน  2563 

2 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม  2563 

3 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน สิงวาคม 2563 

4 ส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ ุพก. ทุกเดือน 

5 ระบุปัญวา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

  สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร วิเคราะห์ศักยภาพ
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบที่แจ้งความประสงค์ตามเมนูทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ติดตาม ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน 
 
 
 
 



 
3.1-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖3) 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.๑  : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตวจ ใว้มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่ 
                      เวมาะสม 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 4  ได้แก่ อ.เมือง , อ.แกลง , อ.บ้านค่าย , อ.ปลวกแดง , อ.บ้านฉาง , อ.วังจันทรจ  
                     อ.เขาชะเมา ,  อ.นิคมพัฒนา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  เกษตรกรที่ได้รับการอบรมระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสม วมายถึงจ านวน
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสมโดยที่ปรึกษาของเกษตรกร 

ฟารจมที่มีระบบปูองกันโรคและการเลี้ยงที่เวมาะสม วมายถึงฟารจมที่ได้รับการรับรองฟารจมที่มี
ระบบปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสมจากกรมปุุสัตวจ 
     รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4)  คือ  รายงานรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการ
อบรมวลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด้านปุุสัตวจ (GAP) วรือวลักสูตรฟารจมที่มีระบบการปูองกันโรคและการ
เลี้ยงสัตวจที่เวมาะสม(GFM) วรือผู้ที่ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาของเกษตรกร 
   การรับรองฟารจมที่มีระบบการปูองกันโรค  และการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสม  (ฟป6.1)  คือรายงาน
รายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีอยู่ทั้งวมด ณ ปัจจุบัน (ตุลาคม2561-ปัจจุบัน) โดยคิดจาก 
  จ านวนเกษตรกรที่มีสถานะรับรองปัจจุบัน = จ านวนเกษตรกรที่มีสถานะรับรองสะสมก่อน
วน้า+รับรองใวม่(ไม่รวมฟารจมที่ ยกเลิก เพิกถอน และขาดการต่ออายุ) 
   ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตวจ ที่
เวมาะสมวมายถึง จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมวลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปุุสัตวจ (GAP) วรือ
วลักสูตรฟารจมที่มี ระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสม (GFM) วรือผู้ที่ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษา
ของเกษตรกร 
 
 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม =  เกษตรกรที่ผ่านการอบรม𝐺𝐴𝑃  𝐺𝐴𝑃 𝐺𝐹𝑀 ได้รับค าปรึกษา    

เปูาวมายการอบรม
 ๑๐๐ 

   ร้อยละของฟารจมที่ได้รับการรับรองฟารจมที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสม 
วมายถึง จ านวนฟารจมที่ได้รับการรับรองฟารจมที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสมจากกรมปุุสัตวจ 
เทียบกับจ านวนเปูาวมายทั้งวมด (รับรองใวม่และรับรองต่ออายุ) 
 

 ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง =  
ฟารจมที่ได้รับการรับรอง

เปูาวมายการรับรอง
 ๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

รอบการประเมินคร้ังที่ 2/2563 เต็ม ๕ คะแนน  
 

ระดับ
คะแนน  

ค่าเปูาหมาย / รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

1 อบรมเกษตรกรและจ านวนฟารจมที่ผ่านการรับรองฟารจม GFM น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเปูาวมาย 

2 อบรมเกษตรกรและจ านวนฟารจมที่ผ่านการรับรองฟารจม GFM มากกว่าวรือเท่ากับ≥ร้อยละ 70 ของ
เปูาวมาย 

3 อบรมเกษตรกรและจ านวนฟารจมที่ผ่านการรับรองฟารจม GFM  มากกว่าวรือเท่ากับ≥ร้อยละ 80 
ของเปูาวมายพร้อมภาพถ่าย 

4 อบรมเกษตรกรและจ านวนฟารจมที่ผ่านการรับรองฟารจม GFM  มากกว่าวรือเท่ากับ≥ร้อยละ 90 
ของเปูาวมายพร้อมภาพถ่าย 

5 อบรมเกษตรกรและจ านวนฟารจมที่ผ่านการรับรองฟารจม GFM  ≥มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 100 
ของเปูาวมายพร้อมภาพถ่าย ทันตามก าวนด 

 
หมายเหตุ : 
 น้ าหนักตัวชี้วัด (ร้อยละ) 

เปูาหมายสุกร (จังหวัดเสี่ยง) เปูาหมายทั่วไป 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง และสงูมากต่อโรคอหิวาต์
แอฟริการในสุกร 

2 2 

จังหวัดอื่น ๆ - 4 

 
จังววัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง ถึงต่ าต่อโรคอวิวาตจแอฟริกาในสุกร ในเขตปุุสัตวจเขต 2  คือ 

ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ นครนายก 
   เปูาวมาย วมายถึง เปาูวมายการอบรมตามที่ส านักควบคุม ปอูงกัน และบ าบัดโรคสัตวจก าวนด 

เปูาวมาย วมายถึง เปาูวมายการรับรองใวม่ และการรับรองต่ออายุรวมทุกชนิดสัตวจ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล / หลักฐานอ้างอิง 
   แบบรายงานการรับรองฟารจมทีม่ีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตวจที่เวมาะสม (ฟป.6.1) 

แบบรายงานการข้ึนทะเบยีนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) 
แบบรายงานภาพตัวอย่างฟารจมที่ได้รับการรับรอง 
ข้อมูลจากระบบบริวารการปฏบิัติงานกรมปุุสัตวจ (e-Operation) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตวจ ใว้มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตวจที่
เวมาะสม 
      เปูาหมาย ดังนี้ 

อ าเภอ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รวม 

เมืองระยอง 10 10 20 
แกลง 10 10 20 
บ้านค่าย 8 7 15 
ปลวกแดง 5 5 10 
บ้านฉาง 8 7 15 
วังจันทรจ 3 2 5 
นิคมพัฒนา 5 5 10 
เขาชะเมา 3 2 5 

รวม 52 48 100 
 
เปูาหมายแยกรายชนิดสัตว์  ดังนี้ 

 
อ าเภอ ไก่พื้นเมือง 

(ราย) 
โคเนื้อ 
(ราย) 

สุกร 
(ราย) 

ไก่ไข่ 
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

เมืองระยอง 9 10 1 0 20 
แกลง 12 5 2 1 20 
บ้านค่าย 12 0 2 1 15 
ปลวกแดง 10 0 0 0 10 
บ้านฉาง 15 0 0 0 15 
วังจันทรจ 3 0 0 2 5 
นิคมพัฒนา 4 5 0 1 10 
เขาชะเมา 5 0 0 0 5 

รวม 70 20 5 5 100 
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์รอบที่ 2/๒๕๖3) 
ตัวชี้วัดที่ 3.๒  : ระดับความส าเร็จในการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคระบาดในปุุสัตวจ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 4  ได้แก่ อ.เมือง , อ.แกลง , อ.บ้านค่าย , อ.ปลวกแดง , อ.บ้านฉาง , อ.วังจันทรจ  
                     อ.เขาชะเมา , อ.นิคมพัฒนา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  : การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคระบาดในปุุสัตวจ วมายถึง การเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียในปุุสัตวจ การเฝูาระวัง ปูองกันโรคอวิวาตจแอฟริกาในสุกร
วรือโรคระบาดในปุุสัตวจอื่น ๆ ที่ส าคัญในจังววัด 
  ปุุสัตวจ  วมายถึง  โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร 
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบดว้ย 3 ส่วน (พิจารณาคะแนนจากส่วนที่ 1 + ส่วนที่2 + ส่วนที่ 3) ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  การประชุมเจ้าวน้าทีปุุ่สัตวจอ าเภอเรื่องการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค (1 คะแนน) 
   *ยกเว้น อ าเภอบ้านฉาง และอ าเภอวังจันทรจ (2 คะแนน) 
ส่วนที่ 2  การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย (2 คะแนน) 
ส่วนที่ 3  การเฝาูระวังปูองกันโรคอวิวาตจแอฟริกาในสุกร (1 คะแนน) 
 *ยกเว้น อ าเภอบ้านฉาง และอ าเภอวังจันทรจ 
 ส่วนที่ 1 การประชุมเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์อ าเภอ (1 คะแนน) 
 การประชุมเจ้าวน้าที่ปุุสัตวจอ าเภอ วมายถึง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณจโรคระบาดสัตวจที่ส าคัญ 
เน้นย้ ามาตรการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคเพิ่มเติม เช่น นิยามการเฝูาระวังทางอาการ รอบรณรงคจการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคในปุุสัตวจ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง และแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตวจ เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2563 

คะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอยีดด าเนินงาน 

1 1. อ าเภอเข้าร่วมประชุม เรื่องการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคมุโรค 
(เปูาวมายจ านวน 6 คร้ัง ต่อ 1 รอบการประเมิน) 

  
ส่วนที่ 2 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย  

คะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอยีดด าเนินงาน 

2 2. การควบคุมโรค 
   2.1 ด าเนินการประกาุเขตโรคระบาดสัตวจชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมงวลังรายงานแจ้งโรค (1 
คะแนน) 
   2.2 ด าเนินการเก็บตัวอย่างรอยโรค เพื่อส่งตรวจทางว้องปฏบิัติการทุกครั้ง (0.25 คะแนน) 
   2.3 ไม่มีการแพร่กระจายโรคจากจุดเกิดโรคเกินกว่ารัุมี 5 กิโลเมตร (กรณีพบการระบาดของโรค
เพิ่มเติมนอกรัุมีเกิดโรคเดิม ต้องมีวลักฐานทางระบาดวิทยาวา่ไม่มีความเก่ียวเนื่องกัน เชน่ รายงาน 
กคร.1 และกคร.2 ของจุดเกิดโรคใวม่นอกรัุมี 5 กิโลเมตรเดิม และกคร.3) (0.25 คะแนน) 
   2.4 ด าเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ในรัุมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร จากจุด
เกิดโรค 
โดยพิจารณาการฉีดวัคซีนในฟารจมวรือฝูงปุุสัตวจที่ไมไ่ด้เลี้ยงรวมกับฟารจมวรือฝูงสัตวจที่เกิดโรคและ
ด าเนินการฉีดวัคซนีใว้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาวจวลังจากพบสตัวจปุวยตัวแรก และใว้ส่งรายงานการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตวจ (กคร.4) ภายวลังด าเนินการเรียบร้อยแล้ว (0.25 คะแนน) 
   2.5 ไม่พบสัตวจปุวยเพิ่มเติมวลังจากผา่นระยะเวลา 1 เดือนที่พบสัตวจปุวยตัวแรก (0.25 คะแนน) 
   2.6 ไม่มีรายการพบโรค (2 คะแนน) 
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เงื่อนไขส่วนที่ 2 
1. กรณีกรมปุุสัตวจได้รับข้อมูลการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยวรือโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย จากแวล่งอื่น 

ในส่วนที่ 2 จะได้ 0 คะแนน 
 2. กรณีเกิดโรคปากและเท้าเปือ่ยวรือโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมียและไมป่ระกาุเขตโรคระบาดสัตวจชั่วคราว 
ในส่วนที่ 2 จะได้ 0 คะแนน 
 3. กรณีอ าเภอที่ประกาุเขตเฝูาระวังโรค วากเกิดจุดเกิดโรคใวม่ใว้ประกาุเขตโรคระบาดสตัวจชั่วคราวใน
จุดนั้นด้วยมิฉะนัน้จะถือว่าไม่ไดด้ าเนินการควบคุมโรคอย่างครบถ้วน 
 4. ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคและระยะเวลาการด าเนินงาน พจิารณาจากรายงาน
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตวจ (กคร.4) ส าวรับการควบคมุโรค อย่างไรก็ตามถึงแม้รายงานดังกล่าวไม่สามารถ
ชี้วัดถึงระยะเวลาในการด าเนินการฉีดวัคซีนที่ระบุวา่ไม่ควรเกนิ 2 สัปดาวจได้อย่างแท้จริง แตว่ากมีการฉีดวัคซีนได้
อย่างครอบคลุมในระยะเวลาที่ก าวนดแล้วจ านวนเชื้อไวรัสในสิง่แวดล้อมจะลดน้อยลงและโรคจะสงบได้อย่างรวดเร็ว 
 5. วากไม่ส่งสรุปรายงานกคร.4 ส าวรับการควบคุมโรค ภายวลังด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว จะได้ 0 คะแนนใน
หัวข้อ 2.4 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

รอบการประเมินคร้ังที่ 2/2563 เต็ม ๕ คะแนน  
ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส่วนที่ 1 
2 ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 (ข้อ 2.1) 
3 ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 (ข้อ 2.1 + ข้อ 2.2 + ข้อ 2.3) 
4 ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 (ข้อ 2.1 + ข้อ 2.2 + ข้อ 2.3 + ข้อ 2.4 +ข้อ 2.5) 
5 ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 (ทุกข้อ) + ส่วนที่ 3 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ส่วนที่ 1 และ 2 
 1. ข้อมูลระบบ e smart surveillance 
 2. ประกาุเขตโรคระบาดชั่วคราว ภายใน 1 วัน วลังจากรายงานแจ้งโรคในระบบ e smart 
surveillance 
 3. รายงานภาวะ การระบาดของโรค (กคร.3) 
 4. รายงานการฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตวจ (กคร.4) ส าวรับควบคุมโรค 
 5. รายงานสรุปผลการประชุมเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค เจ้าวน้าที่ปุุสัตวจอ าเภอทุกวันที่10ของ
เดือน 
ส่วนที่ 3  การเฝูาระวังปูองกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (1 คะแนน) 
รายงานการเฝูาระวังโรคในสุกรตามแบบฟอรจมออนไลนจ “รายงานการเฝูาระวังโรคในสัตวจ” ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 1. จังววัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ได้แก่ กรุงเทพมวานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครุรีอยุธยา 
อ่างทองลพบุรี สิงวจบุรี ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา 
ยโสธร ชัยภูมิวนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มวาสารคาม กาฬสินธุจ ร้อยเอ็ด ล าพูน ล าปาง แพร่ 
นครสวรรคจ อุทัยธานีก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณจ สุโขทัย นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 
นครุรีธรรมราช กระบี่ พังงาสุราษฎรจธานี ภูเก็ต พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
 2. เปูาวมาย คือ จ านวนรายเกษตรกรผู้ เลี้ยงสุกร จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตวจรายครัวเรือน 
ของุูนยจเทคโนโลยีสารสนเทุและการสื่อสาร กรมปุุสัตวจ (ตามเปูาวมายแต่ละอ าเภอ) 
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เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดทีม่ีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า 
พิจารณาจากผลการด าเนินการเฝูาระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝูาระวังโรคอวิวาตจ
แอฟริกาในสุกร และรายงานในแบบฟอรจมออนไลนจ “รายงานการเฝูาระวังโรคในสัตว์” 
 
ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอยีดการด าเนินการ 

1 มีการด าเนินการได้ = ร้อยละ 200 ของเปูาวมาย 

 
วมายเวตุ : 2/2563 พิจารณาผลการด าเนนิงานระววา่งวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ส่วนที่ 3 
1. วันที่ด าเนนิการเฝูาระวงัฯ พจิารณาจากวันทีล่งข้อมูลในแบบฟอรจมออนไลนจ 
2. แบบฟอรจมออนไลนจ “รายงานการเฝูาระวังโรคในสัตวจ” คือแบบการรายงานตามกิจกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าวน้าที่จา้งเวมาบริการชว่ยงานดา้นสตัวแพทยจ สามารถเข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2nYjb3d หรือ QR code 
 

                                                     
 
 
 
เปูาหมายการเฝูาระวังปูองกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

อ าเภอ ค่าเปูาหมายรายงานการเฝูาระวังโรคในสัตว์ (ราย) 
เมืองระยอง 35 
แกลง 25 
บ้านค่าย 35 
ปลวกแดง 25 
บ้านฉาง 0 
วังจันทรจ 0 
นิคมพัฒนา 20 
เขาชะเมา 10 
รวม 150 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2nYjb3d%20หรือ
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖3) 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมปูองกันโรคในสัตวจปีก 
น้ าหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 4 ได้แก่ อ.เมือง ,อ.แกลง ,อ.บ้านค่าย ,อ.ปลวกแดง ,อ.บ้านฉาง ,อ.วังจันทรจ 
                      อ.นิคมพัฒนา ,อ.เขาชะเมา  
ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  ในการควบคุมการระบาดของโรค และในระยะเวลาที่ผ่านมากรมปุุสัตวจได้ก าวนดวลักเกณฑจ
รับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบปูองกันโรคเพื่อปูองกันการเกิดไข้ววัดนกและโรคระบาดสัตวจปี กอื่น ๆ  พร้อมทั้ง
เป็นแนวทางในการก าวนดมาตรการในการควบคุมและปูองกันโรค และได้พัฒนาระบบการเฝูาระวัง และรายงานการ
เกิดโรคส าคัญ ทั้งการรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกสจ เช่น โรคไข้ววัดนก และโรคระบาดอื่นในสัตวจปีก โดยมี
วัตถุประสงคจเพื่อท าใว้ระบบรายงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส านักควบคุม ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตวจ
จึงได้จัดท าตัวชี้วัดขึ้นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเฝูาระวังและรายงานโรคในการควบคุมการระบาดของโรคได้โดย
เป็นเกณฑจการใว้คะแนนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  การรายงานการเกิดโรคระบาดสตัว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (รก.๑ )  
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

1. การเกิดโรคระบาดสัตวจปีก  วมายถึง สัตวจปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้ววัดนก 
2. เปูาวมาย  วมายถึง จ านวนวันในแต่ละรอบ 

ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
จ านวน  183  วัน 

3. การรายงานทางอิเล็กทรอนิกสจ 
ก. พบสัตวจปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้ววัดนกใว้รายงานแบบ รก.1 ทางอิเล็กทรอนิกสจไม่เกนิ  2  วนั 

ส่วนที่ 2  ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนปอูงกันโรค 
นิวคาสเซิล  

1. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พื้นเมือง วมายถึง ผลระดบัภูมิคุ้มกันไก่พืน้เมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ 
ภายวลังรับวัคซีนปูองกันโรคนิวคาสเซิล 

2. ไก่พื้นเมืองมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล  วมายถึงไก่พืน้เมืองมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีคา่มาก 
กว่าวรือเท่ากับ 23  ถึง 28 

3. รอบการประเมิน  วมายถึง 
- รอบที่ 1  ใช้ผลของวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 

  ส่วนที่ 3 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบปูองกันโรค
 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบปูองกันโรค  พิจารณาจากจ านวนเกษตรกร
กลุ่มเปูาวมายที่มีการปรับระบบการเลี้ยงไก่ชนแล้วผ่านการรับรองตามเกณฑจที่กรมปุุสัตวจก าวนดเทียบกับจ านวน
เกษตรกรกลุ่มเปูาวมายทั้งวมด 

1. เกษตรกรกลุ่มเปูาวมาย คือ  จ านวนเกษตรกร 40 รายต่อวนึ่งอ าเภอ (เกษตรกรกลุ่มเปูาวมาย รวมทั้ง
เกษตรกรรายใวม่และเกษตรกรรายเก่าที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบปูองกันโรคปี 2562) 

2.จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตวจปีกพื้นเมือง/ไก่ชนที่มีระบบการปูองกันโรค ต้องมีรายละเอียด
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลการด าเนินงานตามแบบฟอรจมที่ก าวนดและครบถ้วน (ตามแบบ กช.3) 

1.1 แบบค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตวจปีกพื้นเมืองวรือไก่ชนปูองกันโรค (กช.1) 
1.2 แบบประเมินวลักเกณฑจสถานที่เลี้ยงสัตวจปีกพื้นเมืองวรือไก่ชนปูองกันโรคที่ผ่านการรับรอง (กช.2) 
1.3 แบบขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตวจปีกพื้นเมืองวรือไก่ชนปูองกันโรค ที่ผ่านการรับรอง (กช.3) 
1.4 สมุดรับรองสถานที่เลี้ยงสัตวจปีกพื้นเมืองวรือไก่ชน (กช.4) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2563 

ส่วนที ่1 การรายงานโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์  
ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตวจปีกทางอิเล็กทรอนิกสจ มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 75 ของ
เปูาวมายและระดับภูมิคุ้มกันภายวลังรับวัคซนีน้อยร้อยละ 40/จ านวนเกษตรกรไก่ชนทีผ่่านรับรอง
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเปูาวมาย 

2 มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตวจปีกทางอิเล็กทรอนิกสจ มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 80 ของ
เปูาวมายและระดับภูมิคุ้มกันภายวลังรับวัคซีนมากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 40 / จ านวนเกษตรกรไก่
ชนที่ผ่านการรับรอง =ร้อยละ 70  ของเปูาวมาย 

3 มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตวจปีกทางอิเล็กทรอนิกสจ มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 85 ของ
เปูาวมายและระดับภูมิคุ้มกันภายวลังรับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 40 /จ านวนเกษตรกรไก่ชนที่ผ่าน
การรับรองมากกว่าร้อยละ 70  ของเปูาวมาย 

4 มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตวจปีกทางอิเล็กทรอนิกสจ มากกว่าร้อยละ 90 ของเปูาวมาย และ
ระดับภูมิคุ้มกันภายวลังรับวัคซีนมากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 50 /จ านวนเกษตรกรไก่ชนที่ผ่านการ
รับรองมากกว่า ร้อยละ 80  ของเปูาวมาย  พร้อมส่งการแก้ไขปัญวาสุขภาพสัตวจในพื้นที่ (กรณีไม่มี
โรคระบาด) 

5 มีการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตวจปีกทางอิเล็กทรอนิกสจ มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 95 ของ
เปูาวมายและระดับภูมิคุ้มกันภายวลังรับวัคซีนมากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 60/ จ านวนเกษตรกรไก่
ชนที่ผ่านการรับรอง มากกว่าร้อยละ 80  ข้ึนไปของเปูาวมาย  พร้อมส่งการแก้ไขปัญวาสุขภาพสัตวจ
ในพื้นที่ (กรณีไม่มีโรคระบาด) 

 

เปูาหมายจ านวนเกษตรกรที่ผา่นการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชน 
อ าเภอ จ านวนเปูาหมาย 

(ราย) 
เมือง 5 
แกลง 5 

บ้านค่าย 5 
ปลวกแดง 5 
บ้านฉาง 5 
วังจันทร์ 5 
เขาชะเมา 5 
นิคมพัฒนา 5 
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบท่ี 2/๒๕๖3) 

ตัวช้ีวัดที่  3.4 :  ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององคจกรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
น้ าหนักตัวช้ีวัด :  ร้อยละ 4  ได้แก่ อ.เมือง , อ.แกลง , อ.บ้านค่าย , อ.ปลวกแดง , อ.บ้านฉาง , อ.วังจันทรจ  
                        อ.เขาชะเมา ,  อ.นิคมพัฒนา 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

1. ระดับความส าเร็จ  
๑.๑ ร้อยละขององคจกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค

พิษสุนัขบ้าได้ตามเปูาวมาย โดยเป็นความร่วมมือของกรมปุุสัตวจและองคจกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

  ๒.   ค าจ ากัดความ 
                ๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องคจการบริวารส่วนต าบล (อบต.) เทุบาลต าบล 
เทุบาลเมือง เทุบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมวานคร (ไม่รวมองคจการบริวารส่วนจังววัด) 

       ๒.๒ พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า วมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน
และในสัตวจทุกชนิด มีการเฝูาระวังโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และควรมีการ
เฝูาระวังการน าสัตวจเข้ามาในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทางว้องปฏิบัติการไม่พบคน
และสัตวจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กัน 

             ๒.๓ พื้นที่ควบคุมโรค มี 3 ระดับคือ 
ระดับ A วมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบโรคในคนและในสัตวจ  
ระดับ B วมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบโรคในคน แต่ยังมีการพบโรคในสัตวจ 
ระดับ C วมายถึง พ้ืนที่ที่พบโรคในคน วรือพ้ืนที่พบโรคทั้งในคนและสัตวจ 

          3.   การจัดระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.1  อปท.ปลอดโรค วมายถึง อปท. ที่ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตวจ  ย้อนวลัง 2 ปี 
  3.2  อปท. ระดับ A วมายถึง  อปท. ที่ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตวจ  ย้อนวลัง 1 ปี 
  3.3  อปท. ระดับ B วมายถึง  อปท. ที่ไม่พบโรคในคนแต่มีการพบโรคในสัตวจ 

ย้อนวลัง 1 ปี 
  3.4  อปท. ระดับ C วมายถึง  อปท. ที่พบโรคในคน วรือ อปท. ที่พบโรคทั้งในคน

และสัตวจ 
  4.  วิธีการค านวณ 
          4.1 ร้อยละขององคจกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคได้ตามเปูาวมาย  โดยตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละ อปท. แล้วน ามาจัดระดับพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่ปลอดโรค วรือพ้ืนที่ควบคุมโรคระดับ A, B, C แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณตามสูตร  ดังนี้ 
 

                                    รอ้ยละของ อปท. ที่เป็นพื้นที่ระดับ A ขึ้นไป    
ระดับ𝐴 𝐴 ระดับปลอดโรค

จ านวนอปท ทั้งวมดของจังววัด
 ๑๐๐ 
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  กรณีท่ีเป็นพื้นที่ปลอดโรค  ต้องมีข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วย 
   () ไม่พบโรคในคน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค) 
   () ไม่พบโรคในสัตวจ (อ้างอิงข้อมูลจากระบบ Thai Rabies Net) 
   () ทุก อปท. มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อย่างน้อย 1 ต.ย. / อปท. 
   () ทุก อปท. มีการส ารวจประชากรสุนัขและแมว 
   () ทุก อปท. ขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว ในระบบ Thai Rabies Net ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   () ทุก อปท. มีการฉีดวัคซีนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
               4.2  ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   1. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค มีการด าเนินการควบคุมโรครอบ
จุดเกิดโรคตามมาตรการกรมปุุสัตวจอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 1 เดือน ตามประกาุเขตโรค
ระบาดสัตวจชั่วคราว โดยวลังจากที่พ้นระยะประกาุเขตโรคระบาดชั่วคราวไปแล้วจะต้องไม่เกิดโรคซ้ าขึ้นอีก
ในพ้ืนที่เดิม 
   2. การผ่าตัดท าวมันสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตวจกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค
พิษสุนัขบ้าโดยตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ e-Operation แล้วน าข้อมูลค านวณตามสูตร  ดังนี้ 

               ร้อยละการผ่าตัดท าหมัน  
ผลการผ่าตดัท าวมัน

จ านวนเปูาวมาย
 ๑๐๐ 

   3.  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า พิจารณาข้อมูลจ านวนตัวอย่างส่งตรวจเพ่ือการรับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจากระบบ  Thai Rabies  
ซึ่งจะดูทั้งชนิดตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างตามเปูาวมาย โดยน าข้อมูลที่ได้มาค านวณ  ดังนี้ 
   3.1 จ านวนตวัอย่างต่อเปูาวมาย 

    ร้อยละจ านวนการส่งตัวอย่าง  
จ านวนการส่งตัวอย่าง

จ านวนเปูาวมาย
 ๑๐๐ 

3.2 ชนิดตัวอย่าง 
 

                                       ร้อยละตัวอย่างที่เป็นสุนัขหรือแมว    
จ านวนตัวอย่างสุนัขวรือแมว

จ านวนที่ส่งตัวอย่าง
 ๑๐๐ 

5. เกณฑจการใว้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด คะแนน 

1. ร้อยละขององคจกรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ามารถด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ตามเปูาวมาย 2 

2. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค 
 

2 

3. การผ่าตัดท าวมัน สุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชาชนสัตวจกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
 

0.5 

4. การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝูาระวังเชงิรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบา้ 
 

0.5 

                                                                                                              รวม
คะแนนทัง้วมด 
 

5 
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6. รายละเอียดการให้คะแนน  ดังนี้ 

ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอยีดด าเนินงาน   
คะแนน 

  ๑.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคไดต้ามเปูาหมาย 
รอบที่ 2  ( ระวว่างวันที่  1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) 
พิจารณาข้อมูลตามวลักเกณฑจพื้นที่ปลอดโรคระวว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

1.1 ไม่มีพื้นที่ระดบั A ทั้งอ าเภอ                                                    ได้ ๐ คะแนน 
1.2 เป็นพื้นที่ระดบั A น้อยกว่าร้อยละ 8๐ และ/วรือมีพื้นที่ C                 ได้ ๐.๕ คะแนน 
1.3 เป็นพื้นที่ระดบั A น้อยกว่าร้อยละ 8๐ แต่ไม่มีพื้นที่ C                      ได้ 1 คะแนน 
1.4 เป็นพื้นที่ระดบั A มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 8๐ ขึ้นไป และมีพื้นที่ C   ได้ 1.5 คะแนน 
1.5 เป็นพื้นที่ระดบั A มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 8๐ ขึ้นไป และไม่มีพืน้ที่ C  ได้ 2 คะแนน 

๒  

  ๒.ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค 
รอบที่ 2  ( ระวว่างวันที่  1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) 
             1. ไม่พบทั้งอ าเภอ                                                                    ได้  2  คะแนน 
             2. พบโรค สามารถควบคุมโรคได้ โดยไม่เกิดซ้ า                                   ได้  2  คะแนน 
             3. พบโรค  เกิดโรคซ้ า มีรายงานชี้แจงผลการควบคมุโรค                        ได้  1  คะแนน 
             4. พบโรค  เกิดโรคซ้ า ไม่มีรายงานชี้แจงผลการควบคุมโรค                     ได้  0  คะแนน 

2 

  ๓.การผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
พิจารณาผลการผา่ตัดท าวมันตามเปูาวมาย จากระบบ e-operation ดังนี ้
รอบที่ 2  ( ระวว่างวันที่  1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) 

1. ไม่มีผลการผา่ตัดท าวมัน                                                           ได้ 0 คะแนน 
2. ผ่าตัดท าวมันไดน้้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาวมาย                            ได้ 0.25 คะแนน 
3. ผ่าตัดท าวมันได้มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 80 ข้ึนไป                         ได้ 0.50 คะแนน 

0.5 

  4. การด าเนินงานตามโครงการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
รอบที่ 2  ( ระวว่างวันที่  1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) 
            1. เก็บตัวอย่างได้ไมถ่ึงร้อยละ 80 ของเปูาวมาย                                 ได้ 0 คะแนน                                                          
            2. เก็บตัวอย่างได้มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 80 ของเปูาวมาย                ได้ 0.25 คะแนน 
            3. เก็บตัวอย่างได้มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 40 ของเปูาวมาย และชนิดตัวอย่างเป็น       
สุนัข-แมว  มากกว่าวรือเท่ากับร้อยละ 80                                                     ได้ 0.50 คะแนน 

0.5 

รวมคะแนน 5 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 2/2563 
 
ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ข้อ 3+ข้อ 4 
2 ข้อ 1, ข้อ 2 
3 ข้อ 1+ ข้อ 3+ ข้อ 4, ข้อ 2+ข้อ 3+ ข้อ 4 
4 ข้อ 1+ ข้อ 2 
5 ข้อ 1+ ข้อ 2+ ข้อ 3+ ข้อ 4 
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เงื่อนไข : ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกพิจารณาข้อมูลจ านวนตัวอย่างส่งตรวจ เพ่ือ
การรับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากระบบ Thai Rabies Net 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1.สามารถุ ึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ wetsite ของส านักควบคมุปูองกันและบ าบัดโรคสตัวจ
http://www.dld.go.th/dcontrol 
2. ระบบสารสนเท เุพ่ือการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) http://www.thairabies.net/trn/ 
3. คู่มือวลักเกณฑจการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 

          เปูาหมายการเก็บตัวอย่างโครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563                                                                                                                                   

        

อ าเภอ 
จน.อปท.
ทั้งหมด รอบ 1 รอบ 2 รวม 

    วัวสุนัข-แมว วัววนู วัวสุนัข-แมว วัววนู วัวสุนัข-แมว วัววนู 

                

เมือง 15 6 4 6 3 12 7 

แกลง 17 7 4 6 4 13 8 

บ้านค่าย 8 4 2 3 2 7 4 

ปลวกแดง 8 4 2 3 2 7 4 

บ้านฉาง 5 2 1 2 0 4 1 

วังจันทร์ 5 2 1 2 0 4 1 

นิคมพัฒนา 5 2 1 2 0 4 1 

เขาชะเมา 4 2 1 1 0 3 1 

                

รวม 67 29 16 25 11 54 27 

 

 

 

http://www.dld.go.th/dcontrol
http://www.thairabies.net/trn/


 

3.5-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบท่ี 2/๒๕63) 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตวจในระบบอิเล็คโทรนิกสจ 
น้ าหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 4  ได้แก่ อ.เมือง , อ.แกลง , อ.บ้านค่าย , อ.ปลวกแดง , อ.บ้านฉาง , อ.วังจันทรจ  
                     อ.เขาชะเมา ,  อ.นิคมพัฒนา 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   
  1. รายงานผลบวกโรคดังต่อไปนี้ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคแบล็กเลก 
โรควัณโรคโรคอวิวาตจสุกร โรคพีอารจอารจเอส โรคโลวิตจางในม้า โรคสมองอักเสบนิปาวจ โรคอวิวาวจแอฟริกาในสุกร 
โรคเวสตจ ไนลจ   โรควั วบ้ าและโรคแอนแทรกซจ  ในระบบสารสนเทุเพื่ อการ เฝู าระวั ง โรคระบาดสั ตวจ 
(www.esmartsur.net) ตามเงื่อนไขดังนี้ 
    1.1 ครบถ้วน คือ รายงานการเกิดโรค (กคร.1) และรายงานผลการตรวจทางว้องปฏิบัติการ 
โรคที่ก าวนด ครบทุกตัวอย่างที่ใว้ผลบวก ตามใบแจ้งผลการตรวจจากว้องปฏิบัติการของกรมปุุสัตวจ 
    2.2 รายงาน”ผลบวก”ทุกตัวอย่าง รวมถึง โรคปากและเท้าเปื่อยที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง และเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ แต่ว้องปฏิบัติการไม่สามารถแยกชนิดของโรคปากและเท้าเปื่อยได้ และจะต้องระบุพิกัดจุดเกิดโรค
เป็นละติจุด และลองติจูดในด้านท้ายของ กคร.1   
    2.3 รายงานการสอบสวนโรค คือรายงานการสอบสวนโรค (กคร.2) เมื่อเกิดโรคตามที่ก าวนด
ครบถ้วน 
    วมายเวตุ  ในกรณีโรคปากและเท้าเปื่อย การรายงานการพบโรค ใว้รายงานทั้งในกรณี 
    2.1 กรณีไม่ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ใว้ระบุสาเวตุที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างใน กคร.2 
วัวข้อ การเก็บตัวอย่างส่งว้องปฏิบัติการ และระบุผลการตรวจโรคเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่เก็บตัวอย่าง
รอยโรค 
    2.2 กรณีเก็บตัวอย่างส่งตรวจ แต่ว้องปฏิบัติการไม่สามารถแยกชนิดของโรคปากและเท้าเปื่อย
ได้ ใว้ระบุผลการตรวจเป็น โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่ทราบ Type 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  รอบที่ 2/2563 
 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอยีดการด าเนินงาน 
1 รายงานการเกิดโรคตามเงื่อนไข/สอบสวนโรค/ระบุพิกัดเกิดโรค 60 % 

 
2 รายงานการเกิดโรคตามเงื่อนไข/สอบสวนโรค/ระบุพิกัดเกิดโรค 70 % 

3 รายงานการเกิดโรคตามเงื่อนไข/สอบสวนโรค/ระบุพิกัดเกิดโรค 80 % 

       4 
 

รายงานการเกิดโรคตามเงื่อนไข/สอบสวนโรค/ระบุพิกัดเกิดโรค 90 % 

5 
 

รายงานการเกิดโรคตามเงื่อนไข/สอบสวนโรค/ระบุพิกัดเกิดโรค 100 % 

* วมายเวตุ : กรณีที่กรมปุุสัตวจทราบข้อมูลการเกิดโรคจากแวล่งข้อมูลอื่น ได้ 0 คะแนน 
เงื่อนไข / แวล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / วลักฐานอ้างอิง 

- ระบบสารสนเทุเพ่ือการเฝูาระวังโรคระบาดสัตวจ (www.esmartsur.net) 
 

http://www.esmartsur.net/
http://www.esmartsur.net/
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕63) 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๑  : การพัฒนาโรงฆ่าสัตวจใว้ได้มาตรฐาน 

น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐  

ค าอธิบายตัวชี้วัด  :   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตวจเพ่ือการจ าวน่ายเนื้อสัตวจ พ.ุ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้
เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤุจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดท ากฎวมายล าดับรองเริ่มมีการประกาุใช้ตามมาวลายฉบับ
ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าวน้าที่ จะต้องุึกษาเจตนารมณจของกฎวมายและปฏิบัติใว้
ถูกต้อง กรมปุุสัตวจในฐานะผู้ก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตวจใว้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
จะต้องด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎวมาย เพ่ือใว้กระบวนการฆ่าสัตวจเพ่ือการบริโภค
เนื้อสัตวจภายในประเทุมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

   
คะแนน 

ที่ได้ 
ค่าเปูาหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  

 
1 มีการส ารวจข้อมูลระบบการผลิตของโรงฆ่าสัตวจภายในประเทุทุกแว่ง 
๑ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตวจจากโรงฆ่าสัตวจภายในประเทุทุกแว่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเปูาวมาย

ระวว่างเดือน เม.ย.๒๕๖๓ – ก.ย. 63 ที่ว้องปฏิบัติการก าวนด 

๑ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตวจครบทุกแว่ง 

๑ ส่งรายงานรับรองใว้จ าวน่ายอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงฆ่าสัตวจในพ้ืนที่ทุกเดือน 

๑ ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวจอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงฆ่าสัตวจในพ้ืนที่ทุกเดือน 

 
เงื่อนไข: ๑. ส านักงานปุุสัตวจจังววัดจะมีวนังสือแจ้งส านักงานปุุสัตวจอ าเภอเรื่องแบบฟอรจมการส ารวจ
ข้อมูล 
            ๒. การบังคับใช้กฎวมายแก่โรงฆ่าสัตวจที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตวจ วมายถึง การแจ้งเตือน
ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตวจ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตวจ 
           ๓. รายงานรับรองใว้จ าวน่ายเนื้อสัตวจ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปุุสัตวจก าวนด 
           ๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตวจ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปุุสัตวจก าวนด  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวจ 
          ๒. วนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตวจ 
          ๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางว้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 



4.2-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕6๓) 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๒  : การรับรองสถานที่จ าวนา่ยเนื้อสัตวจโครงการปุุสัตวจ OK 

น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  การก ากับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตวจที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทที่กรมปุุสัตวจใว้
ความส าคัญกับการพัฒนาใว้ระบบมีประสิทธิภาพ เพ่ือใว้ผู้บริโภคภายในประเทุได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้า
เนื้อสัตวจที่ผ่านกระบวนการผลิตและสถานที่จ าวน่ายที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณจปุุสัตวจ OK โดยกรม
ปุุสัตวจจะเพ่ิมจ านวนสถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจที่ได้รับรองใว้มากขึ้น เพ่ือใว้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วนใวญ่ของ
ประเทุ รวมถึงรักษาสถานภาพของสถานที่จ าวน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองใว้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ
ขยายผลไปยังวน่วยงานเอกชนวรือภาครัฐใว้ใช้เนื้อสัตวจจากโครงการฯ ในการประกอบอาวารใว้แก่ผู้บริโภค 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาวารของสถานประกอบการของภาครัฐวรือเอกชน เ พ่ือเป็นการส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพ่ิมช่องทางใว้แก่ผู้บริโภคอีกทางวนึ่ง 

        
คะแนน 

ที่ได ้
ค่าเปูาหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  

 
1 ประชาสัมพนัธจโครงการปุสุัตวจ OK ไปยงัวน่วยงานภาครัฐวรือเอกชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 

ร้านอาวาร โรงอาวารของสถานประกอบการ อย่างน้อย ๓ แว่ง 
๑ ขยายผลโครงการฯ ใว้มีการน าเนื้อสัตวจจากสถานที่จ าวน่ายโครงการปุุสัตวจ OK ไปใช้ในโรงเรียน 

โรงพยาบาล ร้านอาวาร โรงอาวารของสถานประกอบการของภาครัฐวรือเอกชนอย่างน้อย  
๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝูาระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตวจจากสถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจโครงการ  

ปุุสัตวจ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตวจต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าวน่ายเดิมและครบตามเปูาวมายที่
ว้องปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบก าวนด ในรอบที่ 2/๒๕๖๓ 

๑ ตรวจติดตามสถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจที่ได้รับการรับรองโครงการปุุสัตวจ OK อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
เปูาวมายที่ก าวนด 

๑ สถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจที่เข้าร่วมโครงการปุุสัตวจ OK ได้รับการรับรองใวม่อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
เปูาวมายที่ก าวนด 

 
เงื่อนไข: ๑. การประชาสัมพันธจและการขยายผลโครงการฯส่งรายงานผลการด าเนินงานใว้ส านักงานปุุสัตวจ
จังววัดระยอง 
           ๒. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝูาระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตวจจากสถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจ
โครงการ  ปุุสัตวจ OK ตามเปูาวมายที่ก าวนด 
           ๓. สถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจที่เข้าร่วมโครงการปุุสัตวจ OK ได้รับการับรองใวม่ วมายถึง 
ผู้ประกอบการสถานที่จ าวน่ายเนื้อสัตวจที่ขอรับการรับรองรายใวม่ที่ไม่เคยได้รับการรับรองโครงการปุุสัตวจ 
OK มาก่อนวน้านี้ 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. การประชาสัมพันธจและการขยายผลโครงการฯ ส่งรายงานผลการด าเนินงานใว้ส านักงานปุุสัตวจ
จังววัดระยอง             
 
 
 
 



4.3-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕6๓) 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.3  : การรับรองสถานที่จ าวนา่ยไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปุุสัตวจ OK) 
 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  กรมปุุสัตวจมีนโยบายด้านอาวารปลอดภัย โดยได้จัดท าโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปุุสัตวจ OK) เพ่ือรับรองสถานที่จ าวน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้าง และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรม      
ปุุสัตวจและวลังจากใว้การรับรอง สถานที่จ าวน่ายไข่สด (ปุุสัตวจ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม อย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี โดยจะด าเนินการในช่วง ๕ – ๗ เดือน วลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จ าวน่ายไข่สด 
(ปุุสัตวจ OK) และรักษาสภาพการรับรองเพ่ือขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๑ ปี 

        
คะแนน 

ที่ได ้
ค่าเปูาหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  

 
1 สถานที่จ าวนา่ยไข่สดที่ได้รบัการตรวจรับรองใวม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ 6๐ – 6๙.๙๙% เทียบกับ

ค่าเปูาวมาย 
๒ สถานที่จ าวน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใวม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ 7๐ – 7๙.๙๙% เทียบกับ

ค่าเปูาวมาย 
๓ สถานที่จ าวน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใวม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ 8๐ – 8๙.๙๙% เทียบกับ

ค่าเปูาวมาย 
๔ สถานที่จ าวน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใวม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ 9๐ – 9๙.๙๙% เทียบกับ

ค่าเปูาวมาย 
๕ สถานที่จ าวน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใวม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ 100% เทียบกับค่า

เปูาวมาย 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.1-1 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

  (ฝุายบริหารทั่วไป รอบที่ 2/๒๕63) 

ชื่อตัวชี้วัดที่  5.1 : การจัดท าบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลา 

น้ าหนักผลงาน    : ร้อยละ ๒๐      

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การจัดท าบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ ส านักงานปุุสัตวจจังววัดระยองจะจัดเก็บข้อมูล วันลาปุวย ลากิจ สาย และขาดราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ รวบรวมจัดท าเป็นบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาประจ าปี 
ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ (๑ เมษายน ๒๕63 – 30 กันยายน 
2563) เพ่ือใว้การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  บรรลุวัตถุประสงคจ  เป็นไปตามว้วงระยะเวลาและตามแบบที่
ก าวนด  จึงใว้ส านักงานปุุสัตวจอ าเภอจัดส่งข้อมูลต่อไป 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ จัดส่งบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๑ ครั้ง  

๒ จัดส่งบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๒ ครั้ง 

๓ จัดส่งบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๓ ครั้ง 

๔ จัดส่งบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๔ ครั้ง 

๕  จัดส่งบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๕ ครั้ง 

เงื่อนไข : ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน ๒๕63 ถึง 30 กันยายน ๒๕63 (๖ เดือน) ใช้วันที่ลงรับเอกสาร                           
เป็นเกณฑจในการตรวจสอบ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
ส่งข้อมูลการจัดท าบัญชีงบเดือนวันท าการและวันลา ตามแบบฟอรจมที่ก าวนด ทีฝุ่ายบริวารทั่วไป  

เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 


