1.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕64)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
น้าหนักผลงาน ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 10

พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20

ค าอธิ บายตั วชี้ วัด : ส านั ก งานปศุสั ตว์ จัง หวั ดระยอง ได้จั ดท าแผนพัฒ นาบุค ลากรของข้ าราชการและ
พนักงานราชการในสานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๒ ส่วนสาคัญ คือ ๑)ความสามารถที่ต้อง
พัฒนา และ ๒) สมรรถนะที่ต้องพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติจากตาราวิชาการ หรือการสอนงาน การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของ
สานักงาน ก.พ. และการฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน

๑

รับทราบแผนพัฒนาบุคลากร

๒

ดาเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้กาหนด ถูกต้อง ครบถ้วน

๓

ทาแบบทดสอบ/งานต่างๆที่ได้มอบหมาย ตามแผนที่ได้กาหนด

๔

ผลคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 60 – 79

๕

ผลคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 63 – มี.ค. 64
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน ดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนด ทาแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจ สรุปผลและรวบรวมผลการประเมินเสนอปศุสัตว์จังหวัดระยอง
เว็บไซต์ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง pvlo-ray@dld.go.th หัวข้อ

1.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕64)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.2 : ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์อาเภอทาได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ที่ได้รับ
น้าหนักผลงาน ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 10
พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20
คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่รับผิดชอบของ
ปศุสัตว์จังหวัดทาได้จ ริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอได้รับมอบหมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสานักงานปศุสัตว์อาเภอ ที่ได้รั บ
มอบหมายให้ดาเนินการตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สาคัญ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับเปูาหมายภาพรวมของงานสาคัญนั้น ๆ โดย ปศุสัตว์จังหวัดต้อง
กากับติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
2
3

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน

บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – พ.ย.63)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 1-10.99 %
บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ธ.ค.63)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 11-20.99 %
บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ม.ค.64)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 21-30.99 %

4

บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.พ.64)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 31-40.99 %

5

บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – มี.ค.64)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 41 % ขึ้นไป

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.63 – มี.ค. 64
: กรณีที่มีการขอแก้ไขข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะพิจารณาปรับลดครั้งละ 0.10
คะแนน
: กรณีที่บันทึกข้อมูลแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันข้อมูล หลังวันที่ 28 ของทุกเดือน จะพิจารณาปรับลด
0.10 คะแนน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ตามแบบรายงาน RPT112, RPT503 จากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูล ผลการดาเนินงาน
e-operation ระดับอาเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอปศุสัตว์จังหวัดระยอง

1.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕64)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.3 : ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
น้าหนักผลงาน ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 10

พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20

คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน หมายถึง สัดส่วนของ
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจาปี 2564
เปูาหมาย อ.เมือง อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.วังจันทร์ อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
ปี 2564 2,300
500
2,600
500
2,300
400

อ.เขาชะเมา อ.นิคมฯ
760
240

หมายเหตุ : เปูาหมาย ปี 2564 คือ เปูาหมายที่กรมปศุสัตว์กาหนดตาม e-operation
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน

๑

60% ขึ้นไป

๒

70% ขึ้นไป

๓

80% ขึ้นไป

๔

90% ขึ้นไป

๕

100%

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 63 – มี.ค. 64
: สรุปผลการปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระดับอาเภอ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2564
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานสรุปความก้าวหน้าการปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระดับอาเภอ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

2.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farm
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอบ้านค่าย
ร้อยละ 10 ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง อาเภอแกลง อาเภอวังจันทร์
อาเภอปลวกแดง อาเภอเขาชะเมา อาเภอนิคมพัฒนา
ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาเกษตรกรให้ เ ป็ น Smart
Farmer หมายถึ ง
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามคู่มือแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2. โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
3. โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ
4. โครงการสร้างผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
5. การถอดบทเรียน
6. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดาเนินงาน
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ
35.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 ตุลาคม 2563
2
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
ร้อยละ 35.01 – 40.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
3
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
ร้อยละ 40.01 – 45.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2563
4
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
ร้อยละ 45.01 – 50.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 มกราคม 2564
5
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
ร้อยละ 50.01 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
2. สานั กงานปศุสัตว์อาเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด (e-Operation)

2.1-2
3. สานักงานปศุสัตว์อาเภอจัดส่งไพล์ excel ตามแบบ SF3 ข้อมูลเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ
เกษตรกรปราดเปรื่อง 6 โครงการ ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในเดือน มีนาคม 2564
4. สานักงานปศุสัตว์อาเภอ จัดส่งไพล์ข้อมูลตามแบบ SF4 การถอดบทเรียนเกษตรกรปราดเปรื่อง
ต้นแบบ (SFM) และผู้นาเยาวชนเกษตรกร (YSF) ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในเดือนมีนาคม
2564
5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

2.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.2 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านค่าย อาเภอบ้านฉาง
คาอธิบายตัวชี้วัด :
▪ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่นาสัตว์ เทคโนโลยี
องค์ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์เพื่อกระจาย
พันธุ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การบังคับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การ
คัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการบันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจะต้องมีการทาข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทาให้เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ
บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
▪ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการใน
การดาเนินงานของฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (เครือข่ายที่ผ่าน
การพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)
▪ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการตรวจเยี่ ย มติ ด ตามการด าเนิ น งานของฟาร์ ม เครื อ ข่ า ย หมายถึ ง
กระบวนการบริหารจัดการในการดาเนินงานตรวจเยี่ยมติดตามการดาเนินงานฟาร์มเครือข่าย (เครือข่ายที่
ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation
2. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

2.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง อาเภอแกลง อาเภอบ้านค่าย
ร้อยละ 10 ได้แก่ อาเภอวังจันทร์ อาเภอปลวกแดง อาเภอเขาชะเมา อาเภอนิคมพัฒนา
คาอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตร หมายถึง กระบวนการพัฒนา
เกษตรกรที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ด้านการปศุสัตว์ จากศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เกษตรกรเปูาหมายจานวน 80 ราย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการได้ร้อยละ 35.00 ของเปูาหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 35.01 – 40.00 ของเปูาหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 41.01 – 45.00 ของเปูาหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 45.01 – 50.00 ของเปูาหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของเปูาหมาย

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ปฏิบัติงานโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสรุปเสนอปศุสัตว์จังหวัด

2.4-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.4 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอแกลง อาเภอบ้านค่าย
คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยการผสมเทียม วัดการดาเนินงาน
ให้บริการผสมเทียม โคเนื้อ กระบือ และแพะ ด้วยน้าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้าเชื้อที่ได้รับมาตรฐาน
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด
1. จานวนแม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม
2. จานวนแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องการการผสมเทียม
3. จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 30 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 30 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 30 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 35 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 35 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 35 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 40 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 40 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 40 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 45 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 45 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 45 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 50 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 50 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 50 ของเปูาหมาย

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ปฏิบัติงานโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปเสนอ
ปศุสัตว์จังหวัด

3.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ตัวชี้วัดที่ 3.๑ : ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม
น้าหนักตัวชี้วัด : ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 5
พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20
คาอธิบายตัวชี้วัด :
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรมระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
หมายถึงจานวน
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมโดยที่ปรึกษาของเกษตรกร
- ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบ
การปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์
- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.๔) คือ รายงานรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการ
อบรมหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ได้รับการแนะนาจากที่
ปรึกษาของเกษตรกร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการขึ้นทะเบี ยนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (ฟป.6) หมายถึง รายงานรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์ม GFM ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) คือ
รายงานรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีอยู่ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน โดยคิดจาก จานวนเกษตรกรที่มีสถานะรับรอง
ปัจจุบัน = จานวนเกษตรกรที่มีสถานะการรับรองทั้งหมด + รับรองใหม่ – ยกเลิก/เพิกถอน/ขาดการต่ออายุ
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดเก็บรายงานการขึ้นทะเบีย นเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) การรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) และอัพเดท
- รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.6.1) และ
อัพเดทราย ชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปัจจุบั นทั้งหมด ตามแบบฟอร์มรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบ
การปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.6.1) ทาง Google site ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือน
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม หมายถึง จานวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับคาแนะนาจากที่ปรึกษาของเกษตรกร

- ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
หมายถึง จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจาก
กรมปศุสัตว์ เทียบกับจานวนเปูาหมายทั้งหมด (รับรองใหม่และรับรองต่ออายุ)

3.1-2

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๔ (เต็ม ๕ คะแนน)
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดาเนินงาน
๑
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ ๔๐ ของเปูาหมาย
2
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม >ร้อยละ ๔0 ของเปูาหมาย
๓
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม >ร้อยละ ๔๕ ของเปูาหมาย
๔
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ ๕๐ ของเปูาหมาย
๕
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม >ร้อยละ ๕๐ ของเปูาหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๔ (เต็ม ๕ คะแนน)
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดาเนินงาน
๑
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ 60 ของเปูาหมาย
2
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ 70 ของเปูาหมาย
3
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
4
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย
5
ดาเนินการอบรมเกษตรกร GFM และรับรองฟาร์ม ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย
เป้าหมาย หมายถึง เปูาหมายการอบรม และเป้าหมายการรับรองใหม่ ตามที่สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรค
สัตว์กาหนดในระบบ e-Operation
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง
- แบบรายงานการรับรองฟาร์มทีม่ ีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.๖.๑)
- ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)

3.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ตัวชี้วัดที่ 3.๒ : ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝูาระวังและการควบคุมปูองกันโรคในสัตว์ปีก
น้าหนักตัวชี้วัด : ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 5
พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20
คาอธิบายตัวชี้วัด : ในระยะเวลาที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้กาหนดหลักเกณฑ์รับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มี
ระบบปูองกันโรคเพื่อปูองกันการเกิดโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการ
กาหนดมาตรการในการควบคุมและปูองกันโรค อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ปี ก การ
รายงานการเกิดโรคระบาดสั ตว์ปี กที่ส าคัญ ผ่ านทางระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ การ
รายงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีการตอบสนองอย่างทันท่วงที สานักควบคุม ปูองกันและบาบัดโรคสัตว์
จึงได้จัดทาตัวชี้วัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝูาระวัง และการควบคุม ปูองกันการระบาดของโรค
๑. เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ส่วนประกอบกัน ดังตาราง

๒. รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่วนที่ ๑ การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ)
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน)
การเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกคานิยามสัตว์ปี ก
สงสัยโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล
๑) สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์มมาตรฐานพบอัตราการปุวยร้อยละ ๑ ภายใน ๒ วัน หรืออัตรา
การกินน้าหรืออาหารลดลงร้อยละ ๕ หรืออัตราการไข่ลดลงร้อยละ ๕ ภายใน ๑ วัน
๒) สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบปล่อยภายในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันแสดงอาการทางคลินิ ก
ภายใน ๗ วัน
๓) สัตว์ปีกดังที่กล่าวในข้อ ๑ และ ๒ พบอาการทางคลินิกดังต่อไปนี้
๓.๑ ) ตายโดยฉับพลัน หรือ
๓.๒ ) พบอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลาบาก หัวบวม ตาบวม หรือ
๓.๓ ) พบอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด หรือ
๓.๔ ) ท้อ งเสี ย ขนยุ่ ง ซึ ม เบื่ อ อาหาร ไข่ ล ดลง ไข่ ผิ ด รูป หงอนและเหนี ย ง เปลี่ ย นเป็ น สี ม่ ว ง มี จุ ด
เลือดออกตามแข้ง

3.2-2
เป้าหมาย หมายถึง จานวนวันในแต่ละรอบ
ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ตัวอย่างการให้คะแนนรายงาน รก ๑. เชิงรับต่อเดือน (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน)

คะแนนที่ได้ = ๑๒/๖ = ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน
เงื่อนไขส่วนที่ ๑
- การรายงานทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ)
ก. พบสั ต ว์ ปี ก ปุ ว ยตายตามนิ ย ามโรคไข้ ห วั ด นกให้ ร ายงานแบบ รก.๑ เชิ ง รั บ ทางระบบ
สารสนเทศฯ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งและเข้าดาเนินการตรวจสอบ
ข. แบบสอบสวนโรคและใบนาส่งตัวอย่าง รายงานภายใน ๗๒ ชั่วโมง
ค. ใบ สคส.๑ บันทึกสั่งกัก(ถ้ามี) และ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบส่งตามมา)
ง. การรายงานจะได้คะแนนเต็ม ๓ คะแนนต่อเมื่อรายงานข้อมูลตามข้อ ก. ข. และ ค.
จ. กรณีระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก พบปัญหา ให้ดาเนินการดังนี้
- แจ้งปัญหากับผู้ดูแลระบบทันที (กลุ่มควบคุมปูองกันโรคสัตว์ปีก) หากในวันนั้น ๆ พบเหตุขัดข้องใน
การลงระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทาการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับ
ปัญหาที่พบกลับไปยังผู้รายงาน
ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้น เมืองที่ได้รั บรอง GFM ตามกิจกรรมสารวจภูมิคุ้มกัน ไก่ภ ายหลังได้รั บ
วัคซีนป้องกันโรค นิวคาสเซิล (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน)
๑. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พื้นเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรองGFM ตาม
กิจกรรมสารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนปูองกันโรคนิวคาสเซิล
๒. ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรองGFMมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล หมายถึง ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรองGFM ที่
มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒๓ ถึง ๒๘

3.2-3
๓. รอบการประเมิน หมายถึง
ก. รอบที่ ๑ ใช้ผลของวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากการส่ง
ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ให้สานักควบคุม ปูองกัน
และบาบัดโรคสัตว์
ข. รอบที่ ๒ ใช้ผลของวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากการส่ง
ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ให้สานักควบคุม ปูองกัน
และบาบัดโรคสัตว์
๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และรอบที่ ๒/๒๕๖๔

เงื่อนไขส่วนที่ ๒
- ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรองGFM ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒๓ ถึง ๒๘
ส่วนที่ ๓ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน)
๓.๑ การรายงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero Report) (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน)
๑. หากไม่พบสัตว์ปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้รายงาน Zero Report ทางระบบ
สารสนเทศฯ ทุกวัน หากรายงานไม่ตรงวันจะอนุโลมให้สามารถรายงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ วันเท่านั้น และ
หากตรวจสอบพบว่ามีการรายงานเกินวันที่อนุโลม จะไม่นับว่าเป็นการรายงานในวันนั้น ๆ
๒. เปูาหมาย หมายถึง จานวนวันในแต่ละรอบ
ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. ระดับคะแนนที่ได้จากตาราง ก. หมายถึง การนาเอาร้อยละของการรายงานเฝูาระวังโรคสัตว์ปีก
ทางระบบสารสนเทศฯ (Zero Report) มาเทียบกับค่าระดับคะแนนตามตาราง ก.
๔. คะแนนรายงาน Zero Report (๐.๕) ที่ได้ หมายถึง การนาเอาค่าระดับคะแนนที่ได้จากข้อ ๓.
หารด้วย ๑๐

3.2-4
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และรอบที่ ๒/๒๕๖๔
ตาราง ก. การรายงาน Zero Report (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน)

๓.๒ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรับ) (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน)
๑. การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก หมายถึง เก็บซากตัวอย่างสัตว์ปีกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเมื่อพบสัตว์ปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก
คานิยามสัตว์ปีกสงสัยโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล
1)สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์มมาตรฐานพบอัตราการปุวยร้อยละ ๑ ภายใน ๒ วัน หรืออัตราการ
กินน้าหรืออาหารลดลงร้อยละ ๕ หรืออัตราการไข่ลดลงร้อยละ ๕ ภายใน ๑ วัน
๒) สั ตว์ปี กที่เลี้ ย งระบบปล่ อยภายในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันแสดงอาการทางคลิ นิ ก
ภายใน ๗ วัน
๓) สัตว์ปีกดังที่กล่าวในข้อ ๑ และ ๒ พบอาการทางคลินิกดังต่อไปนี้
๓.๑ ) ตายโดยฉับพลัน หรือ
๓.๒ ) พบอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลาบาก หัวบวม ตาบวม หรือ
๓.๓ ) พบอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด หรือ
๓.๔ ) ท้องเสีย ขนยุ่ง ซึม เบื่ออาหาร ไข่ลดลง ไข่ผิดรูป หงอนและเหนียงเปลี่ยนเป็นสีม่วง มีจุด
เลือดออกตามแข้ง
๒. เปูาหมาย หมายถึง จานวนเดือนที่มีการส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีกเชิงรับในแต่ละรอบการประเมิน
ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซากจะต้องมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทุกเดือนไม่
ต่ากว่า ๑ ราย/เดือน พร้อมทั้งลงข้อมูลทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑เชิงรับ)
ภายในเงื่อนไขและเวลาที่กาหนด (ตามรายละเอียดตัวชี้วัดส่วนที่ ๑)
๔. เดือนที่มีการส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีกเชิงรับอย่างน้อย ๑ ราย/เดือน จึงจะนับเป็นคะแนน

3.2-5
การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน)
ตัวอย่าง:
จังหวัด A ส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีก
เดือนที่ ๑ = ๑ ราย
เดือนที่ ๒ = ๒ ราย
เดือนที่ ๓ = ๑ ราย
เดือนที่ ๔ = ๐ ราย
เดือนที่ ๕ = ๐ ราย
เดือนที่ ๖ = ๑ ราย
คะแนนที่ได้ = ๔ เดือน/๑๒ = ๐.๓๓ จากคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน
๓.๓ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรุก) (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน)
๑. การเก็บซากสัตว์ปีก ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑ เป็ด จังหวัดที่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ให้เก็บซากเป็ดไล่ทุ่ง ฝูงละ ๑ ตัวต่อเดือน จานวนฝูง ๑๐% ของ
ฝูงทั้งหมดภายในจังหวัด (ตัวอย่าง จังหวัด A มี ๑๐๐ ฝูง ให้เก็บ ๑๐ ฝูงต่อเดือน ฝูงละ ๑ ตัว)หรือ
๑.๒ เป็ด จังหวัดที่ไม่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ให้เก็บซากเป็ดเลี้ยงหลังบ้าน อย่างน้อย ๑ ราย (รายละ ๑-๒
ตัว) ในพื้นที่ตาบลเดียวกัน รวมเป็น ๑ ตัวอย่าง
๑.๓ นกธรรมชาติ ให้ทุกจังหวัดเก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๑ ตัวต่อเดือน โดยให้ระบุ
ชนิดนกในใบส่งตัวอย่างด้วย
๑.๔ ไก่พื้นเมืองเลี้ยงหลังบ้าน ให้ทุกจังหวัดเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย ๒ ราย (รายละ ๑-๒ ตัว)ในพื้นที่
ตาบลเดียวกัน รวมเป็น ๑ ตัวอย่าง ในกรณีถ้าไม่มีข้อ ๑.๒ ให้เก็บไก่พื้นเมืองแทนข้อ ๑.๒ รวมเป็นไก่พื้นเมือง
๒ ตัวอย่าง/เดือน (เกษตรกรอย่างน้อย ๔ ราย)
๒. การเฝูาระวังโรคเชิงรุก โดยการเข้าไปเยี่ยมเกษตรกร พร้อมเก็บซากสัตว์ปีกตามข้อ ๑.๑ หรือ
๑.๒ และ ๑.๓ และ ๑.๔ โดยให้เลือกสัตว์ปีกตัวที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง หรือตายไม่เข้านิยาม
๓. การรายงานข้อมูล ดาเนินการโดย บันทึกข้อมูลลงใน รก.๑ เชิงรุก
๔. เปูาหมายการเก็บตัวอย่าง
4.1 จังหวัดที่ไม่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ให้ดาเนินการเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ตัวอย่างต่อเดือน ประกอบด้วย
เป็ดหลังบ้าน 1 ตัวอย่าง และนกธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง และนกธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง และ ไก่พื้นเมือง 1
ตัวอย่าง แต่ถ้าไม่มีเป็ดหลังบ้านให้เก็บไก่พื้นเมือง 2 ตัวอย่าง
ก. ประเมินผลครั้งแรกใช้รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ข. ประเมินครั้งที่สองใช้รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

3.2-6

คะแนนที่ได้ต่อเดือน =
จานวนตัวอย่าง
ชนิดตัวอย่าง

ไก่
พื้นเมือง
≥๒

นก
ธรรมชาติ
≥๑

จานวนลงข้อมูล
รก.1 เชิงรุก

คะแนนที่ได้ต่อ
เดือน

จังหวัดที่ไม่มีเป็ดไล่ทุ่ง
≥๓
๑
*หมายเหตุ
จังหวัดต้องส่งตัวอย่างครบทั้ง ๓ ชนิด พร้อมลงข้อมูลใน รก.๑ เชิงรุกครบทุกตัวอย่าง และแนบใบส่ง
ตัวอย่างพร้อมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงจะได้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และรอบที่ ๒/๒๕๖๔
คะแนนจานวนตัวอย่าง (รก.๑ เชิงรุก) (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน)
คะแนนร้อยละที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอได้ (เต็มร้อยละ 5) คิดจาก

เกณฑ์การให้คะแนน :
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 เต็ม ๕ คะแนน
คะแนน
๑
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดดาเนินงาน
-รายงานการเกิดโรคตามนิยาม (รก.1) ร้อยละ 70 ตามเปูาหมาย /ผลการทดสอบภูมิหลังทาวัคซีน ร้อยละ 40
-รายงานการเกิดโรคระบาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ > ร้อยละ 70 ตามเปูาหมาย
-รายงานการเกิดโรคตามนิยาม (รก.1) ร้อยละ 80 ตามเปูาหมาย /ผลการทดสอบภูมิหลังทาวัคซีน ร้อยละ 40
-รายงานการเกิดโรคระบาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ > ร้อยละ 80 ตามเปูาหมาย
-รายงานการเกิดโรคตามนิยาม (รก.1) ร้อยละ 80 ตามเปูาหมาย /ผลการทดสอบภูมิหลังทาวัคซีน ร้อยละ 50
-รายงานการเกิดโรคระบาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ > ร้อยละ 80 ตามเปูาหมาย
-รายงานการเกิดโรคตามนิยาม (รก.1) ร้อยละ 90 ตามเปูาหมาย /ผลการทดสอบภูมิหลังทาวัคซีน ร้อยละ 60
-รายงานการเกิดโรคระบาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ > ร้อยละ 90 ตามเปูาหมาย
-รายงานการเกิดโรคตามนิยาม (รก.1) ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย /ผลการทดสอบภูมิหลังทาวัคซีน ร้อยละ 70
-รายงานการเกิดโรคระบาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ > ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย

3.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสาเร็จในการปูองกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสัตว์)
น้าหนักตัวชี้วัด : ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 5

พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20

คาอธิบายตัวชี้วัด : การพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน
(3 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (2 คะแนน)
ส่วนที่ 1 การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิ ซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน
(3 คะแนน)
ส่วนที่ 1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (1.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 1/2564 ประเมินจาก
1. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ 1/2564 (ต.ค.พ.ย.63)
2. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รอบรณรงค์ระหว่างเดือน ต.ค-พ.ย.63
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 2/2564 ประเมินจาก
1. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ 2/2564
(เม.ย.-พ.ค.64)
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดาเนินงาน
1.5
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
1.1.1 ดาเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้
ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื้นที่ (≥ ร้อยละ 80) ตามรอบรณรงค์ฯ และมีรายงานการผลการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.5) ให้สานักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบภายในระยะเวลา 1
เดือนหลังจากรอบรณรงค์วัคซีน (1.5 คะแนน)
- โรคปากและเท้าเปื่อย (0.5 คะแนน)
- โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (0.5 คะแนน)
1.1.2 ลงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation ตามระยะเวลาที่กาหนดและลง
ข้อมูลถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการดาเนินการ (0.5 คะแนน)
- โรคปากและเท้าเปื่อย
- โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
ส่วนที่ 1.2 การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564
 การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินการ : ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน
การตรวจสอบ : รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

3.3-2
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 2/2564 ประเมินจาก
 การติดตามผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินการ : ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมผลการฉีดวัคซีน
โดยทุกท้องถิ่นสามารถฉีดวัคซีน (vaccination coverage)
ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ตามแผนการฉีดวัคซีน
การตรวจสอบ : รายงานผลการฉีดวัคซีนของท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ส่วนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รบั วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 1/2564
คะแนน
2

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดาเนินงาน
เก็บตัวอย่างซีรั่ม ครบถ้วนตามเปูาหมายในโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยใน
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ประจารอบรณรงค์ 1/2564 และการติดตามกิจกรรมสารวจความชุกและ
ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจาปี 2564 และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 2/2564
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดาเนินงาน
1

โคเนื้อ/กระบือ มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย หมายถึง โคเนื้อ/กระบือ ที่มีระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด O และ A มากกว่าหรือเท่ากับ 1:80 ด้วยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณา
จากร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันต่อตัวอย่างที่เป็นเปูาหมายของจังหวัด
ระดับภูมิคุ้มกัน (≥ 1:80)
≥ ร้อยละ 60
≥ ร้อยละ 70
≥ ร้อยละ 80

คะแนน
0.5
0.75
1

เงื่อนไขส่วนที่ 2
 การเก็บตัวอย่างสาหรับการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังจากการได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
จะต้อง
ดาเนินการหลังโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 1/2564 ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

3.3-3
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๔
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 50 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 60
2
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 60 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 70
๓
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 70 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 80
๔
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 80 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 90
๕
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 90 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/๒๕๖๔
คะแนน
๑
2
๓
๔
๕

ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน

ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 50 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 60
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 60 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 70
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 70 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 80
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 80 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 90
ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย/เฮโมรายิกเซปทิซีเมีย >ร้อยละ 90 /เก็บตัวอย่างทดสอบรายงานครบส่งตามกาหนด
ติดตามแผนฉีดวัคซีน อปท. >ร้อยละ 100

3.4-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4)

ตัวชี้วัดที่ 3.4 : ระดับความสาเร็จในการเฝูาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า
น้าหนักตัวชี้วัด : ข้าราชการอาเภอ : ร้อยละ 5
พนักงานราชการอาเภอ : ร้อยละ 20
คาอธิบายตัวชี้วัด : การพิจารณาผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การเฝูาระวังโรคระบาดในสุกร (1 คะแนน)
ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สาคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิก
เซฟทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ (2 คะแนน)
ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สาคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
และโรคพิษสุนัขบ้า) (2 คะแนน)
ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (1 คะแนน)
รายงานการเฝูาระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝูาระวังโรคในสัตว์” ตามเงื่อนไขดังนี้
1.จังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางถึงต่า 47 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรี อยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิ งห์บุรี ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีนครนายก นครราชสีมา ยโสธร ชัยภูมิ หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง ตรัง
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
2. เปูาหมาย คือ จานวนรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ครัวเรือนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เกณฑ์การให้คะแนนจังหวัดที่ความเสี่ยงปานกลางต่า
พิจารณาจากผลการดาเนินการเฝูาระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝูา
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝูาระวังโรคในสัตว์”
จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่าที่จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 ราย
รอบที่ 1/2564 และ 2/2564
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินการ
0
มีการดาเนินการได้ < ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย
0.5
มีการดาเนินการได้ ≥ ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย
1
มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ 200 ของเปูาหมาย
หมายเหตุ : 1/2564 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2563 – 31 มีนาคม 2564
2/2564 พิจารณาผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย.2564 – 3 กันยายน 2564

3.4-2
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ/ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงส่วนที่ 1.2
1.วันที่ดาเนินการเฝูาระวังฯ พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
2.แบบฟอร์มออนไลน์“รายงานการเฝูาระวังโรคในสัตว์”คือแบบการรายงานตามกิจกรรมปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สามารถเข้าถึงได้จาก http://gg.gg/mro6f หรือ OR
code

ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สาคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
และโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบสารสนเทศ (2 คะแนน) *กรณีที่กรมทราบการเกิดโรคก่อนจังหวัด คะแนนส่วนนี้
เป็น 0 คะแนน (ยกเว้น กรณีเกษตรกร ประชาชน ขอความช่วยเหลือผ่านทางกรมปศุสัตว์จะไม่ถูกหักคะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ดาเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดาเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2560 หมวดที่ 2 ภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด
รายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟทิซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้า
1. ให้รางานการเกิดโรคเบื้องต้นให้ ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่พบโรคหรือได้รับแจ้งจากประชาชน เกษตรกร
1.1 โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน กคร.1 ในระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝูา
ระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart surveillance)
1.2โรคพิษสุนัขบ้า ให้รายงาน รายละเอียดการส่งตัวอย่าง (positive lab Report) ครบทุก caseใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
2. การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.2) ภายใน 72 ชั่วโมง ตั้งแต่พบโรคหรือ
ได้รับแจ้งจากประชาชน เกษตรกร
2.1โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน กคร.2 ในระบบสารสนเทศ เพื่อการ
เฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart surveillance)
2.2 โรคพิษสุนัขบ้า ให้รายงาน ผลการสอบสวนโรค ครบทุก case ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
3. เงื่อนไขอื่น ๆ
3.1 ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 72 ชั่วโมง ตั้งแต่พบโรคหรือได้รับ
แจ้งจากประชาชน เกษตรกร
 โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้บันทึกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart surveillance)
 โรคพิษสุนัขบ้า ให้บันทึกไฟล์ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในระบบ (Thai Rabies Net) และส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มควบคุมปูองกันโรคสัตว์เลี้ยง dcontrol6@dld.go.th ครบทุก case
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3.2 รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart surveillance)
- กรณี ไม่ได้เก็บตัวอย่าง ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง
- กรณีโรคปากและเท้าเปื่อย หาก ไม่ได้เก็บตัวอย่าง ให้ระบุผลการตรวจว่า “โรคปากและเท้า
เปื่อย(FMD) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค”
- กรณีโรคปากและเท้าเปื่อย หาก ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่สามารถแยกชนิดได้ ให้ระบุผล
การตรวจว่า “โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่ทราบ Type”
 โรคพิษสุนัขบ้าให้รายงานผลการตรวจโรค (positive lab Report) ครบทุกเคส ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการการเฝูาระวังโรคพิษสุนขั บ้า (Thai Rabies Net)
3.3 รายงานภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) จนกว่าโรคสงบ
 โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้รายงาน กคร.3/กคร.3 เฉพาะกิจ ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart surveillance)
 ยกเว้น โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ต้องรายงาน
หมายเหตุ : กรณีระบบสารสนเทศฯ ขัดข้อง ไม่สามารถรายงานได้ให้แนบภาพหน้าจอระบบฯ ที่ขัดข้องได้ที่
Dwarroom@dld.go.th
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 และรอบที่ 2/2564
1. โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า (ตัวอย่างการคิดคะแนน)

คะแนนโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า
เงื่อนไขส่วนที่ 2
1. หากดาเนินการรายงานเอกสารไม่ครบทุกเอกสาร เคสนั้นจะได้ 0 คะแนน
2. การประกาศเขตโรคระบาด
2.1 กรณีโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิเมียให้ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net) โดยบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์ในหัวข้อ “พื้นที่ประกาศเขตโรค
ระบาด”
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2.2 กรณีโรคพิษสุนัขบ้าให้ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(www.thairabies.net)
โดยดาเนินการแนบไฟล์มาใน “รายงานสอบสวนโรค ข้อ 4.4” และส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มายังกลุ่มควบคุม
ปูองกันโรคสัตว์เลี้ยง dcontrol6@dld.go.th ครบทุก case
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงส่วนที่สง่
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)
2. ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net)
ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ในสัตว์ที่สาคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรค
พิษสุนัขบ้า)
(2 คะแนน) *พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 พิจารณาคะแนนเฉพาะผลการดาเนินการของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและ
โรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 และ 2/2564
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดาเนินงาน
หลักฐาน
1
3.1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
กคร.1,กคร.3
3.1.1 ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลกรัม
และ กคร.5
จากจุดเกิดโรค โดยพิจารณาการฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสตั ว์ที่ไม่ได้เลี้ยงรวมกับฟาร์ม
ในระบบ
หรือฝูงสัตว์ที่เกิดโรค และดาเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังจากพบสัตว์
e-smart
ปุวยตัวแรก โดยรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.5) ในระบบ
surveillance
e-Smart surveillance ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์จนกว่าจะดาเนินการเรียบร้อย
(0.5 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
จานวนสัตว์เสีย่ งในรัศมี 5 กม. จากจุดเกิดโรคที่ได้รบั การฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ (กคร.3) X 100
จำนวนสัตว์เสีย่ งทั้งหมดในรศั มี 5 กม. จากจุดเกิดโรค (กคร.๑)
ระดับคะแนน
ร้อยละของการฉดวัคซีนควบคมโรค
0
ฉีดวัคซีนในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค
ร้อยละ 80
1

ฉีดวัคซีนในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ≥ ร้อยละ 80

2

ฉีดวัคซีนในรัศมีอย่างน้อย ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ≥ ร้อยละ 90

หมายเหตุ* พื้นที่ปศุสตั ว์เขต 2 พิจารณาเฉพาะการควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
๓.๑.๒ ไม่พบสัตว์ปุวยเพิม่ เติม หรือเกิดโรคซ้าภายในรัศมีรอบจุดเกิดโรค 5 กิโลเมตร
หลังจากผ่านระยะเวลา 1 เดือน ที่พบสัตว์ปวุ ยตัวแรก (0.5 คะแนน)
1

3.2 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
3.2.1 จังหวัดที่เกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) รัศมี 1 กิโลเมตร
เปูาหมายคือ สัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว (ร้อยละ 100) โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รบั ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และลงข้อมูลผลการฉีด
วัคซีนในระบบ e-Operation (0.5 คะแนน)
3.2.2 จังหวัดที่ไม่เกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยง เช่น สัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อย
โอกาส โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ (0.5 คะแนน)
รอบที่ 1/2564
การดาเนินการ : ฉีดวัคซีนได้ ≥ ร้อยละ 50 ของเปูาหมายในระบบ e-Operation
การตรวจสอบ : รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation
รอบที่ 2/2564
การดาเนินการ : ฉีดวัคซีนได้ ≥ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายในระบบ e-Operation
การตรวจสอบ : รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation

กคร.3
ในระบบ
e-smart
surveillance
กคร.3 และ
กคร.5
ทาง email:
Dconteol6@
Dld.go.th

3.4-5
เงื่อนไขส่วนที่ 3
1. หากไม่ส่งสรุปงาน กคร.5 สาหรับการควบคุมโรคทาง e-Smart surveillance ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ตามข้อ 3.1.1 จะได้ 0 คะแนน ในหัวข้อ 3.1.1
2. สาหรับข้อ 3.1.2 พิจารณาจากรายงาน กคร.3 และ กคร.3 เฉพาะกิจ สาหรับโรคปากและเท้าเปื่อย
และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๔ และรอบที่ 2/2564
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
ดาเนินการส่วนที่ 1 + 2 + 3 ครบตามกาหนดร้อยละ 60
2
ดาเนินการส่วนที่ 1 + 2 + 3 ครบตามกาหนดร้อยละ 70
๓
ดาเนินการส่วนที่ 1 + 2 + 3 ครบตามกาหนดร้อยละ 80
๔
ดาเนินการส่วนที่ 1 + 2 + 3 ครบตามกาหนดร้อยละ 90
๕
ดาเนินการส่วนที่ 1 + 2 + 3 ครบตามกาหนดร้อยละ 100

4.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕64)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๑ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ และมีการจั ดทากฎหมายล าดับรอง ซึ่งมีประกาศใช้แล้ ว หลายฉบับซึ่งทุกภาคส่ ว น
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง กรมปศุสัตว์
ในฐานะผู้กากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จะต้อง
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่ได้
1

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข

๑

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเปูาหมาย
ระหว่างเดือน ต.ค.๒๕๖๓ – มี.ค.๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการกาหนด

๑

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตอย่าง
น้อย ๑ แห่ง

๑

ส่งรายงานรับรองให้จาหน่ายอย่างน้อยร้อย ๑๕ ของจานวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน

๑

ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของจานวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน

เงื่อนไข: ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานรับรอง
ให้จาหน่าย และรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ให้รายงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๒. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้งเตือน
ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
๓. รายงานรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กาหนด
๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กาหนด
๕. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้าโรงฆ่าสัตว์เดิม
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง – รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์, หนังสือ
แจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์, รายงานรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์, รายงานผล
การตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ, รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์

4.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 1/๒๕64)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๒ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ในการลงพื้นที่ตรวจเฝูาระวังสถานที่จาหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จาหน่ายเนื้อโค
ในพื้นที่ทั้งหมด และรายงานผลการดาเนินงานผ่าน google form
เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่ได้
1

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ ๖๐ ของเปูาหมาย

๒

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ ๗๐ ของเปูาหมาย

๓

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมาย

๔

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ ๙๐ ของเปูาหมาย

๕

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมาย แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เงื่อนไข:
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง - สานักงานปศุสัตว์อาเภอรายงานผลการดาเนินงานผ่าน
google form

5.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 1/๒๕64)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5.1 : การจัดทาบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลา
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ ๒๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : การจัดทาบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ส านั ก งานปศุ สั ตว์ จั งหวัด ระยองจะจั ดเก็ บข้อ มูล วัน ลาปุ ว ย ลากิจ สาย และขาดราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ รวบรวมจัดทาเป็นบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาประจาปี
ซึ่งจะน าข้อมู ล ดังกล่ าวไปประกอบการพิจ ารณาเลื่ อนเงินเดื อนรอบ (๑ ตุล าคม ๒๕63 – 31 มีนาคม
2564) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและตามแบบที่
กาหนด จึงให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอจัดส่งข้อมูลต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน

๑

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๑ ครั้ง

๒

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๒ ครั้ง

๓

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๓ ครั้ง

๔

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๔ ครั้ง

๕

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๕ ครั้ง

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึง 31 มีนาคม ๒๕64 (๖ เดือน) ใช้วันที่ลงรับเอกสาร
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ส่งข้อมูลการจัดทาบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลา ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ที่ฝุายบริหารทั่วไป
เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป

รายละเอียดค่าเป้าหมายการดาเนินงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1/2564
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง Smart
Farm
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์
ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ ตาม
โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของการผลิตสัตว์พันธุ์ดี
โดยวิธีผสมเทียม

หน่วย

เป้าหมาย เมือง บ้านฉาง
รวม

เป้าหมายแต่ละอาเภอ
แกลง
วังจันทร์ บ้านค่าย

หมายเหตุ
ปลวกแดง

เขาชะเมา

นิคมพัฒนา

ราย

50

2

1

2

11

21

1

1

11

ครั้ง

8

2

2

-

-

4

-

-

-

ราย

80

10

10

10

10

10

10

10

10

ตัว

246

-

-

144

-

102

-

-

-

รายละเอียดค่าเป้าหมายการดาเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 1/2564
ลาดับ
ที่

1.
2.

3.

ตัวชี้วัด

หน่วย

ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
คะแนน
ร้อยละความสาเร็จของ
ปริมาณผลผลิตที่
คะแนน
ปศุสัตว์อาเภอทาได้
จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ได้รับ
ร้อยละของการ
ปรับปรุงข้อมูล
ราย
ทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

เป้าหมายแต่ละอาเภอ
แกลง
วังจันทร์ บ้านค่าย

เป้าหมาย
รวม

เมือง

บ้านฉาง

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9,600

2,300

500

2,600

หมายเหตุ
ปลวกแดง

เขาชะเมา

นิคมพัฒนา

5

5

5

5

5

5

5

5

5

500

2,300

400

760

240

ค่าเป้าหมายการดาเนินงานของข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ รอบที่ 1/2564
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

1

ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ทเี่ หมาะสม
ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาด
การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก

2

หน่วย เป้าหมาย

เมือง

แกลง

เป้าหมายแต่ละอาเภอ
หมายเหตุ
บ้านค่าย ปลวกแดง บ้านฉาง วังจันทร์ เขาชะเมา นิคมพัฒนา

ฟาร์ม

24

5

4

3

2

2

1

5

2

คะแนน

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

ระดับความสาเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
(ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

คะแนน

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

ระดับความสาเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค
และการรายงานโรคปากและเท้าเปือ่ ยเฮโมรายิก
เซพติซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
พิษสุนัขบ้า

คะแนน

5

5

5

5

5

5

5

5

5

รายละเอียดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายการดาเนินงานกลุม่ พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔)
เป้าหมาย
เป้าหมายแต่ละอาเภอ
ลาดับ
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วย รวม
เมือง
แกลง
บ้านค่าย
ปลวกแดง
บ้านฉาง
วังจันทร์
เขาชะเมา
นิคมพัฒนา หมายเหตุ
ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า
สัตว์ ๑๐ แห่ง, สัตว์ ๕ แห่ง, สัตว์ ๔ แห่ง, สัตว์ ๒ แห่ง, สัตว์ ๓ แห่ง, สัตว์ ๕ แห่ง, สัตว์ ๒ แห่ง, สัตว์ ๑ แห่ง,
๑ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน คะแนน
๕
เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง ๕ เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง ๒ เก็บตัวอย่าง ๓ เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง ๒ เก็บตัวอย่าง ๑
๑๐ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๔ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๕ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
๒ ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

แห่ง

๑๔๕

๕๐

๒๐

๑๐

๒๕

๑๐

๑๐

๕

๑๕

