
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ สังกัดส านักงานจังหวัดชุมพร 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
น้าหนัก: ร้อยละ 10 
ค าอธิบายตัวชี้วัด: การพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีด
วัคซีน(๔ คะแนน) 

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย (๒ คะแนน) 
 
ส่วนที ่๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน 

ส่วนที่ ๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 ประเมินจาก 

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ท่ี ๑/2564     
(ต.ค.-พ.ย.63) 

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคนม รอบรณรงค์ท่ี ๑/2564 (ต.ค.-พ.ย.63) 
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รอบรณรงค์ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 63 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/2564 ประเมินจาก 
1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ท่ี ๒/2564 

(เม.ย.-พ.ค.64) 
2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ท่ี ๒/2564 (ก.พ.-มี.ค.64) และ    

รอบรณรงค์ท่ี 3/2564 (มิ.ย.-ก.ค. 64) 
 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน หมายเหตุ 
2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 

   ๑.๑.๑ ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรา
ยิก 
เซปทิซีเมียให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื้นท่ี (≥ ร้อยละ 80) ตาม
รอบรณรงค์ฯ และมีรายงานการ ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
(กคร.๕) ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีรับผิดชอบภายในระยะเวลา ๑ เดือน
หลังจากรอบรณรงค์วัคซีน (๑.5 คะแนน)  
- โรคปากและเท้าเป่ือย (0.๗5 คะแนน) 
- โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (0.๗5 คะแนน) 
 
 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเป่ือยและ
โรคเฮโมรายิก 
เซปทิซีเมียให้
ครอบคลุมประชากร
ปศุสัตว์ในพื้นท่ี       
(≤ ร้อยละ50)ไม่ได้
คะแนน  
 
 
 



 
    ๑.๑.๒ ลงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation              
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและลงข้อมูลถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการด าเนินการ (0.5 คะแนน) 
- โรคปากและเท้าเป่ือย (0.25 คะแนน) 
- โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (0.25 คะแนน) 
 
 

 
และลงข้อมูลผลงาน
การฉีดวัคซีนฯ ใน
ระบบe-Operation              
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้คะแนน 

 
 
 
ส่วนที ่๑.๒ การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๒ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 

- การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การด าเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน 
การตรวจสอบ: รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถ่ิน         

ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/2564 

- การติดตามผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การด าเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมผลการฉีดวัคซีน          โดย

ทุกท้องถ่ินสามารถฉีดวัคซีน (vaccination coverage)ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ตามแผนการฉีดวัคซีน 
 

การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดวัคซีนของท้องถิ่นครบทุกท้องถ่ิน ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน       
วันที ่1 กันยายน 2564 
 
เง่ือนไขส่วนที่ 1.1 

๑. ส าหรับข้อ ๑.๑.๑ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นผู้สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.
๕)ส าหรับพื้นท่ีปกติของแต่ละอ าเภอในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักควบคุม ป้องกันและ
บาบัดโรคสัตว์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี dcontrol5@dld.go.th 

- รอบท่ี 1/2564 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
- รอบท่ี 2/2564 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 
 



๒. ส าหรับข้อ ๑.๑.๒ กรณีท่ีเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะอยู่ในช่วงรณรงค์และตามรอบของชนิด       
ปศุสัตว์การกรอกข้อมูลในระบบ e-Operation ต้องลงข้อมูลในส่วน “การฉีดวัคซีนป้องกันโรค” และลงข้อมูลตาม 
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
เง่ือนไขส่วนที่ 1.๒ 

การรายงานข้อมูลแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวบ ตรวจสอบข้อมูลของสานักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี และรายงานมายัง
ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
dcontrol6@dld.go.th 

- รอบท่ี 1/2564 ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
- รอบท่ี 2/2564 ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2564 

 
 
ส่วนที ่๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (๒ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ 
คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน หลักฐาน 

๒ เก็บตัวอย่างซีรั่ม ครบถ้วนตามเป้าหมายในโครงการ
ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้า
เปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ประจารอบ
รณรงค์ 1/2564 และการติดตามระดับภูมิคุ้มกัน
ภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนมสาหรับพื้นท่ีปศุสัตว์
เขต ๒ ตามเป้าหมายในกิจกรรมส ารวจความชุก
และตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้า
เปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประ
จาปี ๒๕๖๔และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

รายงานผลการเก็บตัวอย่างซีร่ัมที่ก าหนดใน 
 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค
ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่
ประจารอบรณรงค์ 1/2564 และการติดตาม
ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม 
 
2. กิจกรรมส ารวจความชุกและตรวจสอบ
ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจ าปี
๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
 
คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน หลักฐาน 

๒ โคเนื้อ/โคนม/กระบือ มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค 
ปากและเท้าเป่ือย หมายถึง โคเนื้อ/โคนม/ 
กระบือ ท่ีมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้า 
เป่ือย ชนิด O และ A มากกว่าหรือเท่ากับ ๑:๘๐ 
ด้วยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณาจากร้อยละของ 
ระดับภูมิคุ้มกันต่อตัวอย่างท่ีเป็นเป้าหมายของ 
แต่ละอ าเภอ 
ระดับภูมิคุ้มกัน (≥ 1:80)  คะแนน 
≤ร้อยละ 50  0 
≥ ร้อยละ 50  0.๕ 
≥ ร้อยละ ๖0  1 
≥ ร้อยละ 70  1.5 
≥ ร้อยละ 80  ๒ 

 
 

ราย งานผลตรวจระ ดับ ภู มิ คุ้ ม กัน จา ก
ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ตามที่ก าหนดใน 
 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค 
ปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่ 
ประจารอบรณรงค์ 1/2564 และการติดตาม
ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม 
 
2. กิจกรรมส ารวจความชุกและตรวจสอบ
ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจ าปี
๒๕๖๔ 
 

 
 
เง่ือนไขส่วนที่ 2 

- การเก็บตัวอย่างส าหรับการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังจากการได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
จะต้องด าเนินการหลังโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย รอบ ๑/๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 


