
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานมาตรฐานสินคาปศุสัตวของปศุสัตวจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 :  การดําเนินการพ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559  

น้ําหนักตัวช้ีวัด :  รอยละ 3 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  ตามนโยบายกรมปศุสัตวท่ีจะใหมีการบังคับใชกฎหมายแกผูประกอบการ ซ่ึงกรมปศุสัตว
ไดมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 
2559 และสั่งการใหดําเนินการตรวจประเมินโรงฆาสัตวตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. 2555 หากพบความบกพรองใหดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน :   

รอบประเมินท่ี 1/2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 
จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 

2 นําเสนอนโยบายและผลการดําเนินงานในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
3 ตรวจประเมินโรงฆาสัตวครั้งท่ี 1/2560 ภายในจังหวดัครบถวน  
4 รายงานผลการดําเนินงานใหกรมปศุสัตวทราบ 
5 มีรายงานผลการดําเนินการทางปกครองอยางนอย 1 รายภายในจังหวัด 

รอบประเมินท่ี 2/2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ปรับปรุงขอมูลโรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตใหเปนปจจุบัน 
2 นําเสนอนโยบายและผลการดําเนินงานในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
3 ตรวจประเมินโรงฆาสัตวครั้งท่ี 2/2560 ภายในจังหวดัครบถวน  
4 รายงานผลการดําเนินงานใหกรมปศุสัตวทราบ 
5 มีรายงานผลการดําเนินการทางปกครองอยางนอย 1 รายภายในจังหวัด 

เง่ือนไข :  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตรวจประเมินโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต และรายงาน
ผลการดําเนินงาน มาท่ีกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :  โรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาตฯ จํานวน ๒,๒๓๕ แหง 

 

 

 



แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
  จัดสงในรูปแบบเอกสารหรือสงไฟลขอมูลใหกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทางอีเมล localslaughter@gmail.com ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสัมมนาชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวเพ่ือรองรับรางพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย พ.ศ. 2559 
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจประเมินโรงฆาสัตว 
  3. สําเนาเอกสารการดําเนินการทางปกครองในโรงฆาสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 :  การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวตามโครงการปศุสัตว OK 

น้ําหนักตัวช้ีวัด :  รอยละ 3 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  กรมปศุสัตวมีนโยบายในการบูรณาการงานดานอาหารปลอดภัย โดยสงเสริมใหฟารม
เลี้ยงสัตวไดรับการรับรอง GAP ผานกระบวนการฆาสัตวท่ีถูกตองตามกฎหมาย ถูก
สุขลักษณะ และจําหนายผลิตภัณฑปศุสัตวในสถานท่ีสะอาด โดยผลิตภัณฑปศุสัตว
เหลานั้น สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาได 

เกณฑการใหคะแนน :   

รอบประเมินท่ี 1/2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)  
รอบประเมินท่ี 2/2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ชี้แจงประชาสัมพันธโครงการ 
2 ผูประกอบการยื่นใบสมัครอยางนอย 1 ราย 
3 ตรวจประเมินสถานประกอบการอยางนอย 1 แหง 
4 จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา 

5 
คณะกรรมการรับรองฯพิจารณาใหการรับรองแกสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวประเภทการ
รับรองแบบรายเดี่ยวอยางนอย 1 แหง 

เง่ือนไข :  เกณฑการใหคะแนนคิดจากจํานวนสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีไดรับการรับรองตามโครงการ 
ปศุสัตว  OK ประเภทการรับรองแบบรายเดี่ยว ในแตละรอบการประเมิน 
1. รอบท่ี 1/2560 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
2. รอบท่ี 2/2560 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวตามโครงการปศุสัตว OK  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

2557 2558 2559 
การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK แหง - 124 2,760 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
1.  จากแบบรายงาน OK05 ของสํานักงานปศุสัตวเขต  
2.  จัดสงในรูปแบบไฟลใหกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและ 

รับรอวงมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทางอีเมล localslaughter@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 :  จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว 

น้ําหนักตัวช้ีวัด:  รอยละ 3 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล หมายถึง
จํานวนโรงฆาสัตว หรือสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว (อยางใดอยางหนึ่ง) ประเภทโค กระบือ 
แพะ แกะ และสัตวปก ท่ีผานการรับรองฮาลาลจากสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดแลว จึงไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลจากสํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน    
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมาย 
แตละระดับ ดังนี้ 

รอบประเมินท่ี 1/2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 
สํารวจจํานวนผูประกอบการท่ีประสงคจะเขารวมโครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม 
ฮาลาลดานปศุสัตว 

2 ตรวจความสมบูรณของเอกสารท่ียื่นสมัครจากผูประกอบการ 

3 
รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดาน 
ปศุสัตว ประจําเดือน 

4 ตรวจใหคําแนะนํา และติดตามผล แกผูประกอบการ 

5 
ตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยแลวแตกรณี 

รอบประเมินท่ี 2/2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาล 

2 
สรุปผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหนาย
เนื้อสัตวตามมาตรฐานฮาลาล หรือคณะทํางานโครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม 
ฮาลาลดานปศุสัตว 

3 
ยื่นหนังสือ และหลักฐานเอกสารประกอบแกสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยในการพิจารณาการรับรอง 

4 ไดรับหนังสือรับรองฮาลาล 
5 ไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

 

 

 



ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :   

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

2557 2558 2559 
จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับหนังสือสําคัญใหใช
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

สถาน
ประกอบการ 

15 31 80 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 

 ขอมูลจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ัวประเทศ จัดทําหนังสือพรอมหลักฐานสงใหสํานักงานปศุสัตว
เขต 1 – 9 ในแตละพ้ืนท่ี และรวบรวมเสนอมายังสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว หรือ
ทาง e-mail : halaldld@gmail.com หรือ certify9@dld.go.th 

รอบประเมินท่ี 1/2560  
1.  หลักฐานการตรวจใหคําแนะนํา และติดตามผล (ระดับคะแนน 4) 
2. หลักฐานสรุปผลรายงานการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาล รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัด หรือสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยแลวแตกรณี พรอมภาพถาย
ประกอบ (ระดับคะแนน 5) 

รอบประเมินท่ี 2/2560  
1. สําเนาหนังสือรับรองฮาลาล และสําเนาหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 4 :  การสอบสวนการปนเปอนเกินเกณฑมาตรฐานดานสินคาปศุสัตว  

น้ําหนักตัวช้ีวัด :  รอยละ 3 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  ตามนโยบายกรมปศุสัตวดานสินคาปศุสัตวปลอดภัย ท่ีจะตองมีการควบคุมการ
ปนเปอนในสินคาปศุสัตว ไมวาจะเปนสารตกคางท่ีหามใชตามกฎหมายหรือคุณภาพสินคาปศุสัตวท่ีไมผาน
เกณฑมาตรฐาน เชน ปริมาณจุลินทรียท่ีหามพบหรือหามเกินเกณฑท่ีกําหนด หรือสารอ่ืนใดท่ีตองหามตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการปกปองคุมครองผูบริโภคสินคาปศุสัตวใหไดรับความปลอดภัย รวมถึงเปนการ
สอบยอนเพ่ือแกไขปญหาท่ีพบตลอดหวงโซการผลิต ตั้งแตระดับฟารม โรงฆาสัตว จนถึงสถานท่ีจําหนาย 

เกณฑการใหคะแนน :  รอบประเมินท่ี 1/2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 แตงตั้งเจาหนาท่ีในการสอบสวนการปนเปอนเกินเกณฑมาตรฐานดานสินคาปศุสัตว 
2 เก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสินคาปศุสัตวภายในประเทศไดรอยละ 50 ของเปาหมายท้ังป 

3 
รายงานผลการเก็บตัวอยางไดรอยละ 100 ของเปาหมายการสงครึ่งปแรก  
(เปาท่ี ศวพ. กําหนดใหจังหวัดเก็บตัวอยางสงตรวจในรอบครึ่งปแรก)  

4 
รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินคามาตรฐาน ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของตัวอยางท่ีใหผลบวก หรือเกินเกณฑมาตรฐาน จากตัวอยางท่ีสงตรวจของ 
สพส. เดือนตุลาคม 59 – มีนาคม 60 

5 
รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินคามาตรฐาน ไมนอยกวา
รอยละ 100 ของตัวอยางท่ีใหผลบวก หรือเกินเกณฑมาตรฐาน จากตัวอยางท่ีสงตรวจของ 
สพส. เดือนตุลาคม 59 – มีนาคม 60 

รอบประเมินท่ี 2/2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 จัดประชุมซักซอมเจาหนาท่ีในการสอบสวนการปนเปอนเกินเกณฑมาตรฐานดานสินคา 

ปศุสัตว การซักซอมโดยการจําลองสถานการณ (On Table Scenario) 
2 เก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสินคาปศุสัตวภายในประเทศไดรอยละ 100 ของเปาหมายท้ังป 
3 รายงานผลการเก็บตัวอยางไดรอยละ 100 ของเปาหมายการสงท้ังป  

(เปาท่ี ศวพ. กําหนดใหจังหวัดเก็บตัวอยางสงตรวจในท้ังป)  
4 รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินคามาตรฐาน ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของตัวอยางท่ีใหผลบวก หรือเกินเกณฑมาตรฐาน จากตัวอยางท่ีสงตรวจของ 
สพส. เดือนเมษายน – กันยายน 60 

5 รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินคามาตรฐาน ไมนอยกวา
รอยละ 100 ของตัวอยางท่ีใหผลบวก หรือเกินเกณฑมาตรฐาน จากตัวอยางท่ีสงตรวจของ 
สพส. เดือนเมษายน – กันยายน 60 

เง่ือนไข :  1. เกณฑการใหคะแนนในรอบประเมินที่ 1/2560 คิดจากหลักฐานสําเนาคําสั่งของสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด หลักฐานการสงตัวอยางจากรายงานในระบบ e-operation รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคา
ปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินเกณฑมาตรฐาน หรือใหผลบวก ตัดยอด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 



 2. เกณฑการใหคะแนนในรอบประเมินท่ี 2/2560 คิดจากหลักฐานรายงานการซักซอมจําลอง
สถานการณของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด หลักฐานการสงตัวอยางจากรายงานในระบบ e-operation รายงานผล
การสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินเกณฑมาตรฐาน หรือใหผลบวก ตัดยอด ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2560 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :  การสอบสวนการปนเปอนเกินเกณฑมาตรฐานดานสินคาปศุสัตว 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

2556 2557 2558 
จํานวนตัวอยางของ สพส. ท่ีเก็บสงตรวจตลอด
ปงบประมาณ 2560 

59,670 - - - 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 

จัดสงในรูปแบบเอกสารหรือสงไฟลขอมูลใหกลุมบริหารจัดการขอมูลมาตรฐานดานการปศุสัตว สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทางอีเมล certify6@dld.go.th ดังนี้ 

รอบประเมินท่ี 1/2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีในการสอบสวนการปนเปอนเกินเกณฑมาตรฐานดานสินคาปศุสัตว 

ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
2. หลักฐานการสงตัวอยางจากรายงานในระบบ e-operation ตัดยอด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 

2560 เทียบกับเปาหมายการสงตัวอยางท่ี ศวพ. แจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหสงรอบครึ่งปแรก 
3. รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินเกณฑมาตรฐาน หรือใหผลบวก 

ตัดยอด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 

รอบประเมินท่ี 2/2560 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
1. รายงานการซักซอมจําลองสถานการณของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
2. หลักฐานการสงตัวอยางจากรายงานในระบบ e-operation ตัดยอด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 

เทียบกับเปาหมายการสงตัวอยางท่ี ศวพ. แจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหสงตลอดป 
3. รายงานผลการสอบสวนกรณีสินคาปศุสัตวมีผลการทดสอบเกินเกณฑมาตรฐาน หรือใหผลบวก 

ตัดยอด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 
 


