


รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์จังหวดัและปศุสตัว์พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดบังคับที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้              
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับ                 
ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง              
กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี 
จะต้องดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพ่ือการบริโภคเน้ือสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ จัดประชุมสัมมนาช้ีแจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 

เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลําดับรอง 
2 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งทีไ่ด้รับใบอนุญาต เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัย 

ในการผลิตเน้ือสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ 
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
4 ผลการตรวจวิเคราะห์เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลนิทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย 

ร้อยละ ๔๐  
5 มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆา่สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

อย่างน้อย ๑ แห่ง  

รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 :  

คะแนนท่ีได้ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในปีงบประมาณ 
2 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งทีไ่ด้รับใบอนุญาต เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัย 

ในการผลิตเน้ือสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ 
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
4 ผลการตรวจวิเคราะห์เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลนิทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย 

ร้อยละ ๔๐  
5 มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆา่สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

อย่างน้อย ๑ แห่ง  
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เงื่อนไข : ๑. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต   
ต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยใช้รายละเอียดการตรวจตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
            ๒. การเก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเป้ือน ๖ รายการทุกแห่ง
ที่ได้ใบอนุญาต โดยตัวอย่างที่ได้มาตรฐานจะต้องผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทั้ง ๖ รายการ  
   ๓. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์หมายถึง การแจ้งเตือน
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

๒๕60 ๒๕๖1 
๑/๒๕60 ๒/๒560 ๑/๒๕๖1 ๒/๒๕๖1 

จํานวนโรงฆ่าสัตว์ แห่ง 2,255 2,318 2,371 2,426 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ แห่ง 2,155 2,224 2,328 2,398 
แจ้งเตือน แห่ง 599 364 374 268 
พักใช้ แห่ง 3 8 9 19 
เพิกถอน แห่ง 1 3 2 3 
จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ ตัวอย่าง 3,137 3,201 2,143 2,236 
จํานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง 1,520 1,237 970 917 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ  
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ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 :  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การกํากับดูแลระบบการผลิตเน้ือสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทที่กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเน้ือสัตว์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตและสถานที่จําหน่ายที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยกรมปศุสัตว์จะเพ่ิม
จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึง
รักษาสถานภาพของสถานที่จําหน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และขยายผลไปยังหน่วยงาน
เอกชนหรือภาครัฐให้ใช้เน้ือสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 
และเพ่ิมช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหน่ึง  
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์หลักสูตรสนิค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค 

๑ ตรวจติดตามสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้ามหมายที่ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบกําหนดในรอบที่ 1 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ 
อย่างน้อยร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายที่กําหนด  

๑ ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง 

รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 :  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ ตรวจติดตามสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด 

๑ ตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กําหนด  

๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ืองสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม ่
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กําหนด  
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เงื่อนไข : ๑. ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร 
โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง เพ่ือให้มีการใช้เน้ือสัตว์จากโครงการฯ 
ในการประกอบอาหาร และมีรายงานผลการประสานงาน 
            ๒. เป้าหมายตรวจติดตาม การตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรอง และการเก็บ
ตัวอย่างตามท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : การรับรองสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 2561 

จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับ
การรับรอง 

แห่ง ๑๒๔ ๒,๗๖๐ ๓,๗๐๐ 4,100 

จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวอย่าง - ๕,๓๘๐ ๒,๙๕๐ 1,972 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
  จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมลูให้กลุม่ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังน้ี 

๑. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรสินค้าปศุสตัว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และภาพถ่าย
ประกอบ  

๒. รายงานผลประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง และมีภาพถ่ายประกอบ 
พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขยายผล 

3. แบบรายงาน OK - ๐๕ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excel  
4. ผลการตรวจตัวอย่างเน้ือสัตว์กิจกรรมโครงการปศุสัตว์ OK   
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ตัวชีว้ัดเลือก (ให้เลือก 3 จาก 6 ตวัชี้วัด) 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๑ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตาม
มาตรฐานฮาลาล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท่ีจะเป็นตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลหรือสนับสนุน
การตลาด อาทิ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด บริษัทประชารัฐ บริษัทเอกชน ห้างร้าน modern trade เป็นต้น และสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์             
ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ืนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฎิบัติการ 

สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเน้ือสัตว์ โรงงานแปรรูป
เน้ือสัตว์ สถานที่จําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ คลังสินค้าจัดเก็บเน้ือสัตว์ สถานที่ผลิตสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนา
อิสลาม ไข่ นม นํ้าผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น (โดยสถานประกอบการอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 

สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนา
อิสลาม ไข่ นม นํ้าผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เน้ือสัตว์ที่นํามาแปรรูป เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก แฮม เน้ือบด
สําหรับทําเบอร์เกอร์ เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ                
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๒ : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ จัดทําแผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลตามเป้าหมาย 
๒ จัดทําแผนการเก็บตัวอย่างและการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน      

ฮาลาลตามเป้าหมาย 
๓ จัดทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 
๔ จัดอบรมมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
๕ ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ

รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๒ : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ ประสานและลงพ้ืนที่ในตลาดที่มีการจําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลอย่างน้อย ๑ แห่ง 
๒ จัดทําทะเบียนรายช่ือตลาด สถานประกอบการ หรือสถานที่จําหน่ายสนิค้าปศุสัตว์ฮาลาล     

ในจังหวัด 
๓ ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง

ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
๔ ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรอง

หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด 

๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดหรือสถานประกอบการ หรือสถานที่จําหน่ายสินค้าปศุสัตว์         
ฮาลาลในจังหวัดให้ประชาชนทั่วไปทราบ เช่น ลงเวปไซต์จังหวัด social media จดหมาย
ข่าว หรืออ่ืนๆ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับหนังสือ
สําคัญให้ใช้เครือ่งหมายรับรองฮาลาล 

สถาน
ประกอบการ 

๒๕๐ ๑๒๐ ๘๐ 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง: 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือสรุปการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดพร้อมแนบหลักฐานใน

แต่ระดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ หรือ Soft copy เพ่ือจัดส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบด้วย โดยมีรายละเอียด
หลักฐานประกอบตามระดับคะแนนตัวช้ีวัดดังต่อไปน้ี 
หลกัฐานประกอบตัวชี้วัด 
รอบที่ ๑ ระดับคะแนนที่ ๑ ไม่มี  

ระดับคะแนนที่ ๒ ไม่ม ี
ระดับคะแนนที่ ๓ หลักฐานการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 
ระดับคะแนนที่ ๔ ภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืนๆที่แสดงถึงการจัดอบรมมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ  
ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  

  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
รอบที่ ๒  ระดับคะแนนที่ ๑ ไม่มี  

ระดับคะแนนที่ ๒ ไม่ม ี
ระดับคะแนนที่ ๓ รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๔ รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน  

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๕ หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเวปไซต์หรือวิธีการอ่ืนๆ  

อาทิ รูปถ่ายหน้าจอ (screen capture) 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 : การรับรองสถานท่ีจําหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ 
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพ่ือรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดีไม่มีสารตกค้าง และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจาก
ให้การรับรอง สถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีโดยจะ 
ดําเนินการในช่วง ๕-๗ เดือน หลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพการ
รับรองเพ่ือขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๑ ปี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 1/๒๕๖๒ : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย 

๒ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย 

๓ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย 

๔ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย 

๕ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๒ : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๖๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๖๐ จากค่าเป้าหมาย 

๒ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๗๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๗๐ จากค่าเป้าหมาย 

๓ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๘๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๘๐ จากค่าเป้าหมาย 

๔ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๙๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๙๐ จากค่าเป้าหมาย 

๕ - สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๑๐๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรอง ปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๑๐๐ จากค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จํานวนสถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับรอง
สถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศสุัตว์ OK) 

สถานประกอบการ - - ๙๐๑ 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานผลการตรวจรับรอง และตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ของ

สํานักงานเขต ๑-๙ 
๓. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนนส่งให้

สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ ในแต่ละพ้ืนที่รวบรวมหลักฐานทุกระดับเสนอในรูปแบบไฟล์ Excel มายังกลุ่มรับรอง
ด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง   E-mail: dldokegg@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 : ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกฟาร์มสุกรที่มีความสนใจการปรับปรุงระบบ             
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการประชุมช้ีแจงโครงการพร้อมทั้ง
กําหนดจํานวนเป้าหมายฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรภายในฟาร์ม รวมทั้งของเสีย
ต่างๆ จากฟาร์มสุกร เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62 : 
กําหนดเป็นร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และ
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์เขต และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ปศุสัตว์กําหนด โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๒ ร้อยละ ๖๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๓ ร้อยละ ๗๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๔ ร้อยละ ๘๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ : 
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มเพ่ือจัดระดับคะแนนตามเกณฑ์ระดับฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์กําหนด ดังน้ี 
  ฟาร์มที่ตรวจประเมินได้ระดับคะแนนระหว่าง ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน จัดเป็นระดับ ๕ ดาว 
 ฟาร์มที่ตรวจประเมินได้ระดับคะแนนระหว่าง ๘๐ – ๘๙ คะแนน จัดเป็นระดับ ๔ ดาว 
 ฟาร์มที่ตรวจประเมินได้ระดับคะแนนระหว่าง ๖๐ – ๗๙ คะแนน จัดเป็นระดับ ๓ ดาว 
นําผลการจัดระดับฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพิจารณา โดยกําหนดเป็นร้อยละของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับ 
๓ ดาวขึ้นไป เปรียบเทียบกับฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตรวจสอบทั้งหมด โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดลอ้มที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๒ ร้อยละ ๖๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๓ ร้อยละ ๗๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๔ ร้อยละ ๘๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๐ 

จํานวนฟาร์มรักษ์สิงแวดล้อม 
- ระดับ ๕ ดาว 
- ระดับ ๔ ดาว 
- ระดับ ๓ ดาว 
- ตํ่ากว่าระดับ ๓ ดาว  

จํานวนฟาร์ม  
๔๓ 
๒๙ 
๑๙ 
๒ 

 
๕๘ 
๑๙ 
๑๙ 
๘ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งข้อมูล ดังน้ี 
๑. จํานวนฟาร์มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
๒. ผลการตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบที่ ๑ 

 
หมายเหตุ :   ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 
  การตรวจประเมินในรอบที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 4 : จํานวนสถานประกอบการทีได้รับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้ประกอบการควรได้รับการประชาสัมพันธ์คําแนะนํา 
และการตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือรับทราบข้อกําหนดและแนวทางการแก้ไขเพ่ือเข้าสู่ระยะ
ปรับเปล่ียน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จาก   
กรมปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ  
1. สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น    5 
ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 
 ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผูป้ระกอบการทราบ 
2 ตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
3 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
4 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

5 ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  
ทั้งน้ีต้องสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2563 

เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุง
ฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกําหนด โดยผู้ประกอบการต้องเร่ิมเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือเตรียมย่ืนขอการรับรองใน
ปีงบประมาณ 2563 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ที่ย่ืนขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง  หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป 
2. สําหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (การตรวจรับรองใหม่) 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 
2 ตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 
3 ตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

4 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

5 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 
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รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 
2 ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 

3 ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองรายใหม่ 

4 สถานประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองรายใหม่ 

5 สถานประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองรายใหม่ 

เงื่อนไข : 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้
สอดคล้องกับข้อกําหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมิน โดยผู้ประกอบการต้อง                 
เริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ ย่ืนขอรับการรับรอง และเสนอรายงานผลการตรวจให้
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  

3. จังหวัดที่ต้องจัดทําตัวช้ีวัดน้ีเป็นจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองใหม่ในปีงบประมาณ 2562 คือ 
สระบุรี นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ เชียงใหม่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เชียงราย และลําปาง 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :   

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย
วัด 

ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 2561 

เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับบริการการตรวจรับรอง แห่ง 50 60 60 70 
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับบริการการตรวจรับรอง แห่ง 72 95 116 105 
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่ง 9 49 96 46 
แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 

๑. การจัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นภาพถ่ายประกอบ 
๒. รายงานการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต จัดส่งสํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทุกเดือนทาง E-mail: farm@dld.go.th 
๓. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 5 : จํานวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม 

น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การดําเนินงานด้านการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(Good Agricultural 
Practices ; GAP) เป็นการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์ม
โคนมได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

 ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

 
 



14 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
ข้อมูลฟาร์มโคนม GAP ในแต่ละจังหวัด (ข้อมูล GAP จากสพส. เดือนมถิุนายน ๒๕๖๑ และข้อมูลฟาร์ม Non-
GAP จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 

จังหวัด  จํานวนฟาร์ม GAP  จํานวนฟาร์ม Non - GAP 
เขต 1 1,473 2,867 
กทม. 1 4 

ปทุมธานี - 4 
พระนครศรีอยุธยา - 1 

อ่างทอง - 2 
ลพบุรี 595 1,229 
สิงห์บุรี - 7 
ชัยนาท - 2 
สระบุรี 877 1,618 
เขต 2 277 498 
ชลบุรี 38 - 
จันทบุรี 54 5 

นครนายก 1 - 
สระแก้ว 184 493 
เขต 3 225 3,895 

นครราชสีมา 204 3,423 
ชัยภูมิ 2 91 
บุรีรัมย์ 12 119 
สุรินทร์ 1 100 

ศรีสะเกษ 6 143 
อุบลราชธานี - 19 

เขต 4 452 1,057 
บึงกาฬ - 8 

หนองบัวลําภู 24 35 
ขอนแก่น 222 537 
อุดรธานี 78 155 

เลย 20 25 
หนองคาย - 4 

มหาสารคาม 78 85 
ร้อยเอ็ด 1 13 
กาฬสินธ์ุ - 26 
สกลนคร 29 169 
เขต 5 1,180 685 

เชียงใหม่ 704 441 
ลําพูน 328 163 
ลําปาง 22 27 
แพร่ - 11 
น่าน - 5 
พะเยา 3 13 

เชียงราย 123 25 
เขต 6 57 181 
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จังหวัด  จํานวนฟาร์ม GAP  จํานวนฟาร์ม Non - GAP 
อุตรดิตถ์ - 8 

นครสวรรค์ 13 32 
อุทัยธานี - 12 

กําแพงเพชร - 3 
สุโขทัย 22 53 

พิษณุโลก - 3 
พิจิตร 7 13 

เพชรบูรณ์ 15 57 
เขต 7 1,550 2,784 
ราชบุรี 154 1,331 

กาญจนบุรี 543 337 
สุพรรณบุรี 1 19 
นครปฐม 457 296 
เพชรบุรี 87 177 

ประจวบคีรีขันธ์ 308 624 
เขต 8 30 129 

นครศรีธรรมราช - 1 
กระบี่ - 2 

สุราษฎร์ธานี - 3 
ระนอง - 1 
ชุมพร 4 23 
ตรัง - 1 
พัทลุง 26 98 
เขต 9 0 8 
ปัตตานี - 1 
ยะลา - 3 

นราธิวาส - 4 
รวม 5,244 12,104 

เป้าหมายการรับรอง GAP ฟาร์มโคนมตามนโยบายผลักดันฟาร์มโคนมให้ได้รับรอง GAP 100% ภายในปี 2563 
ป ี จํานวนฟาร์ม GAP โคนม 

2559 4,065 
2560 5,500 
2561 9,000 
2562 13,700 
2563 17,300 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
๑. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลฟาร์มโคนม 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๓. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และ

จัดส่งให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์             
ทาง E-mail: farm@dld.go.th 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 6 : การส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงงาน (GMP) 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
โรงงาน (GMP) ซึ่งในปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในขณะที่แนวโน้มตลาดผู้บริโภคและสถานที่จําหน่ายเริ่มให้ความสําคัญกับ
การจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะส่งเสิรมการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP เพ่ิมขึ้น และรักษามาตรฐานการรับรอง 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 

2 ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 

3 รายงานผลการดําเนินงานรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน 

5 จัดทํารายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับ
การรับรอง GMP และการคงมาตรฐานการรับรอง GMP 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2562 

2 ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2562 

3 รายงานผลการดําเนินงานรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน 
5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์  

เงื่อนไข : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ต้องเลือกดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี 
ประกอบด้วยจังหวัด : ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ สระแก้ว ศรีสะเกษ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก 
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สพุรรณบุรี พังงา พัทลุง และสรุาษฎร์ธานี 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
 2559 2560 2561 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง) 30 41 48 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
๒. หนังสือสั่งการเรื่องนโยบายการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP 



รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์จังหวดัและปศุสตัว์พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดบังคับที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้              
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับ                 
ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง              
กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี 
จะต้องดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพ่ือการบริโภคเน้ือสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ จัดประชุมสัมมนาช้ีแจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 

เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลําดับรอง 
2 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งทีไ่ด้รับใบอนุญาต เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัย 

ในการผลิตเน้ือสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ 
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
4 ผลการตรวจวิเคราะห์เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลนิทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย 

ร้อยละ ๔๐  
5 มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆา่สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

อย่างน้อย ๑ แห่ง  

รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 :  

คะแนนท่ีได้ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในปีงบประมาณ 
2 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งทีไ่ด้รับใบอนุญาต เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัย 

ในการผลิตเน้ือสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ 
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
4 ผลการตรวจวิเคราะห์เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลนิทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย 

ร้อยละ ๔๐  
5 มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆา่สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

อย่างน้อย ๑ แห่ง  
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เงื่อนไข : ๑. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต   
ต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยใช้รายละเอียดการตรวจตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
            ๒. การเก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเป้ือน ๖ รายการทุกแห่ง
ที่ได้ใบอนุญาต โดยตัวอย่างที่ได้มาตรฐานจะต้องผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทั้ง ๖ รายการ  
   ๓. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์หมายถึง การแจ้งเตือน
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

๒๕60 ๒๕๖1 
๑/๒๕60 ๒/๒560 ๑/๒๕๖1 ๒/๒๕๖1 

จํานวนโรงฆ่าสัตว์ แห่ง 2,255 2,318 2,371 2,426 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ แห่ง 2,155 2,224 2,328 2,398 
แจ้งเตือน แห่ง 599 364 374 268 
พักใช้ แห่ง 3 8 9 19 
เพิกถอน แห่ง 1 3 2 3 
จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ ตัวอย่าง 3,137 3,201 2,143 2,236 
จํานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง 1,520 1,237 970 917 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ  
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ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 :  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การกํากับดูแลระบบการผลิตเน้ือสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทที่กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเน้ือสัตว์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตและสถานที่จําหน่ายที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยกรมปศุสัตว์จะเพ่ิม
จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึง
รักษาสถานภาพของสถานที่จําหน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และขยายผลไปยังหน่วยงาน
เอกชนหรือภาครัฐให้ใช้เน้ือสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 
และเพ่ิมช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหน่ึง  
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์หลักสูตรสนิค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค 

๑ ตรวจติดตามสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้ามหมายที่ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบกําหนดในรอบที่ 1 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ 
อย่างน้อยร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายที่กําหนด  

๑ ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง 

รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 :  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ ตรวจติดตามสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด 

๑ ตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กําหนด  

๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK  
ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ืองสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม ่
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กําหนด  
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เงื่อนไข : ๑. ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร 
โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง เพ่ือให้มีการใช้เน้ือสัตว์จากโครงการฯ 
ในการประกอบอาหาร และมีรายงานผลการประสานงาน 
            ๒. เป้าหมายตรวจติดตาม การตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรอง และการเก็บ
ตัวอย่างตามท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : การรับรองสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 2561 

จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับ
การรับรอง 

แห่ง ๑๒๔ ๒,๗๖๐ ๓,๗๐๐ 4,100 

จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวอย่าง - ๕,๓๘๐ ๒,๙๕๐ 1,972 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
  จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมลูให้กลุม่ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังน้ี 

๑. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรสินค้าปศุสตัว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และภาพถ่าย
ประกอบ  

๒. รายงานผลประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง และมีภาพถ่ายประกอบ 
พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขยายผล 

3. แบบรายงาน OK - ๐๕ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excel  
4. ผลการตรวจตัวอย่างเน้ือสัตว์กิจกรรมโครงการปศุสัตว์ OK   
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ตัวชีว้ัดเลือก (ให้เลือก 3 จาก 6 ตวัชี้วัด) 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๑ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตาม
มาตรฐานฮาลาล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท่ีจะเป็นตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลหรือสนับสนุน
การตลาด อาทิ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด บริษัทประชารัฐ บริษัทเอกชน ห้างร้าน modern trade เป็นต้น และสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์             
ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ืนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฎิบัติการ 

สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเน้ือสัตว์ โรงงานแปรรูป
เน้ือสัตว์ สถานที่จําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ คลังสินค้าจัดเก็บเน้ือสัตว์ สถานที่ผลิตสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนา
อิสลาม ไข่ นม นํ้าผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น (โดยสถานประกอบการอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 

สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนา
อิสลาม ไข่ นม นํ้าผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เน้ือสัตว์ที่นํามาแปรรูป เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก แฮม เน้ือบด
สําหรับทําเบอร์เกอร์ เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ                
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๒ : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ จัดทําแผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลตามเป้าหมาย 
๒ จัดทําแผนการเก็บตัวอย่างและการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน      

ฮาลาลตามเป้าหมาย 
๓ จัดทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 
๔ จัดอบรมมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
๕ ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ

รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๒ : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ ประสานและลงพ้ืนที่ในตลาดที่มีการจําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลอย่างน้อย ๑ แห่ง 
๒ จัดทําทะเบียนรายช่ือตลาด สถานประกอบการ หรือสถานที่จําหน่ายสนิค้าปศุสัตว์ฮาลาล     

ในจังหวัด 
๓ ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง

ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
๔ ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรอง

หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด 

๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดหรือสถานประกอบการ หรือสถานที่จําหน่ายสินค้าปศุสัตว์         
ฮาลาลในจังหวัดให้ประชาชนทั่วไปทราบ เช่น ลงเวปไซต์จังหวัด social media จดหมาย
ข่าว หรืออ่ืนๆ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับหนังสือ
สําคัญให้ใช้เครือ่งหมายรับรองฮาลาล 

สถาน
ประกอบการ 

๒๕๐ ๑๒๐ ๘๐ 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง: 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือสรุปการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดพร้อมแนบหลักฐานใน

แต่ระดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ หรือ Soft copy เพ่ือจัดส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบด้วย โดยมีรายละเอียด
หลักฐานประกอบตามระดับคะแนนตัวช้ีวัดดังต่อไปน้ี 
หลกัฐานประกอบตัวชี้วัด 
รอบที่ ๑ ระดับคะแนนที่ ๑ ไม่มี  

ระดับคะแนนที่ ๒ ไม่ม ี
ระดับคะแนนที่ ๓ หลักฐานการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 
ระดับคะแนนที่ ๔ ภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืนๆที่แสดงถึงการจัดอบรมมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ  
ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  

  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
รอบที่ ๒  ระดับคะแนนที่ ๑ ไม่มี  

ระดับคะแนนที่ ๒ ไม่ม ี
ระดับคะแนนที่ ๓ รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๔ รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน  

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๕ หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเวปไซต์หรือวิธีการอ่ืนๆ  

อาทิ รูปถ่ายหน้าจอ (screen capture) 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 : การรับรองสถานท่ีจําหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ 
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพ่ือรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดีไม่มีสารตกค้าง และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจาก
ให้การรับรอง สถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีโดยจะ 
ดําเนินการในช่วง ๕-๗ เดือน หลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพการ
รับรองเพ่ือขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๑ ปี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 1/๒๕๖๒ : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย 

๒ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย 

๓ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย 

๔ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย 

๕ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๒ : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๖๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๖๐ จากค่าเป้าหมาย 

๒ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๗๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๗๐ จากค่าเป้าหมาย 

๓ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๘๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๘๐ จากค่าเป้าหมาย 

๔ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๙๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๙๐ จากค่าเป้าหมาย 

๕ - สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๑๐๐ จากค่าเป้าหมาย 
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้ต่ออายุการรับรอง ปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๑๐๐ จากค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จํานวนสถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับรอง
สถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศสุัตว์ OK) 

สถานประกอบการ - - ๙๐๑ 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานผลการตรวจรับรอง และตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ของ

สํานักงานเขต ๑-๙ 
๓. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนนส่งให้

สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ ในแต่ละพ้ืนที่รวบรวมหลักฐานทุกระดับเสนอในรูปแบบไฟล์ Excel มายังกลุ่มรับรอง
ด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง   E-mail: dldokegg@gmail.com  
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 : ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกฟาร์มสุกรที่มีความสนใจการปรับปรุงระบบ             
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการประชุมช้ีแจงโครงการพร้อมทั้ง
กําหนดจํานวนเป้าหมายฟาร์มที่เข้าตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรภายในฟาร์ม รวมทั้งของเสีย
ต่างๆ จากฟาร์มสุกร เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62 : 
กําหนดเป็นร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และ
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์เขต และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ปศุสัตว์กําหนด โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๒ ร้อยละ ๖๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๓ ร้อยละ ๗๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๔ ร้อยละ ๘๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ : 
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มเพ่ือจัดระดับคะแนนตามเกณฑ์ระดับฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์กําหนด ดังน้ี 
  ฟาร์มที่ตรวจประเมินได้ระดับคะแนนระหว่าง ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน จัดเป็นระดับ ๕ ดาว 
 ฟาร์มที่ตรวจประเมินได้ระดับคะแนนระหว่าง ๘๐ – ๘๙ คะแนน จัดเป็นระดับ ๔ ดาว 
 ฟาร์มที่ตรวจประเมินได้ระดับคะแนนระหว่าง ๖๐ – ๗๙ คะแนน จัดเป็นระดับ ๓ ดาว 
นําผลการจัดระดับฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพิจารณา โดยกําหนดเป็นร้อยละของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับ 
๓ ดาวขึ้นไป เปรียบเทียบกับฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตรวจสอบทั้งหมด โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดลอ้มที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๒ ร้อยละ ๖๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๓ ร้อยละ ๗๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๔ ร้อยละ ๘๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ระดับต้ังแต่ ๓ ดาวขึ้นไป 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๐ 

จํานวนฟาร์มรักษ์สิงแวดล้อม 
- ระดับ ๕ ดาว 
- ระดับ ๔ ดาว 
- ระดับ ๓ ดาว 
- ตํ่ากว่าระดับ ๓ ดาว  

จํานวนฟาร์ม  
๔๓ 
๒๙ 
๑๙ 
๒ 

 
๕๘ 
๑๙ 
๑๙ 
๘ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งข้อมูล ดังน้ี 
๑. จํานวนฟาร์มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
๒. ผลการตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบที่ ๑ 

 
หมายเหตุ :   ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 
  การตรวจประเมินในรอบที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 4 : จํานวนสถานประกอบการทีได้รับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้ประกอบการควรได้รับการประชาสัมพันธ์คําแนะนํา 
และการตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือรับทราบข้อกําหนดและแนวทางการแก้ไขเพ่ือเข้าสู่ระยะ
ปรับเปล่ียน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จาก   
กรมปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ  
1. สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น    5 
ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 
 ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผูป้ระกอบการทราบ 
2 ตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
3 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
4 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

5 ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  
ทั้งน้ีต้องสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2563 

เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุง
ฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกําหนด โดยผู้ประกอบการต้องเร่ิมเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือเตรียมย่ืนขอการรับรองใน
ปีงบประมาณ 2563 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ที่ย่ืนขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง  หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป 
2. สําหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (การตรวจรับรองใหม่) 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 
2 ตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 
3 ตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

4 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

5 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 
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รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 
2 ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 

3 ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองรายใหม่ 

4 สถานประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองรายใหม่ 

5 สถานประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองรายใหม่ 

เงื่อนไข : 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้
สอดคล้องกับข้อกําหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมิน โดยผู้ประกอบการต้อง                 
เริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ ย่ืนขอรับการรับรอง และเสนอรายงานผลการตรวจให้
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  

3. จังหวัดที่ต้องจัดทําตัวช้ีวัดน้ีเป็นจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองใหม่ในปีงบประมาณ 2562 คือ 
สระบุรี นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ เชียงใหม่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เชียงราย และลําปาง 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :   

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย
วัด 

ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 2561 

เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับบริการการตรวจรับรอง แห่ง 50 60 60 70 
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับบริการการตรวจรับรอง แห่ง 72 95 116 105 
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่ง 9 49 96 46 
แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 

๑. การจัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นภาพถ่ายประกอบ 
๒. รายงานการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต จัดส่งสํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทุกเดือนทาง E-mail: farm@dld.go.th 
๓. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 5 : จํานวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม 

น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การดําเนินงานด้านการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(Good Agricultural 
Practices ; GAP) เป็นการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์ม
โคนมได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

 ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
ข้อมูลฟาร์มโคนม GAP ในแต่ละจังหวัด (ข้อมูล GAP จากสพส. เดือนมถิุนายน ๒๕๖๑ และข้อมูลฟาร์ม Non-
GAP จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 

จังหวัด  จํานวนฟาร์ม GAP  จํานวนฟาร์ม Non - GAP 
เขต 1 1,473 2,867 
กทม. 1 4 

ปทุมธานี - 4 
พระนครศรีอยุธยา - 1 

อ่างทอง - 2 
ลพบุรี 595 1,229 
สิงห์บุรี - 7 
ชัยนาท - 2 
สระบุรี 877 1,618 
เขต 2 277 498 
ชลบุรี 38 - 
จันทบุรี 54 5 

นครนายก 1 - 
สระแก้ว 184 493 
เขต 3 225 3,895 

นครราชสีมา 204 3,423 
ชัยภูมิ 2 91 
บุรีรัมย์ 12 119 
สุรินทร์ 1 100 

ศรีสะเกษ 6 143 
อุบลราชธานี - 19 

เขต 4 452 1,057 
บึงกาฬ - 8 

หนองบัวลําภู 24 35 
ขอนแก่น 222 537 
อุดรธานี 78 155 

เลย 20 25 
หนองคาย - 4 

มหาสารคาม 78 85 
ร้อยเอ็ด 1 13 
กาฬสินธ์ุ - 26 
สกลนคร 29 169 
เขต 5 1,180 685 

เชียงใหม่ 704 441 
ลําพูน 328 163 
ลําปาง 22 27 
แพร่ - 11 
น่าน - 5 
พะเยา 3 13 

เชียงราย 123 25 
เขต 6 57 181 
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จังหวัด  จํานวนฟาร์ม GAP  จํานวนฟาร์ม Non - GAP 
อุตรดิตถ์ - 8 

นครสวรรค์ 13 32 
อุทัยธานี - 12 

กําแพงเพชร - 3 
สุโขทัย 22 53 

พิษณุโลก - 3 
พิจิตร 7 13 

เพชรบูรณ์ 15 57 
เขต 7 1,550 2,784 
ราชบุรี 154 1,331 

กาญจนบุรี 543 337 
สุพรรณบุรี 1 19 
นครปฐม 457 296 
เพชรบุรี 87 177 

ประจวบคีรีขันธ์ 308 624 
เขต 8 30 129 

นครศรีธรรมราช - 1 
กระบี่ - 2 

สุราษฎร์ธานี - 3 
ระนอง - 1 
ชุมพร 4 23 
ตรัง - 1 
พัทลุง 26 98 
เขต 9 0 8 
ปัตตานี - 1 
ยะลา - 3 

นราธิวาส - 4 
รวม 5,244 12,104 

เป้าหมายการรับรอง GAP ฟาร์มโคนมตามนโยบายผลักดันฟาร์มโคนมให้ได้รับรอง GAP 100% ภายในปี 2563 
ป ี จํานวนฟาร์ม GAP โคนม 

2559 4,065 
2560 5,500 
2561 9,000 
2562 13,700 
2563 17,300 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
๑. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลฟาร์มโคนม 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๓. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และ

จัดส่งให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์             
ทาง E-mail: farm@dld.go.th 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 6 : การส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงงาน (GMP) 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
โรงงาน (GMP) ซึ่งในปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในขณะที่แนวโน้มตลาดผู้บริโภคและสถานที่จําหน่ายเริ่มให้ความสําคัญกับ
การจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะส่งเสิรมการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP เพ่ิมขึ้น และรักษามาตรฐานการรับรอง 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 

2 ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 

3 รายงานผลการดําเนินงานรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน 

5 จัดทํารายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับ
การรับรอง GMP และการคงมาตรฐานการรับรอง GMP 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2562 

2 ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2562 

3 รายงานผลการดําเนินงานรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน 
5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์  

เงื่อนไข : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ต้องเลือกดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี 
ประกอบด้วยจังหวัด : ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ สระแก้ว ศรีสะเกษ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก 
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สพุรรณบุรี พังงา พัทลุง และสรุาษฎร์ธานี 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
 2559 2560 2561 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง) 30 41 48 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
๒. หนังสือสั่งการเรื่องนโยบายการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 7 : การบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถ่ือน  
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจุบันมีการประมาณการว่าอาจมีโรงฆ่าสัตว์เถื่อนประมาณ ๒,๕๐๐ แห่ง ในประเทศไทยซึ่ง
โรงฆ่าสัตว์เถื่อนเหล่าน้ี นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค 
เน่ืองจากไม่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น การบังคับใช้
กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์เถื่อนจึงเป็นหน่ึงในนโยบายที่สําคัญในการจัดการเร่ืองอาหารปลอดภัยของประเทศ และ
การควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 

มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผูป้ระกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน อย่างน้อย ๑ แห่ง 2 
3 
4 
5 ส่งรายงานการดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 

มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผูป้ระกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน อย่างน้อย ๑ แห่ง 2 
3 
4 
5 ส่งรายงานการดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 

เงื่อนไข : - 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ๒๒๖ ๑๒๒ ๓๙   

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
จัดส่งรายงานผลการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ มาที่สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 
๑. สําเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 
๒. สําเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 
๓. สําเนารายงานบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี ๑ ชุด 

หมายเหตุ : หากมีคําพิพากษาแล้ว แนบสาํเนาคําพิพากษา ๑ ชุด  
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 8 : การดําเนินการส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) 
น้ําหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 3 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เน่ืองจากปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับการบริโภค
ภายในประเทศมีจํานวนน้อย เมื่อเทียบจํานวนโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดที่มี ในขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
การบริโภคอาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP เพ่ิมขึ้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62  : คะแนนเต็ม ๕ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด 
๑ ผู้ประกอบการย่ืนใบสมัครขอรับการรับรอง 
๑ ตรวจประเมินเบ้ืองต้น ณ สถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง 
๒ ตรวจรับรองใหม่สถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62  : คะแนนเต็ม ๕ 

เงื่อนไข : - 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง) ๓๐ ๔๑ ๔๘ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้กลุม่ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังน้ี 
 ๑. หลักฐานภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด 

๒. สําเนาแบบฟอร์มคําขอการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
๓. สําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
๔. สําเนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อบกพร่องการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
๕. รายงานผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) 

ประจําเดือน 
 

 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรอง 
๑ ส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการรับรอง 
๑ คณะกรรมการรับรองพิจารณาให้การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
๑ สถานประกอบการได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
๑ รายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 



 

แบบแจงผลการเลือกตัวช้ีวัดเลือก 

ดานมาตรฐานสินคาปศุสตัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ปศุสัตวจังหวัด............................................... ขอแจงตัวชี้วัดเลือกดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ( โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  )  

 1. ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล 

 2. การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว ok) 

 3. รอยละของการตรวจประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอม 

 4. จํานวนสถานประกอบการทีไดรับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสตัวอินทรีย 

 5. จํานวนสถานประกอบการฟารมโคนมท่ีไดรับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัต ิ               

ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมโคนม 

 6. การสงเสริมและพัฒนาโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงงาน (GMP) 

 7. การบังคับใชกฎหมายกับโรงฆาสัตวเถ่ือน 

 8. การดําเนินการสงเสริมโรงฆาสัตวใหไดรับการรับรองการปฏิบัติท่ีดี (GMP)  

 
 
(ลงชื่อ)  
      
        ปศุสัตวจังหวัด...................................... 
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