
ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1) การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด: พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันท่ี๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซ่ึงมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับ ซ่ึงทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีจะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง กรมปศุ
สัตว์ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ 
จะต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภค
เนื้อสัตว์ ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการส ารวจข้อมูลระบบการผลิตของโรงฆ่าสัตว์ของอ าเภอที่มีโรงฆ่าสัตว์ 
1 เก็บตัวอย่างเนือ้สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย ระหว่างเดือน ก.ย. 

๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓ ที่หอ้งปฏิบัติการก าหนด 
1 
 

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการฆ่า
สัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี ใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นทีข่องปศุสัตวอ์ าเภอที่รับผิดชอบ
อยู่ 

1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ของปศุสัตวอ์ าเภอ
รับผิดชอบอยู่ 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมสัมมนาช้ีแจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์ 

1 แจ้งปศุสัตว์เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย 
ระหว่างเดือนเม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัตกิารก าหนด 

1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี ใบอนุญาตอย่างน้อย 
๑ แห่ง 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ของปศุสัตว์อ าเภอ
รับผิดชอบอยู่ 

1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ของปศุสัตวอ์ าเภอ
รับผิดชอบอยู่ 



เงื่อนไข : 1. แจ้งสนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งเรื่องแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลพร้อมกับ แบบ
รายงานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต ตั้ง
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์สองรอบ 
 2. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์หมายถึง การแจ้งเตือน 
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

3. รายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
4. รายงานการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2) การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด: การกำกับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ท่ีได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจท่ีกรมปศุสัตว์ ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้า 
เนื้อสัตว์ท่ีผ่านกระบวนการผลิตและสถานท่ีจำหน่ายท่ีได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์OK โดยกรม
ปศุสัตว์จะเพิ่มจำนวนสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วน ใหญ่
ของประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานท่ีจำหน่ายฯ ท่ีได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
และขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้ใช้เนื้อสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่
ผู้บริโภค เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน เพื่อ
เป็นการ ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอออกประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการในเขตอ าเภอที่รับผิดชอบ 

1 ขยายผลโครงการฯให้มีการน าเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายโครงการปศุสัตว ์OK ไปใช้ในโรงเรียน 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 1 แห่ง ในเขตที่
ปศุสัตว์อ าเภอรับผิดชอบอยู่ 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์โครงการปศุ
สัตว์OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าาสถานที่จ าหน่ายเดิมและ ครบตามเป้าหมายที่
ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ปศุสัตว์อ าเภอรับผิดชอบก าหนด ในรอบที่๑/๒๕๖๓ 

1 เข้าร่วมตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไดก้ารรับรอง ปศุสัตว ์OK (รอบที่1)
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่ก าหนด 

1 เข้ารวมตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์รายใหม่ในเขตปศุสัตว์อ าเภอที่รับผิดชอบ อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ให้
ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์OK 

2 สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์โครงการปศุ
สัตว์OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและ ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 เข้าร่วมตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ทีไ่ด้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้
ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4 เข้าร่วมตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตวO์K ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

5 เข้าร่วมตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตวO์K ได้รับการรับรองใหม่มากกว่า 
เป้าหมายที่ก าหนด อย่างน้อย ๑ แห่ง 

 
เงื่อนไข : ๑. ออกประชาสัมพันธ์ช้ีแจงผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์และการขยายผลโครงการฯ ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อรวบรวมและสรุปส่งให้ส านักส านักงานปศุสัตว์เขต 6 

๒. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
โครงการปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมายท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนด ในแต่ละ
ราย ชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานท่ีจ าหน่ายเดิม 

๓. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการตรวจรับรองราย
ใหม่ ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์OK 

๔. กรณีตรวจพบสารตกค้างจากการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างจากสถานท่ีจ า หน่าย
เนื้อสัตว์ โครงการปศุสัตว์OK ต้องรายงานผลการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ทราบหลังจากทราบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยเร็วท่ีสุด 
๕. สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์OK ได้รับการรับรองใหม่หมายถึง ผู้ประกอบการ สถานท่ี
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีขอการรับรองรายใหม่ท่ีไม่เคยได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์OK มาก่อนหน้านี้ 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดบังคับท่ี3) การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด: กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดท า โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ 
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีมีสุขลักษณะท่ีดีไม่มีสารตกค้าง และสามารถ
ตรวจสอบ ย้อนกลับได้อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานท่ีรวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
และหลังจาก ให้การรับรอง สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อปีโดยจะ ด าเนินการในช่วง ๕-๗ เดือน หลังจากท่ีได้รับการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 
และรักษาสภาพการ รับรองเพื่อขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๑ ปี  

เกณฑ์การให้คะแนน 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 10-19.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

2 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 20-29.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

3 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 30-39.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

4 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 40-49.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

5 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 50-59.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

เงื่อนไข : - 

 

 



รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 60-69.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

2 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 70-79.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

3 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 80-89.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

4 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 90-99.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

5 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK                                                     
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK   
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK   
ผลการด าเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 100 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

เงื่อนไข : จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับรอง สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 

๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจำหน่ายไข่สด            

(ปศุสัตว์OK) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 
๓. ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ท่ีสำนักงานปศุสัตว์เขต    

๑-๙ สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล์Excel มายังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์สำนักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com 
 

 

 

 

 



 
ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 1) ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด: เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตาม 
มาตรฐานฮาลาล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท่ีจะเป็นตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลหรือสนับสนุน 
การตลาด อาทิ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหอการค้าจังหวัด             สภา
อุตสาหกรรม จังหวัด บริษัทประชารัฐ บริษัทเอกชน ห้างร้าน modern trade เป็นต้น และสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ฮาลาล ส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฎิบัติการ 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์หมายถึง โรงฆ่ าสัตว์โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์โรงงานแปรรูป เนื้อสัตว์สถานท่ี   
จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์คลังสินค้าจัดเก็บเนื้อสัตว์สถานท่ีผลิตสินค้าท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามทางศาสนา อิสลาม ไข่ นม 
น้ าผ้ึง รังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเล้ียงสัตว์และฟาร์มเล้ียง สัตว์เป็นต้น 
(โดยสถานประกอบการอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 

สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามทางศาสนา  อิสลามไข่ นม 
น้ าผ้ึง รังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามเป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว)  
ผลิตภัณฑ์ปศุ สัต ว์ฮาลาล หมายถึง  เนื้ อสัต ว์ ท่ีน า มาแปรรูป เ ช่น ลูกช้ิน ไ ส้กรอก แฮม เนื้ อบด               
ส าหรับท าเบอร์เกอร์เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล 
2 จัดท าแผนการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลตามเป้าหมาย 
3 จัดท าแผนการเก็บตัวอย่างและการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน 

ฮาลาลตามเป้าหมาย 
4 ลงผลงานการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ 

รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ 
เป้าหมายท้ังปีในแต่ละจังหวัด 

5 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 

เงื่อนไข :-  

 



รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดท าทะเบียนรายช่ือตลาด สถานประกอบการ หรือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
ในจังหวัด 

2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายช่ือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในจงัหวัด ให้
ประชาชนทราบ เช่น ลงเวปไซต์จังหวัด social media จดหมายข่าว หรืออ่ืนๆ 

3 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง 
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จ านวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 

4 ลงผลงานการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่าน
รับรอง หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จ านวนไมต่่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ 
ของ เป้าหมายท้ังปีในแต่ละจังหวัด 

5 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 

เงื่อนไข : จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 

๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพร้อมแนบหลักฐานในแต่ละ
ระดับ คะแนนในรูปแบบไฟล์และรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 

๒. ส านักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลงานในพื้นท่ีและรายงานให้ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบไฟล์ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐาน 
ประกอบตามระดับคะแนนตัวช้ีวัดดังต่อไปนี้ 
หลักฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
รอบท่ี๑ 
ระดับคะแนนท่ี๑ ไฟล์แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
ระดับคะแนนท่ี๒ ไฟล์แผนการลงพื้นท่ีตรวจประเมิน 
ระดับคะแนนท่ี๓ ไฟล์แผนการเก็บตัวอย่าง 
ระดับคะแนนท่ี๔ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนท่ี๕ ไฟล์รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
รอบท่ี๒ 
ระดับคะแนนท่ี๑ ไม่มี 
ระดับคะแนนท่ี๒ ไฟล์หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเวปไซต์หรือวิธีการอ่ืนๆ อาทิ รูปถ่ายหน้าจอ 
(screen capture) 
ระดับคะแนนท่ี๓ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 



ระดับคะแนนท่ี๔ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนท่ี๕ ไฟล์รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 4 ) จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมท่ีได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง 
การเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้ วัด : การด าเนินงานด้านการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์( Good 
Agricultural Practices ; GAP) เป็นการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรมปศุ
สัตว์ว่าด้วย การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้ฟาร์ม โคนมได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีส านัก พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนด  
เกณฑ์การให้คะแนน  

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวน 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เงื่อนไข :  

 

 

 

 

 



 
รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน  
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวน  
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน  
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน  
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เงื่อนไข :  

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือใบรับรองการ 

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
3. ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ัวประเทศ จัดท าหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน 

และจัดส่ง ให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: 
farm@dld.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 6) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าเพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด: ปัจจุบันมีการประมาณการว่าอาจมีโรงฆ่าสัตว์เถ่ือนประมาณ ๒,๕๐๐ แห่ง ในประเทศไทย
ซ่ึง โรงฆ่าสัตว์เถ่ือนเหล่านี้นอกจากจะเป็นสถานท่ีประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุม การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อ
ผู้บริโภค เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์รวมถึงเป็นสถานท่ีท่ี
เป็นปัจจัย เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ท่ีส าคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น การ
บังคับใช้ กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์เถ่ือนจึงเป็นหนึ่งในนโยบายท่ีส าคัญในการจัดการเรื่องอาหารปลอดภัยของ
ประเทศ และ การควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์   
เกณฑ์การให้คะแนน 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1  

มีการจบักุม ด าเนินคดีแก่ผูป้ระกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสตัวฯ์ อย่างนอ้ย ๑ แห่ง  
 

2 
3 
4 
5 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผูป้ระกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสตัวฯ์ 

เงื่อนไข :  
รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1  
 
มีการจับกุม ด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ อย่างนอ้ย ๑ แห่ง  2 

3 
4 
5 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 

เงื่อนไข : 1. การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถ่ือนแห่ง 

 2. การจับกุมสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์แห่ง 



แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งรายงานผลการด าเนนิคดตีามพระราชบัญญตัิควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 

๑.๑ ส าเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 
๑.๒ ส าเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ตอ่ ๑ คดี) 
๑.๓ ส าเนารายงานบันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี๑ ชุด 
๑.๔ กรณีเปรียบเทียบปรับ ส าเนาเปรียบเทียบปรับ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คด)ี 

หมายเหตุ: หากมีค าพิพากษาแล้ว แนบส าเนาค าพิพากษา ๑ ชุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายอ าเภอ 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 2) โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 

น้ าหนักตัวชี้วัด: (ตามรายระเอียด) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด: เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ีมีฟาร์มสุกรตั้งอยู่ในพื้นท่ี คัดเลือกฟาร์มสุกรท่ีมีความ
สนใจการปรับปรุงระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์ม เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการ
ประชุมช้ีแจงโครงการพร้อมท้ังก าหนด จ านวนเป้าหมายฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมิน อบรมให้กับเกษตรกรเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ี เหมาะสมในการจัดการของเสียต่างๆ จากฟาร์มสุกร เพื่อลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ตรวจประเมินฟาร์มท่ีเข้า ร่วมโครงการเพื่อน ามาพิจารณาต่อไป 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

2 - ร้อยละ ๗๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

คร้ังที่๑ โดยปศุสัตว์จังหวัด 

- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 

เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 

เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๓๐ ฟาร์ม) 
 

3 - ร้อยละ ๘๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

คร้ังที่๑ โดยปศุสัตว์จังหวัด 

- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 

เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 

เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๔๐ ฟาร์ม) 
4 - ร้อยละ ๙๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

คร้ังที่๑ โดยปศุสัตว์จังหวัด 

- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๔๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 

เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 

เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๕๐ ฟาร์ม) 
5 - ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

คร้ังที่๑ โดยปศุสัตว์จังหวัด 

- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 

เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 

เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๖๐ ฟาร์ม) 

เงื่อนไข :  



รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - ร้อยละ ๖๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
คร้ังที่๒ โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๘๐ ฟาร์ม) 

2 - ร้อยละ ๗๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
คร้ังที่๒ โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๙๐ ฟาร์ม) 

3 - ร้อยละ ๘๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
คร้ังที่๒ โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑๐๐ ฟาร์ม) 

4 - ร้อยละ ๙๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
คร้ังที่๒ โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑๑๐ ฟาร์ม) 

5 - ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
คร้ังที่๒ โดยปศุสัตว์จังหวัด 
ส าหรับ จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานไม่เกนิ ๑๐๐ ฟาร์ม    
- ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ 
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี๒๕๖๒ (กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑๒๐ ฟาร์ม) 

เงื่อนไข : เป็นตัวช้ีวัดเลือกบังคับให้กับปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดท่ีมีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ท่ีได้รับรองโดย 
กรมปศุสัตว์ 
ข้อมูลท่ีคาดการณ์ส าหรับการโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๑.  ทราบข้อมูลพื้นฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์มสุกร เพื่อวางแผนการพัฒนาดา้นส่ิงแวดล้อม  
ภายในฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.  ทราบถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องตามหลักการ  
จัดการที่ดีส าหรับฟาร์มสุกรรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 



แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลดงันี ้
๑. จ านวนฟาร์มสุกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบการจัดการดา้นส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์ม  
๒. ข้อมูลจ านวนฟาร์มสุกรทั้งหมดท่ีได้มาตรฐานฟาร์มประจ าปี๒๕๖๒  
๓. ผลการอบรมเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
๔. ผลการประเมินการเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งท่ี๑ ๕. ผลการประเมินการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งท่ี๒ 
 

 

 


