
รายละเอยีดตัวชี้วัดรายบุคคล (อำเภอ) 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 
คำอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับซึ่งทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ี จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาท่ีระบุอยู่ในเงื่อนไข (จังหวัด) 
1 เก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย ระหว่าง

เดือน ต.ค. ๒๕๖4 - มี.ค. ๒๕๖5 ที่ห้องปฏิบัติการกำหนด (จังหวัด) 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง (จงัหวัดร่วมกับอำเภอ) 
1 มีการดำเนินการทางปกครองแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการ

ไม่สอดคล้องตามกฎกระทรวง อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบที่ 1/2565 (จังหวัด) 
1 รายงานรับรองใหจ้ำหน่ายและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ไม่เรียบร้อย ถูกส่งคืนไม่เกินร้อยละ 10 

ของจำนวนไฟล์ที่รายงาน (จังหวัด) 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาท่ีระบุอยู่ในเงื่อนไข (จังหวัด) 
1 เก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมายระหว่าง

เดือน เม.ย. ๒๕๖5 – ก.ย. ๒๕๖5 ที่ห้องปฏิบัติการกำหนด (จังหวัด) 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง (จงัหวัดร่วมกับอำเภอ) 
1 มีการดำเนินการทางปกครองแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการ

ไม่สอดคล้องตามกฎกระทรวง อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบที่ 2/2565 (จังหวัด) 
1 รายงานรับรองใหจ้ำหน่ายและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ไม่เรียบร้อย ถูกส่งคืนไม่เกินร้อยละ 10 

ของจำนวนไฟล์ที่รายงาน (จังหวัด) 

เงื่อนไข :   (ถ้ามี) 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ให้ส่งรายงาน

ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
๒. การดำเนินการทางปกครองแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้ง

เตือนผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
3. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้ำโรงฆ่าสัตว์เดิม ท้ังนี้ 

เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดทำแผนร่วมกัน 
4. รายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ และรายงานสรุปผลการตรวจโรคสัตว์ต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ี

กรมปศุสัตว์กำหนด 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 

จำนวนโรงฆ่าสัตว์ แห่ง 22 22 24 24 
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ แห่ง 20 20 23 23 
แจ้งเตือน แห่ง 19 16 16 15 
พักใช้ แห่ง - - - - 
เพิกถอน แห่ง - - - - 
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ ตัวอย่าง 9 18 10 10 
จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง 7 13 6 10 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
4. รายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 
5. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (อำเภอ) 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2 : การรับรองสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 3 
คำอธิบายตัวชี้วัด : การกำกับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจที่กรมปศุสัตว์ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้า
เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตและสถานท่ีจำหน่ายท่ีได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยกรม
ปศุสัตว์จะเพิ่มจำนวนสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วนใหญ่
ของประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานท่ีจำหน่ายฯ ท่ีได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงผู้บริโภค ให้ได้เข้าถึงตราสัญลักษณ์
ปศุสัตว์ OK 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

2 ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเน้ือสัตว์เพ่ือผลิต
อาหารในองค์กรใช้เน้ือสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยไม่ซ้ำแห่ง
เดิม(จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ ปศุสัตว์ 
OK ได้ครบตามเป้าหมายในระหว่างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 (จังหวัด) 

1 สถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ประเภทรายเด่ียวได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ปศุสัตว์ OK ราย
ใหม่ อย่างน้อย 1 แห่ง (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

1 ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายของรอบที่ 
1/2565 (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 สถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ปศุสัตว์ OK รายใหม่ได้ครบตาม
เป้าหมายที่กำหนด (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ ปศุสัตว์ 
OK ได้ครบตามเป้าหมายในระหว่างเดือน เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 (จังหวัด) 

1 ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายของรอบที่ 
2/2565 (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

1 สถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ปศุสัตว์ OK รายใหม่ได้มากกว่า
เป้าหมายที่กำหนด อย่างน้อย 1 แห่ง (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

1 สถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ปศุสัตว์ OK รายใหม่ (รายเด่ียว)  
อย่างน้อย 1 แห่ง ในพ้ืนที่อำเภอที่ยังไม่มีสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ OK (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

เงื่อนไข :   (ถ้ามี) 
๑. การประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการฯ ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปศุสัตว์เขต

เพื่อรวบรวมและสรุปส่งให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) โดยสถานท่ีดำเนินการ
ขยายผลโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำแห่งเดิมในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

2. สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK รายใหม่ ไม่รวมถึง
สถานท่ีจำหน่ายท่ียกเลิกหรือขาดการต่ออายุการรับรองในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 



3. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  OK 
ตามเป้าหมายที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กำหนด โดยตัวอย่างที่ส่งตรวจในแต่ละ
รายการตรวจวิเคราะห์ต้องไม่เก็บซ้ำสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เดิม ทั้งนี้ เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้
เป็นไปตามท่ีหน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดทำแผนร่วมกัน 

4. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการตรวจรับรองรายใหม่ 
ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
2562 2563 2564 

จำนวนสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรอง แห่ง 26 25 35 
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวอย่าง 19 9 5 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  สำนักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังนี้ 
๑. แบบรายงานประชาสัมพันธ์และผลการขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK 
๒. แบบประเมินสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK (OK-02) 
3. แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานที ่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์  OK (OK–05) ของ

สำนักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excel  
4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จาก

สถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ท่ีได้รับจากห้องปฏิบัติการในแต่ละพื้นท่ี 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (อำเภอ) 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 

คำอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายโดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการลงพื ้นที ่ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐาน            
ฮาลาลเบื้องต้น (Pre-Audit) และดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลที่วางจำหน่าย  เพื่อส่ง
ตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ และมีการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม
ให้กับผู้บริโภคท้ังนี้จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่ีมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้ประชาชนใน
พื้นท่ีรับทราบ 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ สถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ คลังจัดเก็บเนื้อสัตว์ 
สถานที่ผลิตสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ำผึ้ง รังนก และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (โดยสถาน
ประกอบการอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 
สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม 
น้ำผ้ึง รังนก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
เนื้อโค หมายถึง เนื้อโคดิบ ท่ีมีไว้สำหรับจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ที่นำมาแปรรูป เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก แฮม เนื้อบดสำหรับทำ  เบอร์
เกอร์ เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
การตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม หมายถึง การลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อโคที ่วาง
จำหน่าย ณ สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีมีการจำหน่ายเนื้อโค (โดยสถานท่ีตรวจสอบอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้
การรับรองฮาลาลก็ได้) เช่น ตลาดนัด เขียงเนื้อ แผงเนื้อ รถเร่ รถพุ่มพวง เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น        
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 จัดทำทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเน้ือโคทั้งหมดในพ้ืนที่ (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 
2 จัดทำแผนการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝ้าระวังการ

จำหน่ายเน้ือโคปลอม การเก็บตัวอย่างโคเน้ือและผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามเป้าหมาย (จังหวัดร่วมกับ
อำเภอ) 

3 ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการรับรอง
หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งปีใน
แต่ละจังหวัด (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

4 ลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเน้ือโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเน้ือโค จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๑๐ ของทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

5 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างเน้ือโค และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล ส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนร้อยละ 100 ตามแผนแต่ละจังหวัด (จังหวัด) 

 

 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 จัดทำทะเบียนรายชื่อ สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดให้
ประชาชนทราบ (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

2 ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการรับรอง
หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งปี
ในแต่ละจังหวัด (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

3 ลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเน้ือโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเน้ือโค จำนวนไม่ต่ำกว่า         
ร้อยละ 2๐ ของทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด (จังหวัดร่วมกับอำเภอ) 

4 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างเน้ือโค และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล ส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนร้อยละ 100 ตามแผนแต่ละจังหวัด (จังหวัด) 

5 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน (จังหวัด) 

เงื่อนไข :   (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 

2562 2563 2564 
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน
ฮาลาล 

แห่ง - - - 

จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลที่สุ่มเก็บตรวจ ตัวอย่าง 10 10 10 
จำนวนสถานที่จำหน่ายเน้ือโคที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวัง แห่ง - - 40 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมแนบหลักฐานในแต่ละ

ระดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ และรายงานให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 
๒. สำนักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลงานในพื้นท่ี และรายงานให้สำนักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบไฟล์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบ
ตามระดับคะแนนตัวชี้วัด 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (อำเภอ) 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดเลือกท่ี 1  : โครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม (สุกร) 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีกำหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสุกร โดยกำหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จำนวน ๑๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็นการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มสุกร รอบท่ี ๑/๒๕๖5 จำนวน ๕ ฟาร์ม และรอบท่ี ๒/2565 จำนวน ๕ ฟาร์ม 
หมายเหตุ : กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานข้อมูลฟาร์มสุกรมาตรฐานปี ๒๕๖4) ไม่ถึง 
๑๐ ฟาร์ม หรือไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจประเมินตามอัตราส่วนฟาร์มสุกรที่มีตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565 

1. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าท่ีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
จำนวน 5 ฟาร์ม หรือร้อยละ 50 ของจำนวนฟารม์สุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรท่ีกำหนด 

2. สำรวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี ้

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 ผ่านมายังปศสุัตว์เขต พร้อมระบุข้อมูลฟาร์มสุกรที่ยัง

ไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 
2 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 

ที่กำหนด จำนวน 2 ฟาร์ม หรือร้อยละ 2๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 2๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 2๐ ฟาร์ม) 

3 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 3 ฟาร์ม หรือร้อยละ 3๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 3๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 3๐ ฟาร์ม) 

4 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 4 ฟาร์ม หรือร้อยละ 4๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 4๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 4๐ ฟาร์ม) 

5 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 5 ฟาร์ม หรือร้อยละ 5๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 5๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 5๐ ฟาร์ม) 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 1 ฟาร์ม หรือร้อยละ 6๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 6๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 6๐ ฟาร์ม) 

2 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 2 ฟาร์ม หรือร้อยละ 7๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 7๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 7๐ ฟาร์ม) 

3 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 3 ฟาร์ม หรือร้อยละ 8๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 8๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 8๐ ฟาร์ม) 

4 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 4 ฟาร์ม หรือร้อยละ 9๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 9๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 9๐ ฟาร์ม) 

5 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) 
ที่กำหนด จำนวน 5 ฟาร์ม หรือร้อยละ 10๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 10๐ ของจำนวนฟาร์ม
สุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖4 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูล
เกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน 10๐ ฟาร์ม) 

เงื่อนไข :   (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 

2562 2563 2564 
จำนวนฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม จำนวนฟาร์ม 2 2 4 

ข้อมูลท่ีคาดการณ์สำหรับการโครงการฟาร์มรักษส่ิ์งแวดล้อม 
๑. ทราบข้อมูลพื ้นฐานการจัดการ ความใสใจ และความตะหนักของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้าน

ส่ิงแวดล้อม 
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลดังนี้ 

๑. จำนวนฟาร์มสุกรท่ีได้รับการประเมินตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีกำหนด 
๒. ข้อมูลจำนวนฟาร์มสุกรท้ังหมดท่ีได้มาตรฐานฟาร์มประจำปี ๒๕๖4 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (อำเภอ) 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดเลือกท่ี 2 : จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรท่ีได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏบิัติทาง

การเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มสุกร 
น้ำหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 4 

คำอธิบายตัวชี ้ว ัด : การดำเนินงานด้านการร ับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดีด้านปศุส ัตว์ (Good 
Agricultural Practices ; GAP) เป็นการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรม
ปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้ฟาร์มสุกรได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ตาม
มาตรฐานบังคับในอนาคตโดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 
ปศุสัตว์กำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจำนวน 
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของจำนวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจำนวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565 (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ของจำนวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9 ของจำนวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ของจำนวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เงื่อนไข :   (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 

 



ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 

2562 2563 2564 
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด ฟาร์ม - 66 86 

- - - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 

รอบท่ี 1/2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
1. เอกสารประกอบด้วย 

- แบบฟอร ์มรายงานผลการตรวจประเม ินการปฏ ิบ ัต ิทางการเกษตรท ี ่ ด ีด ้านปศุ ส ั ตว์                    
(FM-GAP-AUD-02) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดีด้านปศุสัตว์         
(FM-GAP-AUD-03) (ถ้ามี) 

- กรณีผ่านการรับรองให้ส่งใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มสุกร 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation (รายเดือน) 
3. ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน 

และจัดส่งให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมส่งมายังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th 

รอบท่ี 2/2565 (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มสุกร 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation (รายเดือน) 

3. ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศจัดทำหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน  
และจัดส่งให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมส่งมายังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (อำเภอ) 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี ๓ : การรับรองสถานท่ีจำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทำโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานที ่จำหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้างและปลอด
เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค Salmonella spp. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการ
สถานที ่รวบรวมไข่มาขึ ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง  สถานที ่จำหน่ายไข่สด             
(ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่าย  
ไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพการรับรองเพื่อขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

2 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

3 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

4 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

5 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

 

 

 



 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565 (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

2 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

3 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

4 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

5 - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศสุัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการดำเนินงานรวมกันได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๙๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ              
E-operation 

เงื่อนไข :   (ถ้ามี) 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 

2562 2563 2564 
จำนวนสถานท่ีจำหน่ายไข่สดท่ีรับรองสถานท่ี
จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) 

สถาน
ประกอบการ 

4 7 14 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 



๓. ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 
สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel ไปยังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com 

 
 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด  : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dldokegg@gmail.com

