
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตัวช้ีวัดบังคับท่ี 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 3 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ซ่ึงมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับ 
ซ่ึงทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ี จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเง่ือนไข (จังหวัด) 
1 เก็บตัวอย่างเนือ้สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย ระหว่าง

เดือน ต.ค. ๒๕๖3 - มี.ค. ๒๕๖4 ที่ห้องปฏิบัตกิารก าหนด (จังหวัด) 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการ

ฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง 
(จังหวัด) 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 15 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน (จังหวดั) 
1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 1๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที ่

ทุกเดือน (จังหวัด) 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเง่ือนไข (จังหวดั) 
1 เก็บตัวอย่างเนือ้สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมายระหว่าง

เดือน เม.ย. ๒๕๖4 – ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการก าหนด (จังหวัด) 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการ

ฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง 
(จังหวัด) 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ า หน่ายอย่างน้อยร้อยละ 2๐ ของจ า นวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน (จังหวัด) 
1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 2๐ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดอืน (จังหวัด) 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานรับรองให้จ าหน่าย 
และรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ให้ส่งรายงานภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
๒. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้งเตือนผู้ 
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓. รายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
5. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้ าโรงฆ่าสัตว์เดิม ท้ังนี้ 
เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดท าแผนร่วมกัน 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 

จ านวนโรงฆ่า แห่ง 19 21 22 22 
จ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ แห่ง 19 19 20 20 
แจ้งเตือน แห่ง 8 13 19 16 
พักใช้ แห่ง - - - - 
เพิกถอน แห่ง - - - - 
จ านวนตวัอย่างที่ได้รับการตรวจ ตัวอย่าง 19 19 9 18 
จ านวนตวัอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง 12 13 7 13 

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

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตัวช้ีวัดบังคับท่ี 2 : การรับรองสถานท่ีจ าหนา่ยเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : การก ากับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ท่ีได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจท่ีกรมปศุสัตว์ 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้า
เนื้อสัตว์ท่ีผ่านกระบวนการผลิตและสถานท่ีจ า หน่ายท่ีได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK 
โดยกรมปศุสัตว์จะเพิ่มจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานท่ีจ าหน่ายฯ ท่ีได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องและขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้ใช้เนื้อสัตว์จากโครงการฯ  ในการประกอบอาหาร
ให้แก่ผู้บริโภคเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วม
โครงการปศุสัตว์ OK (จังหวัด) 

1 ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวตัถุดิบเนือ้สัตว์เพือ่ผลิตอาหาร
ในองค์กรใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยไม่ซ้ าแห่งเดิม
(จังหวัดร่วมกับอ าเภอ)  

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุ
สัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ตอ้งไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายใน
ระหว่างเดือน ต.ค 2563 - ม.ีค 2564 ที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบก าหนด (จังหวัด) 

1 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนือ้สัตว์ทีไ่ด้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่ก าหนด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่ก าหนด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนือ้สัตว์ทีไ่ด้รับการรับรองโครงการปสุสัตว์  OK ได้ครบตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุ

สัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ตอ้งไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายที่
ก าหนดในระหว่างเดือน เม.ย - ก.ย 2564 (จังหวัด) 

1 ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ทีไ่ด้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
อย่างน้อย ๑ แห่ง (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

 

 



เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
๑. การรับรองใหม่ของสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ไม่รวมถึงสถานท่ีจ าหน่ายท่ี 
ยกเลิกหรือขาดการต่ออายุการรับรองในปีงบประมาณ 2562 - 2563 
2. การขยายผลโครงการฯ ให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมและสรุป 
ส่งให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) โดยสถานท่ีด าเนินการขยายผลโครงการฯ 
ต้องไม่ซ้ าแห่งเดิมในปีงบประมาณ 2563 
3. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการ 
ปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมายท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนด ในแต่ละราย 
ชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานท่ีจ าหน่ายเดิม  ท้ังนี้ เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามท่ี
หน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดท าแผนร่วมกัน 
4. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการตรวจรับรองรายใหม่ 
ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
5. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะแจ้งรายละเอียดของงานให้ความรู้ด้านอาหาร 
ปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาภายในก่อนการประเมินรอบท่ี 2/2564 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
2561 2562 2563 

จ านวนสถานที่จ าหน่ายเนือ้สัตว์ที่ได้รับการรับรอง แห่ง 41 26 25 
จ านวนตวัอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวอย่าง - 19 9 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
สินค้าปศุสัตว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังนี้ 
๑. แบบรายงานผลการขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK 
๒. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK พร้อมท้ังภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word 
3. รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา พร้อมท้ัง 
ภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word 
4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จาก 
สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ท่ีได้รับจากห้องปฏิบัติการในแต่ละพื้นท่ี 
5. แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK (OK–05) ของ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excl  

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตัวช้ีวัดบังคับท่ี ๓ : การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดท าโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ 
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีมีสุขลักษณะท่ีดี  ไม่มีสารตกค้างและปลอด
เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค Salmonella spp. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการ
สถานท่ีรวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง  สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด             
(ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากท่ีได้รับการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่
สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพการรับรองเพื่อขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

2 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

3 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

4 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

5 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 
 

2 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

3 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

4 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

5 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตดิตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจตอ่อายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๙๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

2561 2562 2563 
จ านวนสถานท่ีจ าหนา่ยไข่สดท่ีรับรองสถานท่ี
จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) 

แห่ง 4 7 2 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 
๓. ข้อมูลผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดรายบุคคลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 
๑-๙ สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel ไปยังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล  
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ช่ือตัวช้ีวัด(ตัวช้ีวัดเลือก) : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายโดย
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
เบ้ืองต้น (Pre-Audit) และด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลท่ีวางจ าหน่าย เพื่อส่งตรวจการ 
ปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฎิบัติการ และมีการลงพื้นท่ีตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอมให้กับ
ผู้บริโภคท้ังนี้จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้ประชาชนในพื้นท่ี
รับทราบ 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ คลังจัดเก็บเนื้อสัตว์ 
สถานท่ีผลิตสินค้า หรือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ าผ้ึง รังนก และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเล้ียงสัตว์ และฟาร์มเล้ียงสัตว์ เป็นต้น (โดยสถาน
ประกอบการอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 
สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม 
น้ าผ้ึงรังนก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ท่ีน ามาแปรรูป เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก แฮม เนื้อบดส าหรับท าเบอร์
เกอร์เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
การตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม  หมายถึง การลงพื้นท่ีตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเนื้อโคท่ีวาง
จ าหน่ายณ สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีมีการจ าหน่ายเนื้อโค (โดยสถานท่ีตรวจสอบอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้
การรับรองฮาลาลก็ได้) เช่น ตลาดนัด เขียงเนื้อ แผงเนื้อ รถเร่ รถพุ่มพวง เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส ารวจจ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อโคในพืน้ที่ทั้งหมด (จังหวัดร่วมกบัอ าเภอ) 
2 จัดท าแผนการการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลและ 

แผนการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 
3 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทาง 

ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จ านวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด (จังหวัด) 
4 ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการรับรองหรือไม่

ผ่านการรับรองก็ได)้ ในระบบ e-operation จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละ
จังหวัด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

5 ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จ าหน่ายเนื้อโค จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
ของจ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดท าทะเบียนรายช่ือ สถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดให้
ประชาชนทราบ (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

2 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอ สุกรทางห้องปฏิบัตกิาร 
ในระบบ e-operation จ านวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด (จังหวัด) 

3 ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรองหรือไม่ผ่าน
การรับรองก็ได)้ ในระบบ e-operation จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละ
จังหวัด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

4 ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จ าหน่ายเนื้อโค จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ 
ของจ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด (จังหวัดร่วมกับอ าเภอ) 

5 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นที่ (จังหวัด) 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

2561 2562 2563 
จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือส าคัญให้ใช้
เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

สถาน
ประกอบการ 

- - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดพร้อมแนบหลักฐานในแต่ละระดับ 
คะแนนในรูปแบบไฟล์ และรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 
๒. ส านักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลงานในพื้นท่ี และรายงานให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
สินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบไฟล์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบตาม 
ระดับคะแนนตัวช้ีวัดดังต่อไปนี ้

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ช่ือตัวช้ีวัด(ตัวช้ีวัดเลือก)  : โครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม (สุกร) 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อมจากการเล้ียงสุกร โดยก าหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จ านวน ๑๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็นการเข้าตรวจ 
ประเมินฟาร์มสุกร รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๕ ฟาร์ม และรอบท่ี ๒ จ านวน ๕ ฟาร์ม 
หมายเหตุ : กรณีจังหวัดท่ีมีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานข้อมูลฟาร์มสุกรมาตรฐานปี ๒๕๖๓) ไม่ถึง ๑๐ 
ฟาร์ม หรือไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจประเมินตามอัตราส่วนฟาร์มสุกรที่มีตามเกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรทีก่ าหนด 

2 ส ารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 
๑ - แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแยกข้อมูลฟาร์มที่ยัง 
ไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 
๒ - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๒๐ ฟาร์ม) 

3 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๓๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๓๐ ฟาร์ม) 

4 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
11 ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๔๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๔๐ ฟาร์ม) 
 

5 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๕๐ ฟาร์ม) 



เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 . เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรกัษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรทีก่ าหนด 

2 ส ารวจและกรอกแบบสอบถามออนไลน ์(Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดยเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี ้
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๑ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๖๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๖๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๖๐ ฟาร์ม 
๒ - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๗๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๗๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๗๐ ฟาร์ม) 
 

3 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๘๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๘๐ ฟาร์ม) 
12 ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

4 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๙๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๙๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๙๐ ฟาร์ม) 

5 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน ์(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๑๐๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มข้ึนไป ต้องลงข้อมูล 
ส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑๐๐ ฟาร์ม) 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

2561 2562 2563 
จ านวนฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวนฟาร์ม - 2 2 

- ระดับ 5 ดาว  - - - 
- ระดับ 4 ดาว  - - - 
- ระดับ 3 ดาว  - - - 
- ต่ ากว่าระดับ 3 ดาว  - 2 2 

ข้อมูลท่ีคาดการณ์ส าหรับการโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๑. ทราบข้อมูลพื้นฐานการจัดการ ความใสใจ และความตะหนักของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้านส่ิงแวดล้อม 
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาดา้นส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลดงันี ้
๑. จ านวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการประเมินตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด 
๒. ข้อมูลจ านวนฟาร์มสุกรทั้งหมดท่ีได้มาตรฐานฟาร์มประจ าปี ๒๕๖๓ 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ช่ือตัวช้ีวัด(ตัวช้ีวัดเลือก):  จ านวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ 
   ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  : การด าเนินงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (Good 
Agricultural Practices ; GAP) เป็นการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรม
ปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้ฟาร์มสุกรได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับมาตรฐานบังคับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกรในอนาคต  โดย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของจ านวนฟาร์ม

สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
2 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 6 ของจ านวน ฟาร์ม

สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
3 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 9 ของจ านวนฟาร์ม

สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
4 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 12 ของจ านวนฟาร์ม

สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
5 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนฟาร์ม

สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่

ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
2 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่

ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
3 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่

ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
4 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่

ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
5 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่

ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 



ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

2561 2562 2563 
- - - - - 
- - - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการ 
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
3. ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ัวประเทศ จัดท าหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่ง
ใ ห้ ก ลุ่ ม รั บ รอง ด้ า นกา รปศุ สั ต ว์  ส า นั กพัฒ นา ระบ บและรั บ รองม าต รฐ า น สินค้ า ปศุ สั ต ว์                               
ทาง E-mail: farm@dld.go.th 
หมายเหตุ หากค านวณแล้วเป็นจุดทศนิยม ให้ปัดลงทุกกรณี โดยจ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองตั้งแต่ 1 ฟาร์ม
ขึ้นไป 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ช่ือตัวช้ีวัด(ตัวช้ีวัดเลือก) : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : ปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถ่ือนและสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์เถ่ือนในหลายพื้นท่ีของ 
ประเทศ และหน่วยงานในพื้นท่ีได้ด าเนินการจับกุมด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่บางแห่งไม่สามารถจับกุมด าเนินคดี 
ได้ ซึ่งสถานประกอบกิจการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นสถานท่ีประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีผิดกฎหมายตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีความ
เส่ียงต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการฆา่สัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็นสถานท่ี
ท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ท่ีส าคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกรเป็นต้นการบังคับ
ใช้กฎหมายแก่สถานประกอบกิจการเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในนโยบายท่ีส าคัญของกรมปศุสัตว์ในการจัดการเร่ืองอาหาร
ปลอดภัยของประเทศ รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

4 มีการจับกุม ด าเนินคด ีแก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 
อย่างน้อย ๑ แห่ง 

1 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2564 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

4 มีการจับกุม ด าเนินคด ีแก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 
อย่างน้อย ๑ แห่ง 

1 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 
 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… ...... 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

2561 2562 2563 
การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถ่ือน แห่ง - - - 
สถานท่ีจ าหน่าย ราย - - 2 

 

 

 

 

 



แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งรายงานผลการด าเนนิคดตีามพระราชบัญญตัิควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ไป
ท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต เพื่อให้ส านักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว จัดส่งไปท่ีส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 
๑.๑ ส าเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คด)ี 
๑.๒ ส าเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คด)ี 
๑.๓ ส าเนารายงานบันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี ๑ ชุด 
๑.๔ กรณีเปรียบเทียบปรับ ส าเนาเปรียบเทียบปรับ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 
หมายเหตุ : หากมีค าพิพากษาแล้ว แนบส าเนาค าพิพากษา ๑ ชุด 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ :055-511-352 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เบอร์โทรศัพท์ : 055-511-352 

 


