
รายละเอียดตัวชีว้ัดด้านมาตรฐานสนิค้าปศุสตัวข์องปศุสัตวจ์ังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวชี้วัดบงัคบั  : ร้อยละของโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ 

น้ําหนักตัวชี้วัด  : ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : เพ่ือเป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ที่กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ทําหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่าและ
เน้ือสัตว์หลังฆ่า โดยวัดจากร้อยละของโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศท่ีได้ใบอนุญาต ฆจส.๒ ที่มีพนักงานตรวจโรคสัตว์
ปฏิบัติหน้าที่เทียบกับจํานวนโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.๒ ทั้งจังหวัด  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน 
ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

รอบที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละ ๑๐ – ๑๙.๙๙ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

๒ ร้อยละ ๒๐ – ๒๙.๙๙ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

๓ ร้อยละ ๓๐ – ๓๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ 

๔ ร้อยละ ๔๐ – ๔๙.๙๙ ร้อยละ ๙๐ – ๙๙.๙๙ 

๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐  

เงื่อนไข :  
๑. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๑/๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) คือ ร้อยละของโรงฆ่าสัตว์

ภายในประเทศที่ได้ใบอนุญาต ฆจส.๒ ที่มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เทียบกับจํานวนโรงฆ่าทั้งหมดที่ได้รับ
ใบอนุญาต ฆจส.๒  
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๒/๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) คือ ร้อยละของโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศที่ได้ใบอนุญาต ฆจส.๒ ที่มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เทียบกับจํานวนโรงฆ่าทั้งหมดที่ได้รับ
ใบอนุญาต ฆจส.๒  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

๒๕๕๗ 

จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ ฆจส.๒          แห่ง ๑,๘๖๗ 

จํานวนโรงฆ่าที่มีพนักงานตรวจโรค แห่ง ๑,๒๘๕ 



แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ส่งให้ปศุสัตว์เขต ๑-๙ ในแต่ละพ้ืนที่รวบรวมเสนอมายัง
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

๑. สําเนาใบแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังให้พนักงานตรวจโรคสัตว์
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ปกครอง 

๒. การรายงานข้อมูลโรงฆ่าสัตว์และสถานะการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ในรูปแบบไฟล์ให้
ส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com เดือนละ ๒ ครั้งคือภายในวันที่ ๕ และ ๑๙ ของ
แต่ละเดือนและสําเนาไฟล์ส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดเลือกที ่๑  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ที่ได้รับการการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 

น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) ที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ตรวจ
ติดตาม และตรวจต่ออายุ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายทั้งปี 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
รอบที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละ ๑๐ – ๑๔.๙๙ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
๒ ร้อยละ ๑๕ – ๑๙.๙๙ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
๓ ร้อยละ ๒๐ – ๒๔.๙๙ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
๔ ร้อยละ ๒๕ – ๒๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ 
๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เงื่อนไข :  
๑. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๑/๒๕๕๘ คิดจากจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) 

ที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๒/๒๕๕๘ คิดจากจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) 
ที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเป้าหมายท้ังปี
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) 
ที่ได้รับการรับรอง 

แห่ง ๒,๕๑๒ 

(๑๗๙.๔๓) 

๓,๐๓๓ 

(๑๕๙.๖๓) 

๔,๐๑๖ 

(๑๒๕๕.๕) 

เป้าหมายจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด 
(เขียงสะอาด) ที่ได้รับการรับรอง 

แห่ง ๑,๔๐๐ ๑,๙๐๐ ๓,๒๐๐ 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ส่งให้ปศุสัตว์เขต ๑-๙ ในแต่ละพ้ืนที่ รวบรวมเสนอมายัง
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 



ตัวชี้วัดเลือกที ่2  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับใบรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน
ฮาลาล (เขียงฮาลาล) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์  

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับใบรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ ที่ได้รับใบรับรอง
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) ทั้งปี (โค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ปีก) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕8 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดบัคะแนน 
ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

รอบที่ ๑/๒๕๕8 รอบที่ ๒/๒๕๕8 
๑ ร้อยละ ๑๐ – ๑๔.๙๙ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
๒ ร้อยละ ๑๕ – ๑๙.๙๙ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
๓ ร้อยละ ๒๐ – ๒๔.๙๙ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
๔ ร้อยละ ๒๕ – ๒๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ 
๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เงื่อนไข :  
           ๑. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๑/๒๕๕8 คิดจากจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับใบรับรอง
สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) ในเดือนตุลาคม ๒๕๕7 – มีนาคม ๒๕๕8 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายทั้งปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 หรือคิดจากจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้ย่ืนคําขอใบรับรอง
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) พร้อมเอกสารหลักฐาน คิดเป็นร้อยละตามเป้าหมาย
ทั้งปี ภายในเดือนเดือนตุลาคม ๒๕๕7–มีนาคม ๒๕๕8 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๒/๒๕๕8 คิดจากจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับใบรับรอง
สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) ในเดือนตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายทั้งปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2555 2556 2557 

จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับใบรับรองสถานที่
จําหน่ายเน้ือสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล (เขียงฮาลาล) 

แห่ง 

 

0 

 

0 

 

9 

 



แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ ในแต่ละพ้ืนที่ รวบรวม
เสนอมายังสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดเลือกที ่3  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนฟาร์ม ๑๔ ชนิดสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มไก่พันธ์ุ ฟาร์มไก่ไข่ สถานที่ฟักไข่            
สัตว์ปีก ฟาร์มเป็ดเน้ือ ฟาร์มเป็ดไข่ ฟาร์มนกเขาชวาเสียง ฟาร์มนกกระทา ฟาร์มแพะเนื้อ ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเน้ือ 
ฟาร์มแกะเนื้อ ฟาร์มผึ้ง และฟาร์มแพะนม (ไม่รวมฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร) ที่ได้รับการตรวจประเมินรับรองใหม่ 
ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุ เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งปี 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  

ระดบัคะแนน 
ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

รอบที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละ ๑๐ – ๑๔.๙๙ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

๒ ร้อยละ ๑๕ – ๑๙.๙๙ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

๓ ร้อยละ ๒๐ – ๒๔.๙๙ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

๔ ร้อยละ ๒๕ – ๒๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ 

๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เงื่อนไข   
 ๑. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๑/๒๕๕๘ คิดจากจํานวนฟาร์ม (จํานวน ๑๔ ชนิดสัตว์) ที่ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๒. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๒/๒๕๕๘ คิดจากจํานวนฟาร์ม (จํานวน ๑๔ ชนิดสัตว์) ที่ได้รบัการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 

รายงานฟาร์มที่ผ่านการตรวจประเมิน รวบรวมจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ 
 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดเลือกที ่4  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของการตรวจพบสารตกค้างตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง ปี ๒๕๕๘ (Residue 
Monitoring Plan ๒๐๑๕ ) 

น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละของฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่เน้ือ เป็ดเน้ือ) สุกร ไข่ไก่ ไข่นกกระทา และน้ําผึ้งที่ตรวจพบสาร
ตกค้างที่ทางราชการประกาศกําหนดห้ามใช้ คือ ไนโตรฟูแรนส์ คลอแรมฟีนิคอล ไนโตรอิมิดาโซล ไดเอททิลสติล
เบสทอล และเบต้าอะโกนิสท์ เปรียบเทียบกับจํานวนฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่เน้ือ เป็ดเน้ือ) สุกร ไข่ไก่ ไข่นกกระทา และ
นํ้าผึ้ง ที่เก็บตัวอย่างตามแผนการตรวจสอบหาสารตกค้างปี ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมาย/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ ร้อยละของตัวอย่างที่พบสารตกค้างตามแผนฯ ระหว่าง ๔-๔.๙๙ 

๒ ร้อยละของตัวอย่างที่พบสารตกค้างตามแผนฯ ระหว่าง ๓-๓.๙๙ 

๓ ร้อยละของตัวอย่างที่พบสารตกค้างตามแผนฯ ระหว่าง ๒-๒.๙๙ 

๔ ร้อยละของตัวอย่างที่พบสารตกค้างตามแผนฯ ระหว่าง ๑-๑.๙๙ 

๕ ร้อยละของตัวอย่างที่พบสารตกค้างตามแผนฯ น้อยกว่า ๑ 

เงื่อนไข : 
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างที่กําหนดจะต้องเป็นไปตามศักยภาพปกติของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ของกรมปศุสัตว์ หากจะต้องใช้เครื่องมือหรือสารเคมีต่างๆ เป็นพิษ จะต้องสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณ 
หากไม่สามารถดําเนินการได้จะไม่นําจํานวนตัวอย่างดังกล่าวมาใช้ในการคํานวณ 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
1. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
2. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน และจัดส่งให้กองแผนงานซึ่งจะสรุปผล

การดําเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดเลือกที่ 5  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเน้ือแดงตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ประกาศกรมปศุสัตว์ 

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเน้ือแดงตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขประกาศกรมปศุสัตว์ หมายถึง ร้อยละของฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินรับรองฟาร์ม
สุกรปลอดสารเร่งเน้ือแดง ทั้งตรวจประเมินรับรองรายใหม่และตรวจต่ออายุ เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งปี 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  

ระดบัคะแนน 
ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

รอบที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๘ 
๑ ร้อยละ ๑๐ - ๑๔.๙๙ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๒ ร้อยละ ๑๕ - ๑๙.๙๙ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๓ ร้อยละ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๔ ร้อยละ ๒๕ - ๒๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙ 
๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เงื่อนไข : 
1. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๑/๒๕๕๘ คิดจากจํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสาร

เร่งเน้ือแดง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขประกาศกรมปศุสัตว์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายทั้งปีในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

2. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบที่ ๒/๒๕๕๘ คิดจากจํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสาร
เร่งเน้ือแดง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขประกาศกรมปศุสัตว์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายทั้งปีในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทํารายงานจํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่ง 

เน้ือแดง จัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมเสนอมายังกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 


