
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

คร้ังที่  ๑๑/ ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ   ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู   
***************************** 

        ผู้มาประชุม          
 ท่ี       ชื่อ   –   สกุล   ต าแหน่ง                        หมายเหตุ 
          ๑.นายธนบดี  ขวาโยธา            ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู              ประธานที่ประชุม  

๒.นายสมหวัง  ทองมั่นคง                            หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
          ๓.นายเอกภักด์ิ  สารทรง            รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ               
            ๔.นายณฐรัช  ประวาสุข                              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 

๕.นายกิตติพันธ์  ธรรมจิระวงศ์              หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
๖.นายกฤษณะ  ผลไสว                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
7.นายชัชวาล  ภูมิสายดร              ปศุสัตว์อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
8.นายเจษฎา  แสนประสิทธิ์                  ปศุสัตว์อ าเภอโนนสัง 

          9.นายยงยศ   แก้วก่อเกียรติ                  ปศุสัตว์อ าเภอศรีบุญเรือง 
          10.นายสุรัตน์  ภิรมย์ขวัญ                    ปศุสัตว์อ าเภอนากลาง 

๑1.นายเจษฎา  แสนประสิทธิ์  ปศุสัตว์อ าเภอโนนสัง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    ปศุสัตว์อ าเภอนาวัง             
๑2.นายธนดล  สุขคงเจริญ  ปศุสัตว์อ าเภอสุวรรณคูหา 
๑3.นายประเสริฐ  แสงเพ็ชร                  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑4.นายพรชัย  ทีหลวง                        สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑5.นายธัญญา  ศิริโสดา                      สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑6.นางสาวดาราวรรณ  อัดโดดดอน นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑7. นายเดชสุวรรณ  ศรีหอม                 เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
๑8.นายนนทชัย  สันติชาติ                 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

           19.นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์         นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
           20.นายชัยวิชิต  พรมวัง                      เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

 21.นางเครือวัลย์  พรมวัง                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 ๒2.นางสาวจิราภรณ์  หล้าฤทธิ์  นักวิชาการสัตวบาล 
 ๒3.นางสาวสงบ  ฮาดดา   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ๒4.นายไตรรัตน์  บรรณสาร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๒5.นายบุญชื่น  ชาสมบัติ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๒6.นายอุทัย  ปรีชา                           เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๒7.นายเอนก มาสุข   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๒8.นายธนู  คลังช านาญ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
 ๒๙.นายวันชนะ  ใจเปรียว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 30.นายวิชัย  จันทร์วงศ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   
 31.นายเอนก  รักษาภักดี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๓2.นางสาววนิดา  แสนมานิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๓3.นายพิรุณชัย  มงคลช่วง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
/๓๔.นางสาววารุณ.ี. 



 
                                         -๒- 

            ๓4.นางสาววารุณี  ภูพวก            เจ้าพนักงานสัตวบาล 
            ๓5.นายสุรชัย  กายากุล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ๓6.นายสุทธินันท์  กรมธรรมา                เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๓7.นายสมหมาย  ขอนจันทร์                 เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๓8.นายชัยณรงค์  ธรรมราช                  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 ๓9.นางสาววรรณลักษ์  จันทร์เส             จ้างเหมาบริการงบแปลงใหญ่ 
 40.นางสาววิลาวัลย์  ยงยืน                   จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 
 41.นางสาวอรัญญา  สารบัน                  จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 
 42.นางสาวปิยะดา  ปาเวียง                  จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอศรีบุญเรือง 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 

            ๑.นางสาววนิชาภัทร  โพธิ์อุดม             จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู                                    
             ๒.นางสาวพัชรพรรณ  ม่วงไหม              จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอโนนสัง 
เร่ิมประชุมเวลา 09.๓๐. น.   

                    การประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  
                    ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีนายธนบดี  ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู  เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

วาระก่อนการประชุม  
          -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๑.เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     ๑.๑.ค าส่ังกรมปศุสัตว์ เลขท่ีกษ.๐๖๐๒/๔๐๑๘๓ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ บรรจุข้าราชการ 

นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่ง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู  
          

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
           รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.        
                    ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู     
มติที่ประชุม - รับทราบ-  
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          ๔.๑ เร่ืองของฝ่ายบริหารทั่วไป 
                     ๔.๑.๑ ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) น้ าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :ประเมินจากการด าเนินงานตามกระบวนงาน ๕ กิจกรรม 
  ๑.  การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรม ๕ ส 
  ๒.  ก าหนดเขตพื้นท่ีและผู้รับผิดชอบ 
  ๓.  ก าหนดการด าเนินงานกิจกรรม 
  ๔.  รูปภาพการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ก่อนและหลังการด าเนินการ 
  ๕.  รายงานผลการด าเนินงาน 

/.เกณฑ์การให้คะแนน 



 
-๓- 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ๑ กิจกรรม 
2 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ๒ กิจกรรม 
3 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ๓ กิจกรรม 
4 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ๔ กิจกรรม 
5 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ครบถ้วน ๕ กิจกรรม 

เงื่อนไข : (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………………… 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: 1. นายธนบดี  ขวาโยธา  โทร.: 08 ๕๖๖๐ ๙๘๓๑ 
ผูจ้ัดเก็บข้อมูล :  1. นางเครือวัลย์  พรมวัง  โทร.: 08 8550 5737 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการจัดค าสั่งการอยู่เวรยายรักษาการณ์สถานที่ราชการ น้ าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :ประเมินจาก  การด าเนินงานตามกระบวนงาน ๒ กิจกรรม 
  ๑.  การจัดท าค าส่ังการอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานท่ีราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
  ๒.  รายงานการจัดท าค าส่ังการอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานท่ีราชการ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - 
2 - 
3 - 
4 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ๑ กิจกรรม 
5 มีการด าเนินงานตามกระบวนงาน ครบถ้วน ๒ กิจกรรม 

เงื่อนไข : (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………... 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: 1. นายธนบดี  ขวาโยธา  โทร.: 08 ๕๖๖๐ ๙๘๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางเครือวัลย์  พรมวัง  โทร.: 08 8550 5737 
  มติทีป่ระชุม - รับทราบ –  

 
 

/เรื่องของกลุ่มยุทธศาสตร์. 
 

 
 
 
 



 
-๔- 

                  ๔.๒ เร่ืองของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
หัวหน้ากลุ่มฯ : ๔.๒.๑ รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ(ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.

๒๕๖๔ 
ชื่อตัวชี้วัด  : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณงานท่ีปศุสัตว์อ าเภอท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณท่ีส านักปศุสัตว์อ าเภอท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตท่ี
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  หมายถึง การพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดในเชิงปริมาณของงานส าคัญตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายภาพรวมของงานส าคัญนั้นๆท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 
รอบการประเมินคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
๑ 

 แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญท่ีส านักปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณ 

ด าเนินการได้ ๑ – ๑๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

 
๒ 

 แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณ 

ด าเนินการได้ ๑๑ – ๒๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

 
๓ 

 แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญท่ีส านักปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณ 

ด าเนินการได้ ๒๑ – ๓๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

 
๔ 

 แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญท่ีส านักปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณ 

ด าเนินการได้ ๓๑ – ๔๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

 
๕ 

 แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญท่ีส านักปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณ 

ด าเนินการได้ ๔๑ % ของเป้าหมาย 

 

 

/รอบการประเมิน..... 



 

-๕- 

รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๔ : 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ด าเนินการได้ ๕๑ – ๖๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

๒ ด าเนินการได้ ๖๑ – ๗๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

๓ ด าเนินการได้ ๗๑ – ๘๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

๔ ด าเนินการได้ ๘๑ – ๙๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 

๕ ด าเนินการได้ ๙๑ % ของเป้าหมาย 

เง่ือนไข :๑.ใช้ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์ม RPT ๑๑๒ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน 

(e-Operation) ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์อ าเภอ 
      ๒. ปศุสัตว์อ าเภอแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานท่ีส าคัญท่ี
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ๓. ปศุสัตว์อ าเภอ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดหนองบัวล าภู ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
        ใช้ข้อมูลของงานท่ีส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ e- Operation 

๑. ก าหนดให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานท่ีส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ด้วย 
        ๒. ปศุสัตว์อ าเภอ พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ RPT ๑๑๒ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน 
(e – Operation) ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
        ๓. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯค านวณคะแนนโดยเปรียบเทียบร้อยละผลการปฏิบัติงานท่ีปศุสัตว์อ าเภอ 
ด าเนินการได้จริงตามเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานท่ีส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับตามเอกสาร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายณฐรัช  ประวาสุข             โทรศัพท์ : ๐๘ – ๙๙๔๔ – ๘๐๓๙ 
                           นายชัยวิชิต พรมวัง                โทรศัพท์ : ๐๘ – ๖๖๔๐ – ๒๘๘๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.สงบ ฮาดดา                          โทรศัพท์ : ๐๘ – ๖๒๓๔ – ๑๖๔๘ 
                     นายพงษ์พฒัน์ พลบูรณ์                  โทรศัพท์ : ๐๘ – ๕๗๕๑ – ๘๓๓๑  
 
 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด….. 
 
 

 



 
-๖- 

                   รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ(ด้านสารสนเทศ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
                   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดของความส าเร็จในการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ โดยประเมินจากปริมาณการ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆความทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภูจึงได้ก าหนดตัวชี้วัดในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์ให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละดับ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่๑ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น  นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรมของกรมปศุสัตว์ หรือ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการ จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน
ช่องทางส่ือต่างๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ ส่ือสารสนเทศ ส่ือออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลง
ข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ท้ังนี้ ต้องรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือประเภทต่างๆ  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรม ปศุสัตว์ โดยค านึงถึง
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญต่อสถานการณ์ และด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง และต้องมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
ประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสรุปรายงาน  
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมิน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔  :  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับความเข้าใจแก่ประชาชน  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ มีการจัดท าค าส่ังและแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส่งส านักงาน           ปศุ
สัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

๒ มีการส่ือสารภายในองค์กร เพื่อถ่ายทอดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อประชาชนให้
บุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

๓ มีการด าเนินการตามแผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย
เดือนละ ๓ เรื่อง 

๔ มีการด าเนินการตามแผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย
เดือนละ ๔  เรื่อง 

๕ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ ๑ ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ใน วัน เวลา ท่ีก าหนด 



- ๗ - 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ปศุสัตว์อ าเภอ เข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์ จังหวัด
หนองบัวล าภู” พร้อมท้ังเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 

๒ ปศุสัตว์จังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงาน แจ้งประเด็นให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ โดยปศุสัตว์
อ าเภอตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสารในกลุ่มไลน์ หัวหน้ากลุ่ม/ปศุสัตว์อ าเภอ            
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู   

๓ ด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานปศุสัตว์อ าเภอ ในไลน์กลุ่ม “หัวหน้า
กลุ่มงาน/ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์ จังหวัดหนองบัวล าภู” 

กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ด าเนินการภายใน ๒ วัน  

๔ น าข้อสรุปการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ๓ ช่องทาง ขึ้นไป 

๕ ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว,ข่าวแจก หรือ กลุ่มไลน์หัวหน้า
ระดับอ าเภอ/ผู้น าท้องถิ่น หรือ ข่าวท่ี ช้ีแจงจากส่ือให้ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัด
หนองบัวล าภูภายใน ๓ วัน นับแต่วันรับทราบข่าวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์  

 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมิน คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัดย่อยที่๑ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ ทบทวนแผนการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับ

แผนให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒ มีการด าเนินงานตามแผนการส้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็น

รูปธรรมอย่างน้อยเดือนละ ๔ เรื่อง และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานส่งส านักงาน         
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

๓ มีการด าเนินงานตามแผนการส้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อยเดือนละ ๕ เรื่อง และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานส่งส านักงาน           
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

๔ มีการด าเนินงานตามแผนการส้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อยเดือนละ ๖ เรื่อง และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานส่งส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

๕ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนส่งส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภูภายในวัน เวลา ท่ีก าหนด 

 

/.ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒….. 



 
- ๘ - 

ตัวชีวั้ดย่อยที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ปศุสัตว์อ าเภอ เข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์ จังหวัด
หนองบัวล าภู” พร้อมท้ังเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 

๒ ปศุสัตว์จังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงาน แจ้งประเด็นให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ โดยปศุสัตว์อ าเภอ
ตอบ “รับทราบ/รับปฏิบัติ” ข่าวสารในกลุ่มไลน์ หัวหน้ากลุ่ม/ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู   

๓ ด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานปศุสัตว์อ าเภอ ในไลน์กลุ่ม “หัวหน้า
กลุ่มงาน/ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์ จังหวัดหนองบัวล าภู” 

กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ด าเนินการภายใน ๒ วัน  

๔ น าข้อสรุปการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ๓ ช่องทาง ขึ้นไป 

๕ ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว,ข่าวแจก หรือ กลุ่มไลน์หัวหน้าระดับ
อ าเภอ/ผู้น าท้องถิ่น หรือ ข่าวท่ีช้ีแจงจากส่ือให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภูภายใน 
๓ วัน นับแต่วันรับทราบข่าวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

เง่ือนไข :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

๑.การจัดท าค าส่ังและแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อประชาชน สามารถก าหนดได้ 

จากนโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมหรือแผนของหน่วยงาน เพื่อจัดท าแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

๒.การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ 

หน่วยงานท่ีเผยแพรประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือประเภทต่างๆ 
                       ๒.๑ ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าอบรมฯ วัน เวลา  
สถานท่ีจัดประชุม สัมมนา 
                       ๒.๒ ส่ือส่ิงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิล) ให้ถ่ายภาพ แล้วส่งให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 
                       ๒.๓ สารสนเทศ ส่ือออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ อินตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น ) ให้ส่ง
ภาพถ่ายได้ตามช่องทางต่างๆ 
          ๓. การสรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหน่วยงาน
ท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ภายใน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
 ๑. ถ้าด าเนินการไม่ทันต่อเวลา ตัด ๐.๕ คะแนน 
 ๒. เนื้อหาไม่ครบถ้วน (ท่ีมาท่ีไป ข้อเท็จจริง การแก้ไข การช้ีแจงผ่านส่ือประชาสัมพันธ์) ตัด ๐.๒ คะแนน  

/๓. การสรุป..... 



 
- ๙ - 

 ๓. การสรุปผลและรายงานการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ส่งมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ภายใน ๓ วัน นับจากวันท่ีได้ช้ีแจงผ่านส่ือฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (แบบฟอร์มท่ี 
๒.๓) ส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด ตัด ๐.๒ คะแนน  
สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด  
 ๑. แบบฟอร์ม ๑.๑,๑.๒, ๑.๓, ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓  
 ๒. หลักฐานการส่ือสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้าย ประกาศ หนังสือเวียน 
หนังสือการแต่งต้ังคณะท างาน การส่ือสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น  
 ๓. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านส่ือเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
แนวทางการประเมินผล : 

๑. การด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒. การด าเนินงานได้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด 

๓. การด าเนินงานตามเป้าท่ีก าหนด 

๔. การแสดงหลักฐานได้ครบครบถ้วนตามท่ีก าหนด 

๕. การแสดงข้อมูลได้ถูต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

๖. กรณี และรายงานไม่ครบถ้วนถ้วนตามท่ีก าหนด จะถูกหักคะแนน ๐.๒ คะแนน 

ผู้ประเมินผล :๑.คณะกรรมการฯ 
        ๒. เจ้าภาพหลักตัวช้ีวัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายณฐรัช  ประวาสุข             โทรศัพท์ : ๐๘ – ๙๙๔๔ – ๘๐๓๙ 
                           นายชัยวิชิต พรมวัง                โทรศัพท์ : ๐๘ – ๖๖๔๐ – ๒๘๘๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.สงบ ฮาดดา                          โทรศัพท์ : ๐๘ – ๖๒๓๔ – ๑๖๔๘ 
                     นายพงษ์พฒัน์ พลบูรณ์                  โทรศัพท์ : ๐๘ – ๕๗๕๑ – ๘๓๓๑  

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ (ด้านสารสนเทศ)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์/ข้อมูลพิกัดที่ต้ังสถานที่เลี้ยงสัตว์/และรูปภาพเกษตรกร ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กับกรมปศุ
สัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

                         ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๔ เทียบกับฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) โดย
พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ 

/ข้อมูลของราคา…. 



 

- ๑๐ - 

                         ข้อมูลของราคาสินค้าท่ีเกษตรกรขายได้ ณ และสัตว์ที่อนุญาตฆ่า(ศฐ๐๑) หมายถึง ข้อมูลราคา
สินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจ านวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ท่ีได้บันทึกลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ เป็นรายเดือน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

                         ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ท่ี
อนุญาตให้ฆ่า(ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ ท่ีเกษตรกร
ขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยเป็น
สัดส่วนจ านวนเดือนต่อปี                   

                          มิติผลลัพธ์ พิจารณาผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์” ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมุมมองของ TeTCLi 

                          Level           หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
                          Trend           หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
                          C๐mparison  หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอื่น 
                           Linkage        หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากการบรรลุ
เป้าหมายตามข้อตกลงท่ีก าหนด แบ่งเป็น ๒ เกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑.การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
สูตรการค านวณ = 
                             ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ท่ีปรับปรุงแล้วเสร็จ X ๑๐๐ 
                                               ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒ การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีรับผิดชอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า- 
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 สูตรการค านวณ : ร้อยละของกสนบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่
ถูกฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
                                 = จ านวนเดือนท่ีบันทึกแล้วเสร็จ X ๑๐๐ 
                                                 ๑๒ เดือน                    
พิจารณาจาการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้เกณฑ์การให้คะแนน  
รอบการประเมิน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ ก าหนดเป็น ๕ ระดับ คือ 
        ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
      
       ๑ – ๔ 
 
 
 
 

พิจารณาผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ข้อมูลรวม 
ทุกจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนนท่ีได้ ๐.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๔.๐ 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 



 
 

- ๑๑ - 
        ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
         ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

คะแนนท่ีได้ ๐.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่ 
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า
(ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

๐ ๘๐ ๑๐๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ก าหนดคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ 
ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ – ๔ 

 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ข้อมูลรวม 
ทุกจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนนท่ีได้ ๐.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๔.๐ 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

๕ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
     คะแนนท่ีได้ ๐.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ท่ี
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาต
ให้ฆ่า(ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์ 

     ๐ ๘๐ ๑๐๐ 

 

 
 

/.เงื่อนไข. 

 
 
 



 
-๑๒- 

เง่ือนไข :  
     ๑. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล่ียงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ที่มี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 

๑. ข้อมูลเกษตรกรหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์/ปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ 

๒. ข้อมูลพิกัดท่ีต้ังสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 

๓. รูปภาพเกษตรกร 

     ๒.การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า(ศฐ๐๑)ใน 
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน ประจ าปี ๒๕๖๔ จะพิจารณารายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี ้

๑. ข้อมูลสัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร ๓ ชนิด คือ โค กระบือ สุกร 

๒. ข้อมูลราคาสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม คือ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ 

ไก่เนื้อ ไก่พืน้เมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ ไข่เป็ด 
  แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง        
               ๑.ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                ๒.ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
                ๓.ข้อมูลรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจ านวนสัตว์ถูกฆ่า 
                    (ศฐ๐๑) จากระบบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
                 ๔.รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 
แนวทางการประเมินผล 
                 ๑.ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จาก
การด าเนินการตามตัวชี้วัด 
                  ๒.การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การส่ือสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้
กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 ผู้ประเมินผล : 

๑. ประเมินผลตนเอง 

๒. คณะกรรมการฯ 

๓. เจ้าภาพหลักตัวช้ีวัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายณฐรัช  ประวาสุข             โทรศัพท์ : ๐๘ – ๙๙๔๔ – ๘๐๓๙ 
                           นายชัยวิชิต พรมวัง                โทรศัพท์ : ๐๘ – ๖๖๔๐ – ๒๘๘๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.สงบ ฮาดดา                          โทรศัพท์ : ๐๘ – ๖๒๓๔ – ๑๖๔๘ 
                     นายพงษ์พฒัน์ พลบูรณ์                  โทรศัพท์ : ๐๘ – ๕๗๕๑ – ๘๓๓๑  
มติที่ประชุม - รับทราบ – 
 
 

/4.2.2) เรื่องการ.... 
 



- ๑๓ - 
 4.2.2) เร่ืองการด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้ผู้บังคับบัญชา รอบ๑/256๔  
หัวหน้ากลุ่มฯ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 1/2564 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู
มีแผนการด าเนินการในลักษณะ “การสอนงาน การใช้งานระบบสารสนเทศการของกรมปศุสัตว์” รูปแบบจะเป็นการ
สอนงานโดยผู้รู้/ผู้รับผิดชอบจากกลุ่มงาน เช่น  

1) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สอนงานเรื่อง การใช้ระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ , การบันทึก
ผลการปฏิบัติงานระบบ e-Operation และ การใช้งาน Application DLD 4.0  

2) ฝุายบริหารท่ัวไป สอนงาน เรื่องการใช้งานการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่อง
การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP 

๓) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สอนงานเรื่องการใช้งานระบบการขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์  

๔) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-movement)  

ลักษณะการด าเนินงาน : การสอนงานโดยผู้รู้ของแต่ละกลุ่มงาน โดยจะเน้นการสอนงานให้ลงมือ
ปฏิบัติเป็นลักษณะ รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย   
          - กลุ่มเปูาหมาย : เปูาหมายในรอบ 1/2564 จะแบ่งเป็น  ข้าราชการและพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ
45 จ านวน 9 คน  และพนักงานราชการ จ านวน 9 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 18 คน ซึ่งจะก าหนดด าเนินการตามแผน
ฯ ให้แล้วเสร็จในระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 นี้  

- กลุ่มงานผู้รับผิดชอบได้แจ้งแผนการสอนงานให้กลุ่มเปูาหมายในท่ีประชุมทราบและใช้มติท่ีประชุมแจ้ง
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมรับการสอนงานตามแผนท่ีก าหนดท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯก าหนดด าเนินงานสอนงานในระหว่างวันท่ี 
1 –2๕ กุมภาพันธ์ 2564  
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
หัวหน้ากลุ่ม  :  ๔.๓ เร่ืองของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
                       ๔.๓.๑. รายละเอียดตัวช้ีวัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1/2564 

ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเล้ียง ให้มีระบบปูองกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม  
(น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3) 

         ๑.ด าเนินการอบรมเกษตรกร GFM ≥ 50% ของเปูาหมาย ได้ 1 คะแนน 
         ๒.ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ได้น้อยกว่า 40% ของเปูาหมายได้ 1 คะแนน 
         ๓.ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ได้ร้อยละ 40-44.99% ของเปูาหมายได้ 2 คะแนน 
         ๔.ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ได้ร้อยละ 45- มากกว่า 50% ของเปูาหมายได้ 3 คะแนน                                                                                                           

 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝูาระวัง และการควบคุมปูองกันโรคในสัตว์ปีก 
 (น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3) 

ระดับคะแนน                        รายละเอียดการด าเนินงาน/ค่าเปูาหมายงาน 
       0 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอูงกันโรคนิวคาสเซิลน้อยกว่าร้อยละ 40  

ของเปูาหมาย 
       1 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอูงกันโรคนิวคาสเซิลมากกว่าร้อยละ 40  

ของเปูาหมาย 
       2 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอูงกันโรคนิวคาสเซิลมากกว่าร้อยละ 50  

ของเปูาหมาย 
       3 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอูงกันโรคนิวคาสเซิลมากกว่าร้อยละ 60  

ของเปูาหมาย 
       4 ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนปอูงกันโรคนิวคาสเซิลมากกว่าร้อยละ 70  

ของเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 1 



-14- 
 ระดับความส าเร็จในการปูองกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสัตว์)  
                     (น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6) 

   การปูองกันโรคปากเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน  
   (4 คะแนน) 

 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน โรคปากเท้าเป่ือย (2 คะแนน) 
 
                     การฉีด FMD และ Hemorrhagic septicemia (2 คะแนน)  

  
 

 

                           การฉีดวัคซีนกรณีปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2 คะแนน)   
   คะแนน                            รายละเอียดด าเนินงาน/ค่าเปูาหมายงาน 

     
      2 

- ประสาน อปท. เพื่อรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน 
- รายงานแผนการฉีดวัคซีนของเทศบาลครบทุกท้องถิ่น ให้ส านักงานปศุสัตว์

จังหวัด ภายใน 1 มีนาคม 2564 
 
 

                              

                          ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย (2 คะแนน) 
   คะแนน          รายละเอียดด าเนินงาน/ค่าเปูาหมายงาน                   หลักฐาน 

    
      2 

  เก็บตัวอย่างซีรั่ม ครบถ้วนตามเปูาหมายในโครงการ  
ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเป่ือยใน
สัตว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่ประจ ารอบรณรงค์ 1/2564 

รายงานผลการเก็บตัวอย่างซีรั่มท่ี
ก าหนดใน 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกัน
ของโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เค้ียว
เอื้องขนาดใหญ่ในรอบรณรงค์ 1/2564 
และการติดตามระบบภูมิคุ้มกันภายหลัง
การฉีดวัคซีนในโคนม 
2. กิจกรรมส ารวจความชุกและ
ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและ
เท้าเป่ือยในพื้นท่ีภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คะแนน                             รายละเอียดการด าเนินงาน/ค่าเปูาหมายงาน 
 
     2 

ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและ โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียให้คลอบคลุม
ประชากรปศุสัตว์ในพื้นท่ี (≥80%) ตามรอบรณรงค์และมีการรายงานผลการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ระบาด (กคร.5) ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากรอบรณรงค์ฉีดวัคซีน 

ตัวชี้วัดท่ี 3  

ส่วนท่ี 1  

ส่วนท่ี 2 

ส่วนที่ 1.1 

ส่วนท่ี 1.2 

ส่วนท่ี 2 
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                            ระดับความส าเร็จในการเฝูาระวังโรค และควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเป่ือย  
                    โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า (น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 8) 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ส่วนท่ี 1. การเฝูาระวังโรคระบาดในสุกร (1 คะแนน) 
 ส่วนท่ี 2. การรายงานการเกิดโรคระบาดท่ีส าคัญในสัตว์ ได้แก่ FMD, Hemorrhagic septicemia  
                         และ Rabies ในระบบสารสนเทศ (3 คะแนน) 
 ส่วนท่ี 3. การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (FMD, Hemorrhagic septicemia, Rabies) (4 คะแนน) 
 การเฝูาระวังโรคในสุกร รอบท่ี 1/2564 (1 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     การรายงานการเกิดโรคระบาดท่ีส าคัญในสัตว์ ได้แก่ โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซฟ                   
  ติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบสารสนเทศ (3 คะแนน) 

 
  การควบคุมโรคระบาดท่ีส าคัญ (FMD, Hemorrhagic septicemia, Rabies) (4 คะแนน) 
            3.1 การควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 
 3.1.1 ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร 

ระดับคะแนน                            ร้อยละของการฉีดวัคซีนควบคุมโรค 

       0            ฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค < ร้อยละ 80 

       1            ฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค ≥ ร้อยละ 80 

       2            ฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค ≥ ร้อยละ 90 

 3.1.2 ไม่พบสัตว์ปุวยตายเพิ่มเติมหรือเกิดโรคซ้ าภายในรัศมี 5 กิโลเมตร หลังจากผ่าน  
                             ระยะแรก 1 เดือน ท่ีไม่พบสัตว์ปุวยตัวแรก (1 คะแนน) 
             3.2 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  3.2.1 จังหวัดท่ีเกิดโรค ฉีดวัคซีนรัศมี 1 กิโลเมตร เปูาหมายคือสัตว์กลุ่มเส่ียงทุกวัน (100%) 
                              ใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ (1 คะแนน) 
 

   ระดับคะแนน                            รายละเอียดด าเนินงาน/ค่าเปูาหมายงาน 

         0                            มีการด าเนินการได้ < 90% ของเปูาหมาย 

        0.5                            มีการด าเนินการได้ ≥ 90% ของเปูาหมาย 

         1                            มีการด าเนินการได้ = 100% ของเปูาหมาย 

   คะแนน             รายงานโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้า 

 
      3 

๑.รายงานการเกิดโรคเบ้ืองต้นภายใน 24 ช่ัวโมง ต้ังแต่พบโรคหรือได้รับแจ้งจากประชาชน 
เกษตรกร (กคร. 1) 
๒.การสอบสวนหาระบาดวิทยาของการเกิดโรค (กคร. 2) ภายใน 72 ช่ัวโมง 
๓.ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราวในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน 72 ช่ัวโมง 
๔.รายงานสถานการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) จนกว่าโรคจะสงบ ยกเว้นโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต้อง
รายงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 4  

ส่วนท่ี 1  

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
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  3.2.2 จังหวัดท่ีไม่เกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเส่ียง เช่นสัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาส 
                              โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ (1 คะแนน) 
   รอบท่ี 1/2564 
     การด าเนินการ : ฉีดวัคซีนได้ ≥ ร้อยละ 50% ของเปูาหมายในระบบ E-operation 
      การตรวจสอบ : รายงานผลการฉีดในระบบ E-operation 

การผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีผสมเทียม ระดับความส าเร็จสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม 

   มติที่ประชุม - รับทราบ –  

                  ๔.๔ เร่ืองของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
 หัวหน้ากลุ่ม : ๔.๔.๑.ตัวชี้วัดบังคับที่ ๑ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับ 
ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ี จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง กรม
ปศุสัตว์ในฐานะผู้ก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัฯ ฉบับนี้ จะต้อง
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน /รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาท่ีระบุอยู่ในเงื่อนไข 

๑ 
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งท่ีได้รับใบอนุญาตตามเป้าหมาย 
ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๓ – มี.ค. ๒๕๖๔ ท่ีห้องปฏิบัติการก าหนด 

๑ 
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
และรายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามแบบรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายโรง
ฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ฆจส.๒ ทุกเดือน 

๑ ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีทุกเดือน 

๑ 
ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ี 
ทุกเดือน 

 

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน/ค่าเปูาหมาย 
1 ร้อยละปริมาณของจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมและร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์

พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 ร้อยละปริมาณของจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมและร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์

พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3 ร้อยละปริมาณของจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมและร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์

พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
4 ร้อยละปริมาณของจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมและร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์

พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 110 
5 ร้อยละปริมาณของจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมและร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์

พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 120 

ตัวชี้วัดท่ี 5 
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เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน /รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาท่ีระบุอยู่ในเงื่อนไข 

๑ 
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งท่ีได้รับใบอนุญาตตามเป้าหมาย 
ระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๔ ท่ีห้องปฏิบัติการก าหนด 

๑ 
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆา่สัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และรายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามแบบ
รายงานผลการบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ฆจส.๒ ทุกเดือน 

๑ ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีทุกเดือน 

๑ 
ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ี 
ทุกเดือน 

เง่ือนไข :  
๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานรับรองให้จ าหน่าย และ
รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ให้ส่งรายงานภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 
๒. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการ
โรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓. รายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
๕. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้ าโรงฆ่าสัตว์เดิม ท้ังนี้ เป้าหมายการส่ง
ตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดท าแผนร่วมกัน 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓ 

จ านวนโรงฆ่าสัตว ์ แห่ง     
จ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ แห่ง     
แจ้งเตือน แห่ง     
พักใช้ แห่ง     
เพิกถอน แห่ง     
จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจ ตัวอย่าง     
จ านวนตัวอย่างท่ีผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง     
แหลงข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
๔. รายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
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๕. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
ตัวชี้วัดบังคับที่ ๒ : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบายตัวชี้ วัด :  การก ากับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ ท่ีได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจท่ีกรมปศุสัตว์  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเนื้อสัตว์ท่ีผ่าน
กระบวนการผลิตและสถานท่ีจ าหน่ายท่ีได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK                              โดยกรม
ปศุสัตว์จะเพิ่มจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วนใหญ่ของ
ประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานท่ีจ าหน่ายฯ ท่ีได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยัง
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้ใช้เนื้อสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 
เกณฑ์การให้คะแนน  : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน  

๑ 
น าผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK  

๑ 
ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว์เพื่อ
ผลิตอาหารในองค์การใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑ แห่ง  

๑ 
สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานท่ีจ าหน่ายเดิมและครบ
ตามเป้าหมายในระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๓ – มี.ค. ๒๕๖๔  

๑ 
ตรวจติดตามสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๑ 
สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน  

๑ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

๑ 
สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานท่ีจ าหน่ายเดิม และครบ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดในระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔ 

๑ 
ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK 
ได้ครบทุกแห่งในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๑ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์OKได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตามเป้าหมาย 

๑ 
สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่า 
เป้าหมายท่ีก าหนด อย่างน้อย ๑ แห่ง 

 
 



 
-19- 

เง่ือนไข :  
๑. การรับรองใหม่ของสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ไม่ รวมถึงสถานท่ีจ าหน่ายท่ียกเลิกหรือ
ขาดการต่ออายุการรับรองในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
๒. การขยายผลโครงการฯ ให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมและสรุปส่งให้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) โดยสถานท่ีด าเนินการขยายผลโครงการฯ ต้องไม่ซ้ าแห่งเดิมใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการ ปศุสัตว์ 
OK ตามเป้าหมายท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนดในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บ
ซ้ าสถานท่ีจ าหน่ายเดิม 
๔. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการตรวจรับรองรายใหม่ ตรวจติดตาม 
และตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
๕. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะแจ้งรายละเอียดของงานให้ความรู้ด้านอาหาร ปลอดภัยแก่
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาภายในก่อนการประเมินรอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง แห่ง ๑๐ ๑๔ ๑๗ 

จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวอย่าง ๑๐ ๑๔ ๑๗ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ทางอีเมล์ goiart
๐๕๐๕๒๖@gmail.com ดังนี ้
๑. แบบรายงานผลการขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK 
๒. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เข้าร่วมโครงการ
ปศุสัตว์ OK พร้อมท้ังภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word 
๓. รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา พร้อมท้ัง ภาพถ่าย
ประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word 
๔. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จาก สถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ท่ีได้รับจากห้องปฏิบัติการในแต่ละพื้นท่ี 
๕. แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK (OK–05)  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ปศุสัตว์อ าเภอ.......................     เบอร์ติดต่อ............................... 

 
 
 
 

/.ตัวชี้วัดบังคับ. 
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ตัวชี้วัดบังคับที่ ๓ : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไขสดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดท าโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค  
(ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีมีสุขลักษณะท่ีดี ไม่มีสารตกค้างและปลอดเช้ือจุลินทรีย์ ก่อโรค 
Salmonella spp. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานท่ีรวบรวม ไข่มาขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการ ตรวจติดตาม 
ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากท่ีได้รับการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพ การรับรองเพื่อขอต่อ
อายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี 
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔) 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
- ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างรอ้ยละ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๒ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
-ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างร้อยละ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๓ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
-ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างร้อยละ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๔ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
-ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างร้อยละ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๕ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
-ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

 
 
 
 
 
 

/.เกณฑ์การให้คะแนน 



 
-๒๑- 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔) 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
- ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างรอ้ยละ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๒ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
- ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างรอ้ยละ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๓ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
- ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างรอ้ยละ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๔ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
- ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่างรอ้ยละ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบE-operation 

๕ 

- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK 
- ผลการด าเนินงานรวมกันได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๙๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดท่ีได้รับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด 
(ปศุสัตว์ OK) 

สถานประกอบการ  ๒ ๔ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation  
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)  
๓. ข้อมูลผลการด าเนินงานตัวชี้วัดรายบุคคลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในรูปแบบไฟล์ Excel ไปยงักลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ทางอีเมล์ goiart๐๕๐๕๒๖@gmail.com 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ปศุสัตว์อ าเภอ.......................     เบอร์ติดต่อ............................... 
 

/ตัวชี้วัดเลือกท่ี ๑ .... 



-๒๐- 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๑ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
น้ าหนักผลงาน : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายโดยส านักงานปศุ
สัตว์ จั ง หวั ด  ใ นกา รลง พื้ น ท่ี ต ร ว จปร ะ เมิ น สถ านป ระก อบก าร ด้ านป ศุ สัต ว์ ต า มมาตรฐ านฮ าลาล  
เบ้ืองต้น (Pre-Audit) และด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลท่ีวางจ าหน่าย เพื่อส่งตรวจการปนเปื้อน
ดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ และมีการลงพื้นท่ีตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอมให้กับผู้บริโภค ท้ังนี้จะต้อง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ  
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น 
โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ คลังจัดเก็บเนื้อสัตว์ สถานท่ีผลิต
สินค้า หรือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ าผ้ึง รังนก และผลิตภัณฑ์อื่นๆท่ีไม่ใช่
ส่ิงต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเล้ียงสัตว์ และฟาร์มเล้ียงสัตว์ เป็นต้น (โดยสถานประกอบการอาจได้รับรองหรือยงั
ไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 
สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ าผ้ึง รัง
นก และผลิตภัณฑ์อื่นๆท่ีไม่ใช่ส่ิงต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ที่น ามาแปรรูป เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก แฮม เนื้อบดส าหรับท าเบอร์เกอร์ 
เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
การตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม หมายถึง การลงพื้นท่ีตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเนื้อโคท่ีวางจ าหน่าย ณ 
สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีมีการจ าหน่ายเนื้อโค (โดยสถานท่ีตรวจสอบอาจได้รับรองหรือยังไมไ่ด้การรับรองฮาลาลก็
ได้) เช่น ตลาดนัด เขียงเนื้อ แผงเนื้อ รถเร่ รถพุ่มพวง เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ส ารวจจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นท่ีท้ังหมด 
๒ จัดท าแผนการการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลและ

แผนการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย 
๓ ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง

ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จ านวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๔ ลงผลงานการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ
รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ของเป้าหมายท้ังปีในแต่ละจังหวัด 

๕ ลงพื้นท่ีตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโค จ านวนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นท่ีท้ังหมด 

 



-23- 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ จัดท าทะเบียนรายช่ือ สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
จังหวัดให้ประชาชนทราบ 

๒ ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จ านวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 

๓ ลงผลงานการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรอง
หรือไม่ผ่านการรับรองกไ็ด้) ในระบบ e-operation จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายท้ังปีในแต่ละจังหวัด 

๔ ลงพื้นท่ีตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโค จ านวนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นท่ีท้ังหมด 

๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นท่ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับหนังสือ
ส าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

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 โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบ
ตามระดับคะแนนตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 
รอบที่ ๑  

ระดับคะแนนท่ี ๑ สรุปจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นท่ีท้ังหมด  
ระดับคะแนนท่ี ๒ ไฟล์แผนการลงพื้นท่ีตรวจประเมินและแผนการเก็บตัวอย่าง 
ระดับคะแนนท่ี ๓ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนของแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนท่ี ๔ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด  
ระดับคะแนนท่ี ๕ รายงานการลงพื้นท่ีสุ่มตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโค  

  จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นท่ีท้ังหมด 
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ 
 

/รอบที่ ๒ .... 



- ๒๔- 
รอบที่ ๒  

ระดับคะแนนท่ี ๑ ไฟล์หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเว็บไซต์หรือวิธีการอื่นๆ อาทิ 
     รูปถ่ายหน้าจอ (screen capture)  
ระดับคะแนนท่ี ๒ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนท่ี ๓ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน  

  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนท่ี ๔ รายงานการลงพื้นท่ีสุ่มตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโค  
      จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นท่ีท้ังหมด 
ระดับคะแนนท่ี ๕ รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นท่ี 
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๒ : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมิน
ฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมใน
ฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบด้าน ส่ิงแวดล้อมจากการเล้ียงสุกร โดยก าหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จ านวน ๒ ฟาร์ม โดย
แบ่งเป็นการเข้าตรวจ ประเมินฟาร์มสุกร รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑ ฟาร์ม และรอบท่ี ๒ จ านวน ๑ ฟาร์ม 
หมายเหตุ : กรณีอ าเภอท่ีมีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานข้อมูลฟาร์มสุกรมาตรฐานปี ๒๕๖๓) ไม่ถึง ๒ ฟาร์ม 
หรือไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจประเมินตามอัตราส่วนฟาร์มสุกรท่ีมีตามเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ : 
๑. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน ๑ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรท่ีก าหนด 
๒. ส ารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตามตารางระดับคะแนนนี้ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
- แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรมาตรฐานท้ังหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือฟาร์มสุกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ  
- แยกข้อมูลฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 

๒ 

- เก็บข้อมูลตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ท่ีก าหนด จ านวน ๑ ฟาร์ม   
- เก็บข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑ 
ฟาร์ม 

๓ 

- ลงข้อมูลตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน์ (Google form) ท่ีก าหนด จ านวน ๑ ฟาร์ม   
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑ 
ฟาร์ม 
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ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๔ 
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้านกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม ถูกต้อง ครบถ้วนตามก าหนดแผนส่ง
ตัวอย่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๕ 
- กรณีมีการร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงาน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภูทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
๑. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน ๑ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรท่ีก าหนด 
๒. ส ารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตามตารางระดับคะแนนนี้ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
- แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรมาตรฐานท้ังหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือฟาร์มสุกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ  
- แยกข้อมูลฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 

๒ 

- เก็บข้อมูลตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ท่ีก าหนด จ านวน ๑ ฟาร์ม   
- เก็บข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑ 
ฟาร์ม 

๓ 

- ลงข้อมูลตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน์ (Google form) ท่ีก าหนด จ านวน ๑ ฟาร์ม   
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน ๑ 
ฟาร์ม 

๔ 
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้านกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม ถูกต้อง ครบถ้วนตามก าหนดแผนส่ง
ตัวอย่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๕ 
- กรณีมีการร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงาน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภูทราบ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จ านวนฟาร์มรักษ์สิงแวดล้อม 
- ระดับ ๕ ดาว 
- ระดับ ๔ ดาว 
- ระดับ ๓ ดาว 
- ต่ ากว่าระดับ ๓ ดาว 

จ านวนฟาร์ม 
 

  

ข้อมูลท่ีคาดการณ์ส าหรับการโครงการฟาร์มรักษส่ิ์งแวดล้อม  
 

/๑. ทราบข้อมูล.... 
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๑. ทราบข้อมูลพื้นฐานการจัดการ ความใสใจ และความตะหนักของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้านส่ิงแวดล้อม  
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแจ้งผลดังนี้ 
๑. จ านวนฟาร์มสุกรท่ีได้รับการประเมินตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด 
๒. ข้อมูลจ านวนฟาร์มสุกรทั้งหมดท่ีได้มาตรฐานฟาร์มประจ าปี ๒๕๖๓ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 : จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการแนะน าและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ ๓ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้ประกอบการควรได้รับการประชาสัมพันธ์ค าแนะน า 
และการตรวจประเมินจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อรับทราบข้อก าหนดและแนวทางการแก้ไขเพื่อเข้าสู่ระยะ
ปรับเปล่ียน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากกรม
ปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และรายงานผล
การปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ  

การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบสามารถยื่นขอรับการรับรองปศุสัตว์
อินทรีย์ ตามลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ  หรือตามลักษณะขอบข่ายที่กรมปศุสัตว์ประกาศ
เพิ่มเติม โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ขอบข่าย ดังนี้ 
 4.1 ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
 4.2 ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 
 4.3 ระบบการผลิตผ้ึงอินทรีย์ 
 4.4 ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ึงอินทรีย์ 
 4.5 ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 
 4.6 ระบบการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จปศุสัตว์อินทรีย์ 
 4.7 ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 

1. ส าหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมาย แต่ละระดับ ดังนี้ 

รอบท่ี 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
รอบท่ี 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 

2 
ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น             
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

3 ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
4 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหมไ่ม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

5 
ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ ในระยะปรับเปล่ียน              
ท้ังนี้ต้องสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 

/เงื่อนไข…. 
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เง่ือนไข: 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์ม
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนด โดยผู้ประกอบการต้องเริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปล่ียน เพื่อเตรียมยื่นขอการรับรองใน
ปีงบประมาณ 2564-2565 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ท่ียื่นขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการแก้ไข
ข้อบกพร่อง หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ใหส้ านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป 
3. รอบการประเมินตัวช้ีวัดแต่ละรอบ ต้องตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ขั้นต่ าจ านวน 1 แห่ง 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 

          ตัวชี้วัดเลือกที่ ๔ : จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมท่ีได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง            
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 

น้ าหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวชี้ วัด :  ตามร่างแผนปฏิบั ติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๗๐)  
ได้ก าหนดตัวชี้วัดจ านวนฟาร์มโคนมทั้งหมดได้รับมาตรฐาน GAP ๑๐๐ % ภายในปี ๒๕๖๕ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงาน
ท่ีรั บ ผิดชอบในการก ากั บ  ดูแลและ ให้การรั บรอ ง การปฏิบั ติท างการ เกษตร ท่ี ดีส าหรั บฟาร์ ม โคนม   
ซึ่งด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มโคนมได้รับการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)  

 ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง  GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  
ของจ านวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๒ 
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง  GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖  
ของจ านวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๓ 
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙  
ของจ านวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๔ 
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของ
จ านวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๕ 
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของ
จ านวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
 

/เกณฑ์การให้คะแนน….. 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๒ 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖ ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๓ 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙ ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๔ 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒ ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๕ 
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จัดท าหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่งใหก้ลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ทางอีเมล์ goiart๐๕๐๕๒๖@gmail.com 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ปศุสัตว์อ าเภอ.......................     เบอร์ติดต่อ............................... 

ตัวชี้วัดเลือกที่ ๕ : จ านวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรท่ีได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกรน้ าหนักตัวชี้วัด:ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : การด าเนินงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์(Good Agricultural 
Practices ; GAP) เป็นการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ฉบับแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติมาตรฐานสินค้า เกษตร(ฉบับท่ี๒)พ.ศ.๒๕๕๖) ร่วมกับระเบียบ 
กรมปศุสัตว์ว่ าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบั ติทางการเกษตรท่ีดี ด้านปศุสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มสุกรได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับมาตรฐานบังคับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกรในอนาคต โดย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  รอบที่ ๑/๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)  

 ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของ
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๒ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของ
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๓ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙ ของ
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๔ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของ
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๕ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของ
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ของจ านวน
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๒ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖ ของจ านวน
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๓ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙ ของจ านวน
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๔ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒ ของจ านวน
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๕ 
ฟาร์มสุกรท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ของจ านวน
จ านวนฟาร์มสุกรในพื้นท่ี ท่ีมีขนานจ านวนสุกรขุน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๓. ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จัดท าหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  
หมายเหตุ: หากค านวณแล้วเป็นจุดทศนิยม ให้ปัดลงทุกกรณี โดยจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองต้ังแต่ ๑ ฟาร์มขึ้นไป 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๖ : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อให้สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการรับรอง GMP จากกรมปศุสัตว์สามารถรักษา
มาตรฐาน การรับรองฯ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้มีการติดตามดูแลการด าเนินการต่างๆ ของโรง
ฆ่าสัตว์ที่ได้รับ การรับรอง GMP ให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้บริโภคได้รับ สินค้าอาหารจากแหล่งผลิตท่ีมีความสะอาดปลอดภัยและมีความเช่ือมั่นต่อระบบการรับรองฯ ของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
 

/. เกณฑ์การให้คะแนน 



 
-๒๙- 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ คะแนนเต็ม ๕ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม 
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

๑ 
ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

๑.๕ 
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง 
ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

๑.๕ 
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการ 
ตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๓ คะแนนเต็ม ๕ 
ระดับคะแนน  ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม 
รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

๑ 
ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

๑.๕ 
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง 
ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

๑.๕ 
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการ 
ตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

เง่ือนไข : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ีมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP บังคับเลือก ๒ อ าเภอ ด าเนินการตามตัวชี้วัด
นี้ประกอบด้วยจังหวัด : อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู และอ าเภอศรีบุญเรือง 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

จ านวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
   

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุ และการคงไว้ซึง่การรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏบิัติท่ีดีส าหรับ 
สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)   
๒. รายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของพนกังานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจ าทุกเดือน  
3. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจ าทุกเดือน 
หมายเหตุ หลักฐานเกี่ยวข้องประกอบการให้คะแนนตัวชี้วัดท้ังหมด ให้สงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มายัง 
กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ e-mail : certify7@dld.go.th 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
 

/ชือ่ตัวชี้วัดท่ี ๗…… 



- ๓๑ - 
ชือ่ตัวชี้วัดท่ี ๗ : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๓  
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : ปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์เถื่อนในหลายพื้นท่ีของ 
ประเทศ และหน่วยงานในพื้นท่ีได้ด าเนินการจับกุมด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่บางแห่งไม่สามารถจับกุมด าเนินคดี ได้ 
ซึ่งสถานประกอบกิจการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นสถานท่ีประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีความ เส่ียงต่อผู้บริโภค 
เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็น สถานท่ีท่ีเป็นปัจจัย 
เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมาย
แก่สถานประกอบกิจการเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในนโยบายท่ีส าคัญของกรมปศุสัตว์ในการจัดการ เรื่องอาหารปลอดภัยของ
ประเทศ รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : รอบการประเมินครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  
๔ มีการจับกุมด าเนินคดี แก่ผู้ประกอบการท่ีท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ  อย่าง

น้อย ๑ แห่ง  
๑ ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการท่ีท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 

รอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  
๔ มีการจับกุมด าเนินคดี แก่ผู้แประกอบการท่ีท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ  อย่าง

น้อย ๑ แห่ง  
๑ ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการท่ีท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 

เงื่อนไข : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถ่ือน     
สถานท่ีจ าหน่าย     
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง    

จัดส่งรายงานผลการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไป
ท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

๑.๑ ส าเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)  
๑.๒ ส าเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)  
๑.๓ ส าเนารายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี ๑ ชุด  
๑.๔ กรณีเปรียบเทียบปรับ ส าเนาเปรียบเทียบปรับ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)  
หมายเหตุ : หากมีค าพิพากษาแล้ว แนบส าเนาค าพิพากษา ๑ ชุด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
 
 

/ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๘…. 
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๘ : การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
(GMP)น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด : ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติท่ีดี (GMP) ส าหรับการบริโภคภายในประเทศมี 
จ านวนน้อย เมื่อเทียบจ านวนโรงฆ่าสัตว์ท่ีมีท้ังหมดของประเทศ ในขณะท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการบริโภค 
อาหารจากแหล่งผลิตท่ีมีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจ านวนท่ีมียังไม่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP 
เพิ่มมากขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน  : รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ คะแนนเต็ม ๕ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  
๑ ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครขอรับการรับรองฯ  
๒ ตรวจประเมินเบ้ืองต้น ณ สถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองฯ 
๒ ตรวจรับรองใหม่สถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองฯ 

รอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ : คะแนนรวมเต็ม ๕  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการด าเนินงาน  

๑ ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองฯ  
๑ สถานประกอบการส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมิน   หลังการ

ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
๑ คณะผู้ตรวจประเมินส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการรับรองฯ 
๑ คณะกรรมการรับรองฯ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจ 

ประเมิน (ให้/ยังไม่ให้การรับรองฯ) 
๑ สถานประกอบการได้รับการรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
จ านวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง)    

เป้าหมาย หน่วยวัด 
อ าเภอ 

เมือง โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา นาวัง 

ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้กระท าผิด 

ราย ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง    
จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้   
๑. ส าเนาแบบฟอร์มค าขอการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์  
๒. ส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์  
๓. ส าเนาแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจรบัรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์  
๔.Power point น าเสนอต่อคณะกรรมการรับรองฯ (ปศข.)  
๕.รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุและการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดี ส าหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันเวลาท่ีก าหนด 
 
 

/หมายเหตุ….. 
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หมายเหตุ : หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งไปท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : pvlo_nbl@dld.go.th 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  ช่ือ  นายธนบดี  ขวาโยธา   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู      เบอร์ติดต่อ...............................   
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ช่ือ  ...................................  ............................................      เบอร์ติดต่อ............................... 
 

ตัวชี้วัดด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์และปศุสัตว์อ าเภอ 

น้้าหนัก % เมือง โนนสัง ศรีบญุเรือง นากลาง สุวรรณคูหา นาวงั น้้าหนัก %กลุ่มฯสินค้าผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั ผู้กา้กบัตัวชี้วดั

1 ตัวช้ีวดับังคับ

1.1 การพฒันาโรงฆ่าสัตวใ์หไ้ด้มาตรฐาน 4       3  นายประเสริฐ แสงเพช็ร นายกฤษณะ ผลไสว

1.2 การรับรองสถานท่ีจ้าหน่ายเนื้อสัตวโ์ครงการปศุสัตว ์OK 4       2  น.ส.จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ นายกฤษณะ ผลไสว

2 ตัวช้ีวดัเลือก

2.1 ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตวฮ์าลาล 3 2 นายนัฐพล โพธิอ์ดุม นายกฤษณะ ผลไสว

2.2 โครงการฟาร์มรักษส่ิ์งแวดล้อม (สุกร) 3       2  นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์นายกฤษณะ ผลไสว

ล้าดับ ช่ือตัวช้ีวัด

  









 
1.3 การรับรองสถานท่ีจ้าหน่ายไขสดตามโครงการไขส่ดปลอดภัยใส่

ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว ์OK)


2.3 จ้านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการแนะน้าและการตรวจ

ประเมินปศุสัตวอ์นิทรีย์

  
2.4 จ้านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมท่ีได้รับการตรวจประเมิน

และรับรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส้าหรับฟาร์มโคนม

การส่งเสริมสถานประกอบการใหไ้ด้รับการรับรองการปฏิบติัท่ี

ดีส้าหรับโรงฆ่าสัตวภ์ายในประเทศ (GMP)
2.8

การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบติัท่ีดีส้าหรับโรงฆ่าสัตว์

ภายในประเทศ (GMP)
2.6

การบงัคับใชก้ฎหมายวา่ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตวเ์พือ่การ

จ้าหน่ายเนื้อสัตว์
2.7

นายประเสริฐ แสงเพช็ร นายกฤษณะ ผลไสว

นายกฤษณะ ผลไสวนางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์

น.ส.จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ นายกฤษณะ ผลไสว

นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์นายกฤษณะ ผลไสว

อ ำเภอ จงัหวัด

2

นายประเสริฐ แสงเพช็ร นายกฤษณะ ผลไสว

น.ส.จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ นายกฤษณะ ผลไสว

นายประเสริฐ แสงเพช็ร นายกฤษณะ ผลไสว2

2

จ้านวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรท่ีได้รับการตรวจประเมิน

และรับรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส้าหรับฟาร์มสุกร
2.5 2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

 

 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดเลือก  ให้ปศุสัตว์อ าเภอเลือก ตัวชี้วัดเลือก           อ าเภอละ  3 ตัวชี้วัด 
              ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เลือก                   ตัวช้ีวัดเลือก  4 ตัวช้ีวัด 
- กลุ่มงานได้แจ้งแบบแจ้งผลการเลือกตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลือกตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จ านวน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดได้แจ้งอ าเภอด้วย
เอกสาร ให้ส่งแบบแจ้งผลการเลือก จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ให้กลุ่มพัฒนาคุณสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ภายในวันที ่15 ธันวาคม 2563  
มติที่ประชุม - รับทราบ –          
 
 
 
 
 
 

/๔.๕ เรื่อง….. 
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     ๔.๕ เร่ืองของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
     ๔.๕.๑.รายละเอยีดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบการประเมินคร้ังที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
             (น้ าหนักตัวชี้วัด ๒0) 
ตัวชี้วัดท่ี 1  โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ น้ าหนักตัวช้ีวัด : ๕ ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริหมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ต้ังแต่ขั้นตอนประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นท่ีเพื่อขยายการด าเนินโครงการ ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรท่ี
สมัครเข้าร่วมโครงการ และช้ีแจงรายละเอียด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของโครงการให้เกษตรกรทราบ การจัดท า
ทะเบียนสัตว์ของธนาคารโค-กระบือท่ีอยู่ในอ าเภอ จนถึงขั้นตอนติดตามผลการด าเนินโครงการในพื้นท่ี 
รอบการประเมิน  ครั้งท่ี ๑/256๔ ประเมินการปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 256๔เกณฑ์การ
ให้คะแนน : ก าหนดคะแนนนออกเป็น 5 ระดับ 
 

เงื่อนไข : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ภายในวันท่ี 2๕ ของแต่ละเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2  การด าเนินงานโครงการด้านการประกวดปศุสัตว์น้ าหนักตัวช้ีวัด :  ๕ ค าอธิบายตัวชี้วัด   
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการด้านการประกวดปศุสัตว์ หมายถึง การด าเนินการส่งผลการ

ด าเนินงานด้านการประกวดปศุสัตว์ โดยมีโครงการดังนี้ การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกรดีเด่น (อาชีพการ

เล้ียงสัตว์)  สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) โครงการธนาคารโค-กระบือ         เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ โครงการระบบส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 
และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
รอบการประเมิน  ครั้งท่ี ๑/256๔ ประเมินการปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ ถึง เดือนมีนาคม 256๔เกณฑ์การ
ให้คะแนน : ก าหนดคะแนนนออกเป็น ๕ ระดับ 
เงื่อนไข : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 256๔ หากล่าช้ากว่าก าหนดปรับลดคะแนนวันละ 1 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 3  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) น้ าหนักตัวช้ีวัด :  ๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมายถึง  กระบวนการพัฒนาเกษตรกรทีม่ีความสนใจได้รับความรู้ด้านการปศุสัตว์             จากศูนย์
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนา  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑/256๔ ประเมินการปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ ถึง เดือนมีนาคม 256๔เกณฑ์การ
ให้คะแนน : ก าหนดคะแนนนออกเป็น 5 ระดับ 
 

ระดับ 

การประเมิน 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อขยายการด าเนินงานในพื้นท่ี ๑ 
2 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติส่งให้กรม

ปศุสัตว์พิจารณา 
๒ 

3 มีการติดตามผลการด าเนินการ รายงานจ านวนลูกสัตว์เกิด การมอบกรรมสิทธิ์ 
ปัญหา อุปสรรคให้จังหวัดทุกเดือน 

๓ 

4 จัดท าทะเบียนสัตว์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๔ 
5 มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบของ

โครงการฯ หรือมีปัญหาไม่เกิน ร้อยละ 5  ของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

๕ 
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ระดับการ
ประเมิน 

รายละเอียดการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

ระดับท่ี 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์หลักกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

๑ 

ระดับท่ี 2 คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ระดับอ าเภอ 
(โดยคัดเลือกจากศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จากจ านวน 

๓ ศูนย์ใน ๑ อ าเภอ) 

๒ 

ระดับท่ี 3  คัดเลือกเกษตรกรและจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามเปูาหมาย 
(อ าเภอละ ๑๐ ราย) 

๓ 

ระดับท่ี 4 จัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเกษตรกรทัน
ตามก าหนด 

๔ 

ระดับท่ี 5 เกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตได้ครบตามเมนูทันตามก าหนด ๕ 

 
 เงื่อนไข : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ส่งเอกสารข้อมูลผลการด าเนินโครงการให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 256๔ หากล่าช้ากว่าก าหนดปรับลดคะแนนวันละ 1 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี 4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
น้ าหนักตัวช้ีวัด  ๕ 
ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หมายถึง การพัฒนาการผลิตท่ีเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยึดหลักปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์    และพัฒนาเช่ือมโยงปศุสัตว์อินทรีย์ใน
เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 
รอบการประเมินครั้งท่ี๑/256๔ ประเมินการปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ ถึง เดือนมีนาคม 256๔ 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ 

 
 
 

/เงื่อนไข..... 
 
 

ระดับการ
ประเมิน 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ 

ระดับท่ี 1 คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกษตรอินทรีย์  
จ านวนเกษตรกรตามเปูาของแต่ละอ าเภอ 

๑ 

ระดับท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ๒ 
ระดับท่ี ๓ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ๓ 
ระดับท่ี ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพ ใช้ปรับปรุง 

ฟาร์มเล้ียงสัตว์ของตนเองจนสามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ 
อินทรีย์ได้ 

๔ 

ระดับท่ี ๕ กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว ๕ 
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เงื่อนไข : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันท่ี 20 
มีนาคม 256๔ หากช้ากว่าก าหนดปรับลดวันละ 1 คะแนน 

          ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563  โค 313 ตัว 219 ตัว  ผู้ 1 ตัว รวม 532 ตัว  
                * ต่อไปทางจังหวัดขอให้อ าเภอแจ้งลูกเกิดก่อนจะขออนุมัติจัดจ าหน่ายหรือขยายอย่างน้อย 1 ปี  

มติที่ประชุม - รับทราบ –  
ระเบียบวาระที่  ๔.๖ เรื่องอื่น ๆ  
  ๔.๖.๑.เรื่องขออนญุาตเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการปูองกันการกระท าความผิด 
                     วินัย การ ต่อต้าน การทุจริต และคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับการเป็นข้าราชการท่ีดี  
มติที่ประชุม - รับทราบ -                       
เลิกประชุมเวลา  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป แบบรายงานการตรวจสอบจ านวน แม่โค-กระบือ  ตามสัญญายืมเพื่อการผลิตส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู. 
1.เมืองฯ ยืมเพื่อการผลิต จ านวน 224 ตัว รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  จ านวน 224 ตัว ขออนุมัติ จ าหน่ายไป
ท่ีเขต จ านวน 53 ตัว  เขตอนุมัติจ าหน่าย 34 คงเหลือ 190 รอเขต19 
2.นากลาง ยืมเพื่อการผลิต จ านวน 276 ตัว รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  จ านวน 300ตัว ขออนุมัติ  
จ าหน่ายไปท่ีเขต จ านวน 24 ตัว  เขตอนุมัติจ าหน่าย 97 คงเหลือ 220 รอเขต 17 
3.โนนสัง ยืมเพื่อการผลิต จ านวน 63 ตัว รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  จ านวน 63 ตัว ขออนุมัติ  
จ าหน่ายไปท่ีเขต จ านวน 7 ตัว  เขตอนุมัติจ าหน่าย 7 คงเหลือ 56 รอเขต - 
4.ศรีบุญเรือง ยืมเพื่อการผลิต จ านวน 2 ตัว รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด จ านวน 21 ตัว ขออนุมัติ  
จ าหน่ายไปท่ีเขต จ านวน 19 ตัว  เขตอนุมัติจ าหน่าย -คงเหลือ 21 รอเขต - 
5.นาวัง ยืมเพื่อการผลิต จ านวน 50 ตัว รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  จ านวน 50 ตัว ขออนุมัติ  
จ าหน่ายไปท่ีเขต จ านวน 20 ตัว  เขตอนุมัติจ าหน่าย 20 คงเหลือ 30 รอเขต - 
6.สุวรรณฯ ยืมเพื่อการผลิต จ านวน - ตัว รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  จ านวน 15 ตัว ขออนุมัติ  
จ าหน่ายไปท่ีเขต จ านวน 15 ตัว  เขตอนุมัติจ าหน่าย - คงเหลือ 15 รอเขต -   

 

 

 

 

(นายพงษ์พัฒน์  พลบูรณ์)                                                               
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
  (นายประเสริฐ  แสงเพ็ชร)    

  สัตวแพทย์ช านาญงาน              
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


