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ผลการดาํเนิงานโครงการพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ฮาลาลดา้นปศสุตัว ์

รายละเอยีด 2562 2563

แผน ผล แผน ผล

ตรวจประเมนิสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล
(แหง่)

300 314
(104.67%)

300 318
(106%)

วเิคราะหก์ารปนเป้ือน ดเีอน็เอ สุกร(ตวัอย่าง) 800 800(100%) 800 797
(99.62%)

อบรมพนกังานเชอืดสตัวต์ามมาตรฐานฮาลาล(คน) 90 90 90 60



คมัภรีอ์ลักรอุาน มบีทบญัญัตถิงึการบรโิภคไวใ้น วรรคหนึง่ วา่ 
“มนุษยเ์อย๋ จงบรโิภคสิง่อนุมัต ิ(ฮาลาล) ทีด่ ี(ฏอยยบินั) 

จากสิง่ทีอ่ยูใ่นแผน่ดนิ ...” (อลับากอเราะห ์: 168)

บทบัญญัตขิา้งตน้นี้ จงึเป็นวถิปีฏบิัตขิองผูนั้บถอืศาสนาอสิลามทกุคน
ทีจ่ะตอ้งเลอืกบรโิภคสิง่ทีศ่าสนาอนุมัต ิและสิง่ทีด่ ีซ ึง่หลังจากบรโิภคแลว้
ตอ้งไมทํ่าใหเ้กดิโทษตอ่รา่งกาย

ดว้ยเหตนุี ้“เครือ่งหมายฮาลาล” จงึถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ทีอํ่านวยความ
สะดวก

ในการเลอืกซือ้ เลอืกบรโิภคของผูนั้บถอืศาสนาอสิลามทั่วโลก

หลกัการบรโิภคของผูนั้บถอืศาสนาอสิลาม



ปญัหาอปุสรรคในการดาํเนินงาน

•1.การสง่ตวัอย่างผลกระทบจากโควดิ19ทาํใหก้ารสง่ไมเ่ป็นไปตามกาํหนดการ

•2.การสือ่สารระหวา่งแลป็สตส.กบัจงัหวดัไมต่รงกนั เช่น ตวัอย่างทีจ่งัหวดัส่งไปแต่ตรวจไม่
ครบไมไ่ดแ้จง้

•3.ระบบการลงขอ้มลูใน e operation มกีารลงผดิลงชา้และไมล่งขอ้มลู(คนทีม่ี
ตวัชี้วดัเลอืกฮาลาลไมค่่อยมปีญัหา)                                                                                  



แบบฟอรม์การจดัทาํรายละเอยีดตวัช้ีวดัรายบคุคลของปศสุตัวจ์งัหวดั
สาํหรบัการประเมินผลการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ช่ือตวัช้ีวดั : ตลาดรองรบัสนิคา้ปศุสตัวฮ์าลาล

น้ําหนกัผลงาน :รอ้ยละ ๒

คาํอธบิายตวัชีว้ดั : การปฏบิตังิานโดยเจา้หนา้ทีสํ่านักงานปศสุตัวจั์งหวัด หรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบหมายโดยสํานักงานปศสุตัวจั์งหวดั ในการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิสถานประกอบการดา้น
ปศสุตัวต์ามมาตรฐานฮาลาลเบือ้งตน้ (Pre-Audit) และดําเนนิการสุม่เก็บตวัอยา่ง
ผลติภณัฑป์ศสุตัวฮ์าลาลทีว่างจําหน่าย เพือ่สง่ตรวจการปนเป้ือนดเีอ็นเอสกุรทาง
หอ้งปฎบิตักิาร และมกีารลงพืน้ทีต่รวจเฝ้าระวงัการจําหน่ายเนือ้โคปลอมใหก้บัผูบ้รโิภค 
ทัง้นีจ้ะตอ้งเผยแพรป่ระชาสมัพันธส์ถานทีท่ีม่กีารจําหน่ายสนิคา้ปศสุตัวฮ์าลาลให ้
ประชาชนในพืน้ทีรั่บทราบ 



สถานประกอบการดา้นปศสุตัว ์หมายถงึ สถานทีท่ีใ่ชใ้นดาํเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ปศุสตัว ์หรอืผลติภณัฑจ์ากสตัว ์เช่น โรงฆ่าสตัว ์โรงตดัแต่งเน้ือสตัว ์โรงงาน
แปรรูปเน้ือสตัว ์สถานทีจ่าํหน่ายเน้ือสตัว ์คลงัจดัเกบ็เน้ือสตัว ์สถานทีผ่ลติสนิคา้ 
หรอืสถานทีจ่าํหน่ายสนิคา้ทีไ่มใ่ช่สิง่ตอ้งหา้มทางศาสนาอสิลาม ไข ่นม นํา้ผึ้ง รงั
นก และผลติภณัฑอ์ืน่ๆทีไ่มใ่ช่สิง่ตอ้งหา้ม รวมถงึโรงผลติอาหารเลี้ยงสตัว ์และ
ฟารม์เลี้ยงสตัว ์เป็นตน้ (โดยสถานประกอบการอาจไดร้บัรองหรอืยงัไมไ่ดก้าร
รบัรองฮาลาลกไ็ด)้



เกณฑก์ารใหค้ะแนน
รอบที ่1

ระดบั
คะแนน

คา่เป้าหมายผลงาน/รายละเอยีดการดาํเนินงาน

1 สาํรวจจาํนวนสถานทีจ่าํหน่ายเนือ้โคในพืน้ทีท่ ัง้หมด

2 จดัทําแผนการการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลและแผนการ
เก็บตวัอยา่งตามเป้าหมาย

3 ลงผลงานการเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑป์ศสุตัวฮ์าลาลสง่ตรวจการปนเป้ือนดเีอ็นเอสกุรทาง
หอ้งปฏบิตักิาร ในระบบ e-operation จาํนวนรอ้ยละ ๕๐ ตามแผนแตล่ะจงัหวดั

4 ลงผลงานการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ
รบัรองหรอืไม่ผ่านการรบัรองก็ได)้ ในระบบ e-operation จาํนวนไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ ๕๐ ของ
เป้าหมายทัง้ปีในแตล่ะจงัหวดั

5 ลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจเฝ้าระวงั ณ สถานทีจ่าํหน่ายเนือ้โค จาํนวนไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ ๑๐ ของจาํนวน
สถานทีจ่าํหน่ายเนือ้โคในพืน้ทีท่ ัง้หมดการจาํหน่ายเนือ้โคปลอม



รอบที ่2
ระดบั
คะแนน

คา่เป้าหมายผลงาน/รายละเอยีดการดาํเนินงาน

1 จดัทําทะเบยีนรายชือ่ สถานทีจ่าํหน่ายสนิคา้ปศสุตัวฮ์าลาล และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ในจงัหวดัให ้
ประชาชนทราบ

2 ลงผลงานการเก็บตวัอย่างผลติภณัฑป์ศสุตัวฮ์าลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดเีอ็นเอสกุรทางหอ้งปฏบิตักิาร ในระบบ e-
operation จาํนวนรอ้ยละ ๑๐๐ ตามแผนแตล่ะจงัหวดั

3 ลงผลงานการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรบัรองหรอืไม่ผ่าน
การรบัรองก็ได)้ ในระบบ e-operation จาํนวนไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทัง้ปีในแตล่ะจงัหวดั

4 ลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจเฝ้าระวงัการจาํหน่ายเนือ้โคปลอม ณ สถานทีจ่าํหน่ายเนือ้โค จาํนวนไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ ๒๐ 
ของจาํนวนสถานทีจ่าํหน่ายเนือ้โคในพืน้ทีท่ ัง้หมด

5 สรปุปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะการเฝ้าระวงัปัญหาเนือ้โคปลอมในพืน้ที่



แหล่งขอ้มูล/ วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล/หลกัฐานอา้งองิ:

สาํนักงานปศสุตัวจ์งัหวดั จดัทําสรปุผลการดาํเนินงานตามตวัชีว้ดัพรอ้มแนบหลกัฐานใน
แตล่ะระดบัคะแนนในรปูแบบไฟล ์และรายงานใหส้าํนักงานปศสุตัวเ์ขต

สาํนักงานปศสุตัวเ์ขตรวบรวมผลงานในพืน้ที ่และรายงานใหส้าํนักพฒันาระบบและรบัรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัวใ์นรปูแบบไฟล ์ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th



หลกัฐานประกอบตวัชีว้ดั
รอบที ่๑ 
ระดับคะแนนที ่๑ สรปุจํานวนสถานทีจํ่าหน่ายเนือ้โคในพืน้ทีท่ัง้หมด 
ระดับคะแนนที ่๒ ไฟลแ์ผนการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิและแผนการเก็บตัวอยา่ง
ระดับคะแนนที ่๓ ไฟลร์ายงานการเก็บตัวอยา่งฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ 

เดอืน  ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ ๑๐๐ ตามแผนของแตล่ะจังหวัด
ระดับคะแนนที ่๔ ไฟลร์ายงานการตรวจประเมนิฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ 

เดอืน  ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแตล่ะจังหวัด 
ระดับคะแนนที ่๕ รายงานการลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจเฝ้าระวงัการจําหน่ายเนือ้โคปลอม ณ 

สถานทีจํ่าหน่ายเนือ้โค จํานวนไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ ๑๐ ของจํานวนสถานทีจํ่าหน่ายเนือ้
โคในพืน้ทีท่ัง้หมด



รอบที ่๒ 
ระดับคะแนนที ่๑ ไฟลห์ลกัฐานการเผยแพรป่ระชาสมัพันธก์ารลงเวปไซตห์รอืวธิกีารอืน่ๆ 

อาท ิรปูถา่ยหนา้จอ (screen capture) 
ระดับคะแนนที ่๒ ไฟลร์ายงานการเก็บตัวอยา่งฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดอืน 
   ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ ๑๐๐ ตามแผนแตล่ะจังหวัด
ระดับคะแนนที ่๓ ไฟลร์ายงานการตรวจประเมนิฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดอืน 
  ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแตล่ะจังหวัด
ระดับคะแนนที ่๔ รายงานการลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจเฝ้าระวงัการจําหน่ายเนือ้โคปลอม ณ สถานที่

จําหน่ายเนือ้โค จํานวนไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ ๒๐ ของจํานวนสถานทีจํ่าหน่ายเนือ้โคในพืน้ที่
ทัง้หมด

ระดับคะแนนที ่๕ รายงานสรปุปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนือ้โค
ปลอมในพืน้ที่

 



กิจกรรมพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว



กรอบ/โครงสรางการขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว



แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา ป64

แผนงานสําคัญ
1. ขยายขอบเขตการตรวจสถานประกอบการดานปศุสตัวตามมาตรฐานฮาลาลในศูนยรวบรวมนํ้านม นอกเหนือจากเดมิคือโรงฆาสตัว 

และสถานท่ีจําหนายเน้ือสตัว
2. กําหนดพืน้ท่ีจังหวดัเปาหมายในการดําเนินงานตรวจสถานประกอบการดานปศุสัตวตามมาตรฐานฮาลาล
3. ประชุมคณะทํางานอาเซียนดานมาตรฐานอาหารฮาลาล ณ ประเทศกัมพูชาเพื่อแกไขปญหาการสงออกสินคาฮาลาลในกลุมประเทศ

อาเซียน
4. ดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการคณะกรรมการสงเสรมิสินคาและผลติผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และสงเสรมิสินคาชายแดนใต
ผลสัมฤทธิ์
1. จังหวัดพืน้ท่ีเปาหมายมสีถานประกอบการดานปศุสตัวตามมาตรฐานฮาลาลเพ่ิมมากข้ึน 

จากหลากหลายประเภท เชน ศูนยรวบรวมนม โรงฆาสัตว และสถานท่ีจาํหนายเน้ือสตัว เปนตน
2. ไดพิจารณา และรวมกาํหนดทาทีในขอตกลงรวมกนัดานมาตรฐานอาหารฮาลาลระหวางประเทศอาเซียน
3. ไดแผนงานในการสงเสรมิสินคาและผลติผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลเพื่อความมั่นคงดานอาหารและเศรษฐกจิ

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

กิจกรรม พัฒนาและสงเสรมิอุตสาหกรรมฮาลาล

ดานปศุสัตว



แผนการพัฒนาและสงเสริมอตุสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว

เปาหมายป 64



จางเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ
โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว

กิจกรรมยอย
การจัดแสดงนิทรรศการเทิดไทแด องคราชัน องคราชินี และองคความรูดานปศุสัตวฮาลาลทั้งระบบ ใหทรงทอดพระเนตร ในงานเมาลิดกลางแหงประเทศ

ไทย
การจัดแสดงนิทรรศการปศุสัตวฮาลาลตลอดหวงโซอาหารเพื่อการสงออกในงาน Thailand Halal Assembly
การจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตวชายแดนใต ในงาน World HAPEX
การจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตวตามวิถีการทองเที่ยว 

ในงาน Unseen Lanna

วัตถุประสงค

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไทแด องคราชัน และองคราชินี

2. เพื่อสรางความเชื่อม่ันในมาตรฐานการผลิตสินคาปศุสัตวฮาลาลไทยในเวทีโลก

3. เพื่อเปนหนวยงานหลักในการเผยแพร และแลกเปลี่ยนองคความรูดาน
มาตรฐานการผลิตปศุสัตวฮาลาล

4. เพื่อใหประชาชนตระหนักและไดรับรูถึงตนแบบที่ดีของการผลิตสินคาปศุสัตว
ฮาลาลควบคูอาหารปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร

กลุมเปาหมาย:

1. บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของดาน
มาตรฐานฮาลาลทั้งภายในและตางประเทศ

2. ผูประกอบการดานปศุสัตวฮาลาล

3. ประชาชนผูบริโภค



การอุดหนนุงบประมาณแก
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
• อํานาจหนาที่: อํานาจรับรอง ตามพรบ.การบริหารองคการศาสนาอิสลาม 2540

• ประเภทหนวยงาน: เปนนิติบุคคล ซ่ึงไมไดเปนหนวยงานของราชการ จึงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐโดยตรง

• ลักษณะการอุดหนุน: เปนการอุดหนุนเพ่ือลดหยอนคาธรรมเนียมการตรวจประเมินเพ่ือรับรองฮาลาล
สําหรับสถานประกอบการดานปศุสัตว ผานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ซ่ึงจะพิจารณา
ตามความประสงคและคุณสมบัติของสถานประกอบการ

• คุณสมบัติสถานประกอบการ: เปนสถานประกอบการประเภทโรงฆาสัตว และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 
ท่ีมีใบอนุญาตใหดําเนินการตามกฎหมาย และจัดเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง



ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการตรวจรับรองฮาลาล
ตามระเบียบปกติ กับ การอุดหนุนงบประมาณตามโครงการกรมปศุสัตว

ประเภท ขนาด อัตราคาธรรมเนียม

ตามระเบียบ

(บาท/ป)

อัตราคาธรรมเนียม

อุดหนุนตามโครงการ

(บาท/ป)

อัตราลดลง (%)

โรงฆาสัตว
S 305,200 15,000 -95.08

M 376,200 15,000 -96.01

สถานประกอบการ

ท่ีไมใชโรงฆาสัตว

S 59,200 5,000 -91.55

M 64,200 5,000 -92.21

ตารางแสดงความคุมคาในการอดุหนุนงบประมาณ

ประเภท เปาหมาย

(แหง)

คารับรองปกติ

(บาท)

กรมปศุสัตวอุดหนุน

(บาท)

ลดลง

(บาท)

โรงฆาสัตวฮาลาล 100 34,070,000 1,500,000 -32,570,000

สถานที่จําหนายเน้ือสัตวฮาลาล 200 12,340,000 1,000,000 -11,340,000

คาเดินทาง (สกอจ.* 40 จังหวัด) 600,000

รวม 300 46,410,000 3,100,000 -43,310,000

กรมปศุสัตว อุดหนนุ 3.1 ลาน

บาท 

ชวยลดภาระผูประกอบการ

ปศุสัตว 43.31 ลานบาท 

คิดเปน 93.3% 

*ปจจบันมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 40 จังหวัดท่ัวประเทศ



กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาล (กิจกรรม 7.2) ป 2564

นายมารุต เชียงเถียร

นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

1

พระนครศรีอยุธยา  11 พ.ย. 63 10

อางทอง  11 พ.ย. 63 10

กรุงเทพมหานคร  11 พ.ย. 63 10

นนทบุรี  18 พ.ย. 63 10

ปทุมธานี  18 พ.ย. 63 10

ชัยนาท  18 พ.ย. 63 10

ลพบุรี  25 พ.ย. 63 10

สระบุรี  25 พ.ย. 63 10

สิงหบุรี  25 พ.ย. 63 10

รวม 90



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

2

สมุทรปราการ  9 ธ.ค. 63 10

ฉะเชิงเทรา  9 ธ.ค. 63 10

นครนายก  9 ธ.ค. 63 10

สระแกว  16 ธ.ค. 63 10

ปราจีนบุรี  16 ธ.ค. 63 10

ชลบุรี  16 ธ.ค. 63 10

ระยอง  23 ธ.ค. 63 10

ตราด  23 ธ.ค. 63 10

จันทบุรี  23 ธ.ค. 63 10

รวม 90



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

3

นครรราชสีมา  13 ม.ค. 64 10

ชัยภูมิ  13 ม.ค. 64 10

บุรีรัมย  13 ม.ค. 64 10

สุรินทร  13 ม.ค. 64 10

ศรีสะเกษ  20 ม.ค. 64 10

อุบลราชธานี  20 ม.ค. 64 10

อํานาจเจริญ  20 ม.ค. 64 10

ยโสธร  20 ม.ค. 64 10

รวม 80



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

4

ขอนแกน  3 ก.พ. 64 10

หนองคาย  3 ก.พ. 64 10

บึงกาฬ  3 ก.พ. 64 10

เลย  10 ก.พ. 64 10

หนองบัวลําภู  10 ก.พ. 64 10

มุกดาหาร  10 ก.พ. 64 10

สกลนคร  17 ก.พ. 64 10

มหาสารคาม  17 ก.พ. 64 10

กาฬสินธุ  17 ก.พ. 64 10

นครพนม  24 ก.พ. 64 10

รอยเอ็ด  24 ก.พ. 64 10

อุดรธานี  24 ก.พ. 64 10

รวม 120



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

5

เชียงใหม  10 มี.ค. 64 10

แมฮองสอน  10 มี.ค. 64 10

เชียงราย  10 มี.ค. 64 10

พะเยา  10 มี.ค. 64 10

แพร  24 มี.ค. 64 10

นาน  24 มี.ค. 64 10

ลําปาง  24 มี.ค. 64 10

ลําพูน  24 มี.ค. 64 10

รวม 80



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

6

พิษณุโลก  21 เม.ย. 64 10

พิจิตร  21 เม.ย. 64 10

ตาก  21 เม.ย. 64 10

กําแพงเพชร  28 เม.ย. 64 10

สุโขทัย  28 เม.ย. 64 10

อุตรดิตถ  28 เม.ย. 64 10

นครสวรรค  12 พ.ค. 64 10

อุทัยธานี  12 พ.ค. 64 10

เพชรบูรณ  12 พ.ค. 64 10

รวม 90



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

7

นครปฐม  19 พ.ค. 64 10

กาญจนบุรี  19 พ.ค. 64 10

ราชบุรี  19 พ.ค. 64 10

เพชรบุรี  19 พ.ค. 64 10

ประจวบคีรีขันธ  26 พ.ค. 64 10

สมุทรสาคร  26 พ.ค. 64 10

สมุทรสงคราม  26 พ.ค. 64 10

สุพรรณบุรี  26 พ.ค. 64 10

รวม 80



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

8

กระบี่  9 มิ.ย. 64 10

ระนอง  9 มิ.ย. 64 10

พังงา  9 มิ.ย. 64 10

ภูเก็ต  16 มิ.ย. 64 10

ตรัง  16 มิ.ย. 64 10

พัทลุง  16 มิ.ย. 64 10

สุราษฎรธานี  23 มิ.ย. 64 10

ชุมพร  23 มิ.ย. 64 10

นครศรีธรรมราช  23 มิ.ย. 64 10

รวม 90



แผนการสงตัวอยาง
เขต จังหวัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

9

สงขลา  14 ก.ค. 63 10

สตูล  14 ก.ค. 63 10

ปตตานี  14 ก.ค. 63 10

ยะลา  21 ก.ค. 63 10

นราธิวาส  21 ก.ค. 63 10

รวม 50



แผนการสงตัวอยาง

หนวยงาน สังกัด วันที่สงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง

สวนกลาง

สพส.  25 พ.ย. 63 5

สพส.  27 ม.ค. 64 5

สพส.  28 เม.ย. 64 5

สพส.  30 มิ.ย. 64 5

สพส.  28 ก.ค. 64 5

สพส.  25 ส.ค. 64 5

รวม 30



ปญหาอุปสรรคการดําเนินการ

•การสงตัวอยางไมตรงตามแผนเก็บตัวอยาง

•การรายงานผลผานระบบ e operation

• ตัวอยางถูกตีกลับ เน่ืองจาก
1. ตัวอยาง มีสวนผสมจากสัตวนํ้าประเภทอ่ืนๆ

2. ตัวอยาง มีวันหมดอายุนอยกวา 7 วัน



ขอเสนอแนะ

•ปจจุบันลักษณะตัวอยางที่เก็บตรวจการปนเปอนดีเอ็นเอสุกร เปนสินคาเน้ือสัตวแปรรูป ที่
ไดรับรองฮาลาลจาก สกอท. ความเปนไปไดในการพิจารณาเพ่ิมขอบเขตดังน้ี

   1. การตรวจตัวอยางในประเภท เน้ือสัตวดิบ อาหารสัตว และอ่ืนๆ

   2. เพ่ิมขอบเขตการตรวจสินคาที่ไดรับรองฮาลาลจากตางประเทศ

   3. การตรวจการปนเปอน alcohol ในสินคาเน้ือสัตวแปรรูปฮาลาล



ปญหา
เนือ้วัวปลอมปนเนือ้สุกร

นําเสนอโดย กรมปศุสัตว



5 มาตรการเรง่ดว่น  

1) มาตรการสือ่สารเตอืนภยัผูบ้รโิภค

 2) มาตรการป้องปรามผูค้า้ 

3) มาตรการปราบปรามผูก้ระท าผดิ 

4) มาตรการสง่เสรมิมาตรฐานฮาลาล และ

 5) มาตรการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) จากโรงฆ่าสตัวถ์งึ
ผูบ้รโิภค

 นอกจากนีศ้นูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ใหค้วามรว่ 
มอืบรกิารตรวจวเิคราะหต์วัอยา่งฟรโีดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ย



ตรวจสอบยอนกลับ ผานสถานที่จําหนาย
• กิจกรรรมตรวจประเมินรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวฮาลาล

• กิจกรรมตรวจวิเคราะหการปนเปอนดีเอ็นเอสุกร

เปาหมาย

(แหง)

ดําเนินการแลว

(แหง)

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวฮาลาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหนาคร

(ทั้งหมด 98 แหง)

ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ เนื้อโค-กระบือ เนื้อแพะ-แกะ เนื้อสัตวปก

300 300 (100%) 40 3 55

เปาหมาย

(ตัวอยาง)

ดําเนินการแลว

(ตัวอยาง)

ผลการตรวจวิเคราะห

(+/-)

แปลผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง

(รอยละ) 

800 788* (98.5%) - ไมพบการปนเปอนดีเอ็นเอสุกร 100 %

*ขอมลู อัพเดท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริม



บูรณาการปราบปรามผูกระทําผิด และปองปรามผูคา
• กรมปศุสัตว รวมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค สนธิกําลังเขา

ตรวจสอบสถานที่ตองสงสัยกวา 29 แหง 

• ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อํานวยความสะดวกใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ



การส่ือสารเตือนภัย• เปดชองทางรับเรื่องรองเรียนผานทาง Application DLD 4.0



กิจกรรมสงเสริมมาตรฐานฮาลาล
• จัดนิทรรศการประชาสัมพันธการเลือกซ้ือเนื้อสัตวในงานเทศกาลกินดีอยูดี 

วิถีไทยพุทธ มุสลิมสัมพันธ 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

• ผลิตสื่อวีดีทัศนสําหรับผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิตเนื้อโคตามมาตรฐานฮาลาลตั้งแต ฟารม โรงเชือด และ
สถานที่จําหนายเนื้อสัตว

• ผลิตสื่อวีดิทัศนสําหรับประชาชนผูบริโภค พรอมเผยแพรผานสํานักขาวมุสลิมออนไลน 

  - http://news.muslimthaipost.com/news/34456

  - https://www.halalthailand.com/article/1923

http://news.muslimthaipost.com/news/34456
https://www.halalthailand.com/article/1923

	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ �ปีงบประมาณ 2564
	ผลการดำเนิงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม�ฮาลาลด้านปศุสัตว์
	หลักการบริโภคของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
	แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด�สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔�
	Slide Number 6
	เกณฑ์การให้คะแนน�รอบที่ 1� �
	รอบที่ 2
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม�อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
	กรอบ/โครงสร้างการขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ปี64
	แผนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์�โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
	การอุดหนุนงบประมาณแก่�สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
	ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองฮาลาล�ตามระเบียบปกติ กับ การอุดหนุนงบประมาณตามโครงการกรมปศุสัตว์
	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม�ฮาลาล (กิจกรรม 7.2) ปี 2564
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	แผนการส่งตัวอย่าง
	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา�เนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร
	5 มาตรการเร่งด่วน  �
	ตรวจสอบย้อนกลับ ผ่านสถานที่จำหน่าย
	บูรณาการปราบปรามผู้กระทำผิด และป้องปรามผู้ค้า
	การสื่อสารเตือนภัย
	กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล

