รายละเอียดตัวชีว้ ัดปศุสตั ว์จังหวัดและปศุสตั ว์พนื้ ที่กรุงเทพมหานคร
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วดั บังคับที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ ๓
คําอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ และมี ก ารจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง ซึ่ ง มี ก ารประกาศใช้ แ ล้ ว หลายฉบั บ
ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง
กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
จะต้องดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖4
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข
๑
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย
ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖3 - มี.ค. ๒๕๖4 ที่ห้องปฏิบัติการกําหนด
๑
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์ เพื่ อการส่ งออกที่ได้ รั บใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี
ใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง
๑
ส่งรายงานรับรองให้จําหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 1๕ ของจํานวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน
๑
ส่ ง รายงานสรุ ป การตรวจโรคสั ต ว์ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 1๕ ของจํ า นวนโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่
ทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย
๑
ระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๖4 – ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการกําหนด
ตรวจประเมิ นโรงฆ่ าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่ าสัตว์ เพื่อการส่งออกที่ได้รั บใบอนุญ าต
๑
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี
ใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง
ส่ ง รายงานรั บ รองให้ จํ า หน่ า ยอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 2๐ ของจํ า นวนโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่
๑
ทุกเดือน
ส่ ง รายงานสรุ ป การตรวจโรคสั ต ว์ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 2๐ ของจํ า นวนโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่
๑
ทุกเดือน
เงื่อนไข : ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานรับรองให้
จําหน่าย และรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ให้ส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
๒. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้งเตือนผู้
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
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๓. รายงานรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด
๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด
5. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้ําโรงฆ่าสัตว์เดิม ทั้งนี้
เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามที่หน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดทําแผนร่วมกัน
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนโรงฆ่าสัตว์
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ
แจ้งเตือน
พักใช้
เพิกถอน
จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
จํานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์

หน่วย
วัด
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
๒๕๖2
๑/๒๕๖๒
๒,๔๙๔
๒,๓๙๖
๒๕๒
๙
๗
๒,๓๐๐
๑,๑๖๒

๒๕๖3
๒/๒๕๖๒
๒,494
๒,๓96
๒5๒
9
7
๒,300
๑,๑๖2

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

๑/๒๕๖3
๒,607
๒,487
383
2
1
1,๓๐2
687

๒/๒๕๖3
1,625
1,788
131
4
1
1,304
515
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ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 : การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 2
คําอธิบายตัวชี้วัด : การกํากับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจที่กรมปศุสัตว์
ให้ความสําคัญกับการพั ฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มี โอกาสเข้าถึงสินค้า
เนื้ อ สั ต ว์ ที่ ผ่ า นกระบวนการผลิ ต และสถานที่ จํ า หน่ า ยที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ภายใต้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ศุ สั ต ว์ OK
โดยกรมปศุสัตว์จะเพิ่มจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ของประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานที่จําหน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้ใช้เนื้อสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖4
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK
๑
ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว์
เพื่อผลิตอาหารในองค์กรใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
๑ แห่ง โดยไม่ซ้ําแห่งเดิม
๑
สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานที่จําหน่ายเดิมและ
ครบตามเป้าหมายในระหว่างเดือน ต.ค 2563 - มี.ค 2564 ที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่
รับผิดชอบกําหนด
๑
ตรวจติดตามสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กําหนด
๑
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา อย่างน้อย
1 แห่ง
๑
สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานที่จําหน่ายเดิมและ
ครบตามเป้าหมายที่กําหนดในระหว่างเดือน เม.ย - ก.ย 2564
๑
ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์
OK ได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด
๑
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตาม
เป้าหมายที่กําหนด
๑
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด อย่างน้อย ๑ แห่ง
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เงื่อนไข : ๑. การรับรองใหม่ของสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ไม่รวมถึงสถานที่จําหน่ายที่
ยกเลิกหรือขาดการต่ออายุการรับรองในปีงบประมาณ 2562 - 2563
2. การขยายผลโครงการฯ ให้ส่งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมและสรุป
ส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) โดยสถานที่ดําเนินการขยายผลโครงการฯ ต้อง
ไม่ซ้ําแห่งเดิมในปีงบประมาณ 2563
3. การสุ่มเก็ บตัวอย่างเพื่ อเฝ้าระวังสารตกค้ างและสุขอนามัยเนื้ อสัตว์จากสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมายที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด ในแต่ละราย
ชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานที่จําหน่ายเดิม ทั้งนี้ เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน
และห้องปฏิบัติการจัดทําแผนร่วมกัน
4. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการตรวจรับรองรายใหม่
ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK
5. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะแจ้งรายละเอียดของงานให้ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาภายในก่อนการประเมินรอบที่ 2/2564
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่
ได้รับการรับรอง
จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

หน่วยวัด
แห่ง
ตัวอย่าง

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๔,๑๐๐
๔,๔๑๐
๔,๔86
๑,๙๗๒

๒,๘๗๗

๒,679

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังนี้
๑. แบบรายงานผลการขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK
๒. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK พร้อมทั้งภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word
3. รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word
4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จาก
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่
5. แบบรายงานผลการตรวจประเมิน สถานที่จํ าหน่ า ยเนื้ อ สัตว์ โ ครงการปศุสัต ว์ OK (OK–05) ของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excel
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ตัวชี้วัดบังคับที่ ๓ : การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ ริโภค (ปศุสัตว์ ok)
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 2
คําอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้างและปลอดเชื้อจุลินทรีย์
ก่อโรค Salmonella spp. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวม
ไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง สถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการ
ตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพ
การรับรองเพื่อขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖4 (ตุลาคม ๒๕๖3 - มีนาคม ๒๕๖4)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๒
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๓
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๔
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๕
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4 (เมษายน ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖๔)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๒
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
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ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๓
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๔
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๕
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK
- สถานที่จําหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK
ผลการดําเนินงานรวมกันได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๙๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยวัด

จํานวนสถานที่จําหน่ายไข่สด
ที่ ไ ด้ รั บ รองสถานที่ จํ า หน่ า ย
ไข่สด (ปศุสัตว์ OK)

สถานประกอบการ

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
2563
๙๐๑
๒,๕๐๐
2,700

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)
ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙
๓. ข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิน งานตัว ชี้ วัด รายบุค คลของสํ านั ก งานปศุ สั ต ว์ จัง หวั ด ที่ สํา นั ก งานปศุ สั ต ว์เ ขต
๑-๙ สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel ไปยังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com
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ตัวชีว้ ัดเลือก (ให้เลือก 4 จาก 8 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๑ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ ๒
คําอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยสํานักงาน
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ในการลงพื้ น ที่ ต รวจประเมิ น สถานประกอบการด้ า นปศุ สั ต ว์ ต ามมาตรฐานฮาลาล
เบื้องต้น (Pre-Audit) และดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลที่วางจําหน่าย เพื่อส่งตรวจการ
ปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฎิบัติการ และมีการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอมให้กับผู้บริโภค
ทั้งนี้จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ที่มีการจําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ คลังจัดเก็บเนื้อสัตว์ สถานที่
ผลิตสินค้า หรือสถานที่จําหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ําผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์
อื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (โดยสถานประกอบการอาจได้
รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้)
สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ําผึง้
รังนก และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว)
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว์ที่นํามาแปรรูป เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก แฮม เนื้อบดสําหรับทําเบอร์เกอร์
เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว)
การตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอม หมายถึง การลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งทีม่ าของเนื้อโคที่วางจําหน่าย
ณ สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีการจําหน่ายเนื้อโค (โดยสถานที่ตรวจสอบอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮา
ลาลก็ได้) เช่น ตลาดนัด เขียงเนื้อ แผงเนื้อ รถเร่ รถพุ่มพวง เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 :
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
สํารวจจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
๒
จัดทําแผนการการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลและ
แผนการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย
๓
ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด
๔
ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ
รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด
๕
ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อโค จํานวนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๑๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4 :
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
จัดทําทะเบียนรายชื่อ สถานที่จําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
จังหวัดให้ประชาชนทราบ
๒
ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด
๓

๔
๕

ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรอง
หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด
ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อโค จํานวนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๒๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นที่

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยวัด

จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือ
สําคัญให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล

สถาน
ประกอบการ

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
๒๕๖3
๒๕๖๒
๒๕๖๑
300
๒๕๐
๒๕๐

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
๑. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมแนบหลักฐานในแต่ละระดับ
คะแนนในรูปแบบไฟล์ และรายงานให้สํานักงานปศุสัตว์เขต
๒. สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลงานในพื้นที่ และรายงานให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบไฟล์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบตาม
ระดับคะแนนตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด :
รอบที่ ๑
ระดับคะแนนที่ ๑ สรุปจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
ระดับคะแนนที่ ๒ ไฟล์แผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินและแผนการเก็บตัวอย่าง
ระดับคะแนนที่ ๓ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนของแต่ละจังหวัด
ระดับคะแนนที่ ๔ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด
ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานการลงพื้นที่สมุ่ ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อโค
จํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕
รอบที่ ๒
ระดับคะแนนที่ ๑ ไฟล์หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเวปไซต์หรือวิธีการอื่นๆ อาทิ
รูปถ่ายหน้าจอ (screen capture)
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ระดับคะแนนที่ ๒ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด
ระดับคะแนนที่ ๓ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด
ระดับคะแนนที่ ๔ รายงานการลงพื้นที่สมุ่ ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อโค
จํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นที่
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕
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ตัวชี้วดั เลือกที่ 2 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ ๒
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดบังคับเลือกให้กับปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ที่ได้รับรอง
โดยกรมปศุสัตว์ (โดยมีจังหวัดที่ไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนราธิวาส สามารถกําหนดเป็นตัวชี้วัดได้
โดยแจ้งจํานวนฟาร์มสุกรที่เข้าตรวจประเมิน)
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่กําหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสุกร โดยกําหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จํานวน ๑๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็นการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มสุกร รอบที่ ๑/๒๕๖๔ จํานวน ๕ ฟาร์ม และรอบที่ ๒ จํานวน ๕ ฟาร์ม
หมายเหตุ : กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานข้อมูลฟาร์มสุกรมาตรฐานปี ๒๕๖๓) ไม่ถึง ๑๐
ฟาร์ม หรือไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจประเมินตามอัตราส่วนฟาร์มสุกรที่มีตามเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 :
๑. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
จํานวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
๒. สํารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย
เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
- แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแยกข้อมูลฟาร์มที่ยัง
ไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)
๒
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๒๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๒๐ ฟาร์ม)
๓
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๓๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๓๐ ฟาร์ม)
๔
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
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ระดับคะแนน

๕

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๔๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๔๐ ฟาร์ม)
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๕๐ ฟาร์ม)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4
1. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
จํานวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
2. สํารวจและกรอกแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดยเจ้าหน้าที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๑ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๖๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๖๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๖๐ ฟาร์ม)
๒
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๗๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๗๐ ฟาร์ม)
๓
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๘๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๘๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๘๐ ฟาร์ม)
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ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๔
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๙๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๙๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยงั สํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๙๐ ฟาร์ม)
๕
- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ
๑๐๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรทีย่ ังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๑๐๐ ฟาร์ม)
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนฟาร์มรักษ์สิงแวดล้อม
- ระดับ ๕ ดาว
- ระดับ ๔ ดาว
- ระดับ ๓ ดาว
- ต่ํากว่าระดับ ๓ ดาว

หน่วยวัด
จํานวนฟาร์ม

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
๒๕๖3
๒๕๖๒
๒๕๖๑
113
๔๓
๕๘
๒๙
๕๒
๑๙
๑๓
๒
-

ข้อมูลที่คาดการณ์สําหรับการโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑. ทราบข้อมูลพืน้ ฐานการจัดการ ความใสใจ และความตะหนักของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้านสิ่งแวดล้อม
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง:
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลดังนี้
๑. จํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการประเมินตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กําหนด
๒. ข้อมูลจํานวนฟาร์มสุกรทั้งหมดที่ได้มาตรฐานฟาร์มประจําปี ๒๕๖๓
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จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เกิน ๑๐ ฟาร์ม มีดังนี้
เขต
จังหวัด
จํานวนฟาร์ม
รอบ ๑
รอบ ๒
1
พระนครศรีอยุธยา
3
2
1
1
อ่างทอง
6
3
3
1
สิงห์บุรี
4
2
2
3
บุรีรัมย์
8
4
4
4
บึงกาฬ
3
2
1
4
มุกดาหาร
5
3
2
5
แม่ฮ่องสอน
1
1
8
ภูเก็ต
3
2
1
9
ปัตตานี
1
1
9
สตูล
1
1
9
ยะลา
1
1
เป้าหมายทีก่ ําหนดสําหรับสํานักงานปศุสตั ว์จังหวัดทีร่ อการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)
ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
เขต
จังหวัด
จํานวนฟาร์ม
1
ลพบุรี
62
2
ชลบุรี
10
2
ปราจีนบุรี
19
3
นครราชสีมา
13
4
ขอนแก่น
178
4
อุดรธานี
101
4
หนองคาย
36
5
เชียงใหม่
47
5
ลําปาง
58
6
กําแพงเพชร
2
6
เพชรบูรณ์
5
7
ราชบุรี
10
7
กาญจนบุรี
1
7
สุพรรณบุรี
63
8
พัทลุง
13
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 : จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 2
คําอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้ประกอบการควรได้รับการประชาสัมพันธ์คําแนะนํา
และการตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อรับทราบข้อกําหนดและแนวทางการแก้ไขเพื่อเข้าสู่ระยะ
ปรับเปลี่ยน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จาก
กรมปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ
การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบสามารถยื่นขอรับการ
รั บ รองปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ ตามลั ก ษณะการผลิ ต และสถานประกอบการ หรื อ ตามลั ก ษณะขอบข่ า ยที่
กรมปศุสัตว์ประกาศเพิ่มเติม โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ขอบข่าย ดังนี้
1. ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
2. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์
3. ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์
4. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ผงึ้ อินทรีย์
5. ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
6. ระบบการผลิตอาหารสัตว์สาเร็จรูปอินทรีย์
7. ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
1. สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้
รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
1
จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผปู้ ระกอบการทราบ
ผู้ตรวจประเมิ นปศุ สัตว์อิน ทรีย์ของสํานักงานปศุสั ตว์จังหวั ด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้ น
2
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
3
ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
4
ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
ผู้ ต รวจประเมิ น แจ้ ง ให้ ผู้ ป ระกอบการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง หรื อ อยู่ ใ นระยะปรั บ เปลี่ ย น
5
ทั้งนี้ต้องสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2565
เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุง
ฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกําหนด โดยผู้ประกอบการต้องเริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมยื่นขอการรับรองใน
ปีงบประมาณ 2564-2565
2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ที่ยื่นขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป
3. รอบการประเมินตัวชี้วัดแต่ละรอบ ต้องตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ขั้นต่ําจํานวน 1 แห่ง
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2. สําหรับจังหวัดที่มเี ป้าหมายการตรวจรับรองปศุสตั ว์อินทรีย์ (การตรวจรับรองใหม่)
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้
รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
1
จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ
ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น
2
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด
ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น
3
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด
ผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4
ของเป้าหมายที่กําหนด
ผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
5
ของเป้าหมายที่กําหนด
รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์
1
อินทรีย์ทั้งหมดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพื่อนัดหมายและเข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์
2
อินทรีย์ทั้งหมดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพื่อนัดหมายและเข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด
ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มที่ได้รับ
3
การตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด
ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มที่ได้รับ
4
การตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด
ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินที่แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วส่งให้สํานัก
5
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองรายใหม่ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํา หนด เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสํา หรั บ การตรวจประเมิ น โดยผู้ ป ระกอบการต้ อ ง
เริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน
2. ตรวจประเมิ น ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ ท่ี ยื่ น ขอรั บ การรั บ รอง และเสนอรายงานผลการตรวจให้
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
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ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับบริการการตรวจรับรอง
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับบริการการตรวจรับรอง
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วย
ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
วัด 2558 2559 2560 2561 2562 2563
แห่ง 50 60 60 70 80 80
แห่ง 72 95 116 105 118 134
46
44
65
9
49
97
แห่ง

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
1. การจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นภาพถ่ายประกอบ
2. รายงานการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต จัดส่งสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทุกเดือนทาง E-mail: farm@dld.go.th
3. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
หลักฐานประกอบตัวชี้วดั
สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังนี้
ระดับคะแนนที่ 1
หลักฐาน รูปถ่ายการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม
ระดับคะแนนที่ 2
หลักฐาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
(Audit Report)
ระดับคะแนนที่ 3
หลักฐาน แบบฟอร์มคําขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
ระดับคะแนนที่ 4
หลักฐาน
- แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan)
- แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)
- แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ Corrective
Action Request)
ระดับคะแนนที่ 5
หลักฐาน
-รวบรวมการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จาก
ผู้ประกอบการ และส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพื่อ
เสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
สําหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังนี้
รอบที่ 1
ระดับคะแนนที่ 1
หลักฐาน รูปถ่ายการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม
ระดับคะแนนที่ 2-3
หลักฐาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
(Audit Report)
ระดับคะแนนที่ 4-5
หลักฐาน แบบฟอร์มคําขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
รอบที่ 2
ระดับคะแนนที่ 1-4
หลักฐาน
- แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan)
- แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)
- แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
Corrective Action Request)
ระดับคะแนนที่ 5
หลักฐาน รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดทีส่ ํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพื่อเตรียมจัดส่งให้ สพส.
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 4 : จํานวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 2
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตามร่างแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570) ได้กําหนด
ตัวชี้วัดจํานวนฟาร์มโคนมทั้งหมดได้รับมาตรฐาน GAP 100% ภายในปี 2565 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการกํากับ ดูแลและให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม ซึ่งดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มโคนมได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ฟาร์ ม โคนมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
GAP ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 3
ของจํานวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์ ม โคนมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
GAP ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 6
ของจํานวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์ ม โคนมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
GAP ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 9
ของจํานวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของจํานวนฟาร์มโคนม
ที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 6 ของจํานวนฟาร์มโคนม
ที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 9 ของจํานวนฟาร์มโคนม
ที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 12 ของจํานวนฟาร์มโค
นมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของจํานวนฟาร์มโค
นมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
3. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่ง
ให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 5 : จํานวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 2
คําอธิบายตัวชี้วัด : การดําเนินงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(Good Agricultural
Practices ; GAP) เป็นการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออก
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มสุกรได้รับการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับมาตรฐานบังคับการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกรในอนาคต โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจํานวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รบั รอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจํานวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของจํานวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รบั รอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของ
จํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของจํานวนฟาร์มสุกร
ที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 6 ของจํานวนฟาร์มสุกร
ที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 9 ของจํานวนฟาร์มสุกร
ที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 12 ของจํานวนฟาร์ม
สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
ฟาร์มสุกรที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของจํานวนฟาร์ม
สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
3. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่ง
ให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th
หมายเหตุ หากคํานวณแล้วเป็นจุดทศนิยม ให้ปัดลงทุกกรณี โดยจํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ 1 ฟาร์มขึ้นไป
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จังหวัด
1
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
2
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
3
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ยโสธร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
4
เลย
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
นครพนม
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี

ข้อมูลมาตรฐานฟาร์มสุกรรายจังหวัด
จํานวนฟาร์มสุกร (ฟาร์ม)
จังหวัด
328
5
38
เชียงใหม่
5
เชียงราย
245
แพร่
29
แม่ฮ่องสอน
5
น่าน
6
พะเยา
702
ลําปาง
73
ลําพูน
103
6
162
เพชรบูรณ์
58
กําแพงเพชร
32
ตาก
147
นครสวรรค์
70
พิจิตร
57
พิษณุโลก
337
สุโขทัย
37
อุตรดิตถ์
126
อุทัยธานี
11
7
27
เพชรบุรี
19
กาญจนบุรี
20
นครปฐม
39
ประจวบคีรีขันธ์
58
ราชบุรี
960
สุพรรณบุรี
49
8
55
กระบี่
163
ชุมพร
24
ตรัง
8
นครศรีธรรมราช
101
พังงา
5
พัทลุง
120
ภูเก็ต
69
ระนอง
143
สุราษฎร์ธานี
21
9
202
สงขลา
สตูล

จํานวนฟาร์มสุกร (ฟาร์ม)
525
186
80
60
3
15
9
121
51
582
131
102
76
67
33
96
30
26
21
522
62
94
75
23
113
155
543
74
54
29
59
29
104
3
11
180
15
14
1
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ตัวชี้วดั เลือกที่ 6 : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบตั ิที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ ๒
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดบังคับเลือกให้กับปศุสัตว์จังหวัด 32 จังหวัดที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP
ประกอบด้ วยจั งหวั ดนนทบุ รี ปทุ มธานี ลพบุ รี สระบุ รี สิ งห์ บุ รี อ่ างทอง ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี ปราจี นบุ รี ระยอง
สมุทรปราการ สระแก้ว ศรีสะเกษ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคราม นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
เชียงใหม่ ลําปาง พิษณุโลก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง สงขลา
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อให้สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP จากกรมปศุสัตว์สามารถรักษามาตรฐาน
การรับรองฯ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้มีการติดตามดูแลการดําเนินการต่างๆ ของโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
การรับรอง GMP ให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าอาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นต่อระบบการรับรองฯ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖4
๑
ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖4
๑.5
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นทีป่ ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง
ให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
๑.5
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นทีป่ ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการ
ตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม
รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖4
๑
ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ
รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖4
๑.5
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นทีป่ ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง
ให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
๑.5
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นทีป่ ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการ
ตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง)

๒๕๖๑
๔๔

๒๕๖๒
๕๕

๒๕63
๕1

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
๑. รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุ และการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)
๒. รายงานการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจําทุกเดือน
3. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจําทุกเดือน
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ตัวชี้วดั เลือกที่ 7 : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ ๒
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว์เถื่อนในหลายพื้นที่ของ
ประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ได้ดําเนินการจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่บางแห่งไม่สามารถจับกุมดําเนินคดี
ได้ ซึ่ ง สถานประกอบกิ จ การเหล่ า นี้ นอกจากจะเป็ น สถานที่ ป ระกอบกิ จ การฆ่ า สั ต ว์ ที่ ผิ ด กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีความ
เสี่ยงต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็น
สถานที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น
การบังคับใช้กฎหมายแก่สถานประกอบกิจการเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ในการจัดการ
เรื่องอาหารปลอดภัยของประเทศ รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖4
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผปู้ ระกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ
๔
อย่างน้อย ๑ แห่ง
๑
ส่งรายงานการดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผปู้ ระกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ
๔
อย่างน้อย ๑ แห่ง
๑
ส่งรายงานการดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ
เงื่อนไข : ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
สถานที่จําหน่าย

๒๕๖๐
๑๓๓
๒๙

๒๕๖๑
๓๑
๘

๒๕๖๒
๑๓๕
๒๓

๒๕๖3
67
32

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
จัดส่งรายงานผลการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปที่สํานักงานปศุสัตว์เขต เพื่อให้สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว จัดส่งไปที่สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๑.๑ สําเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
๑.๒ สําเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
๑.๓ สําเนารายงานบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี ๑ ชุด
๑.๔ กรณีเปรียบเทียบปรับ สําเนาเปรียบเทียบปรับ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
หมายเหตุ : หากมีคําพิพากษาแล้ว แนบสําเนาคําพิพากษา ๑ ชุด

22

ตัวชี้วดั เลือกที่ 8 : การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รบั การรับรองการปฏิบัติที่ดสี าํ หรับโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศ (GMP)
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ ๒
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับการบริโภคภายในประเทศมี
จํานวนน้อย เมื่อเทียบจํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริโภค
อาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจํานวนที่มียังไม่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค กรมปศุ สั ต ว์ จึ ง มี น โยบายที่ จ ะส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครขอรับการรับรองฯ
2
ตรวจประเมินเบื้องต้น ณ สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ
๒
ตรวจรับรองใหม่สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ
๑
สถานประกอบการส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมิน
หลังการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
๑
คณะผู้ตรวจประเมินส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการรับรองฯ
๑
คณะกรรมการรับรองฯ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน (ให้/ยังไม่ให้การรับรองฯ)
๑
สถานประกอบการได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด :
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง)

๒๕๖๑
๔๔

๒๕๖๒
๕๕

๒๕63
๕1

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง
จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้กลุม่ ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังนี้
๑. สําเนาแบบฟอร์มคําขอการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์
2. สําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์
3. สําเนาแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์
4. Power point นําเสนอต่อคณะกรรมการรับรองฯ (ปศข.)
5. รายงานผลการพิจารณาการต่อายุและการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)
หมายเหตุ : หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่กลุม่ ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สพส. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail : localslaughter@gmail.com

สรุปตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2564 (เลือก 4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดเลือก

1
ฮาลาล

จังหวัด
1 กรุงเทพมหานคร
2 อยุธยา
3 ชัยนาท
4 นนทบุรี
5 ปทุมธานี
6 ลพบุรี
7 สระบุรี
8 สิงห์บุรี
9 อ่างทอง
10 จันทบุรี
11 ฉะเชิงเทรา
12 ชลบุรี
13 ตราด
14 นครนายก
15 ปราจีนบุรี
16 ระยอง
17 สมุทรปราการ
18 สระแก้ว
19 ชัยภูมิ
20 นครราชสีมา
21 บุรีรัมย์
22 ยโสธร
23 ศรีสะเกษ
24 สุรินทร์
25 อํานาจเจริญ
26 อุบลราชธานี
27 กาฬสินธุ์
28 ขอนแก่น
29 นครพนม
30 บึงกาฬ
31 มหาสารคาม
32 มุกดาหาร
33 ร้อยเอ็ด
34 เลย
35 สกลนคร
36 หนองคาย
37 หนองบัวลําภู
38 อุดรธานี
39 เชียงราย
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3

4

ฟาร์มรักษ์ ปศุสัตว์อินทรีย์ GAP ฟาร์ม
สิ่งแวดล้อม
โคนม(สุกร)
















5

6

7

8

GAP ฟาร์ม
สุกร

รักษามาตรฐาน
GMP

บังคับใช้
กฎหมายฯ

ส่งเสริมGMP






















































































































































วันที่แจ้ง
(E-mail)h
24 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63
27 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
3 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63
25 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
27 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
27 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
28 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63

สรุปตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2564 (เลือก 4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดเลือก

1
ฮาลาล

จังหวัด
40 เชียงใหม่
41 น่าน
42 พะเยา
43 แพร่
44 แม่ฮ่องสอน
45 ลําปาง
46 ลําพูน
47 กําแพงเพชร
48 ตาก
49 นครสวรรค์
50 พิจิตร
51 พิษณุโลก
52 เพชรบูรณ์
53 สุโขทัย
54 อุตรดิตถ์
55 อุทัยธานี
56 กาญจนบุรี
57 นครปฐม
58 ประจวบคีรีขันธ์
59 เพชรบุรี
60 ราชบุรี
61 สมุทรสงคราม
62 สมุทรสาคร
63 สุพรรณบุรี
64 กระบี่
65 ชุมพร
66 ตรัง
67 นครศรีธรรมราช
68 พังงา
69 พัทลุง
70 ภูเก็ต
71 ระนอง
72 สุราษฎร์ธานี
73 นราธิวาส
74 ปัตตานี
75 ยะลา
76 สงขลา
77 สตูล
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3

4

ฟาร์มรักษ์ ปศุสัตว์อินทรีย์ GAP ฟาร์ม
สิ่งแวดล้อม
โคนม(สุกร)








































5

6

7

8

GAP ฟาร์ม
สุกร

รักษามาตรฐาน
GMP

บังคับใช้
กฎหมายฯ

ส่งเสริมGMP
















































































































วันที่แจ้ง
(E-mail)h
26 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
2 ธ.ค. 63
1 ธ.ค. 63
27 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
2 ธ.ค. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
28 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63
2 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63
25 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
26 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
8 ธ.ค. 63
27 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63

