
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์เขต (ด้านมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดบงัคบัที่ 1 : การรักษามาตรฐานการรบัรองการปฏบิตัทิีด่สีําหรบัโรงฆ่าสตัว์ภายในประเทศ (GMP)  
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพ่ือให้สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP จากกรมปศุสัตว์สามารถรักษา
มาตรฐานการรับรองฯ ไว้ได้อย่างต่อเน่ือง กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้มีการติดตามดูแลการดําเนินการต่างๆ ของ
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP แล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าอาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยและมีความเช่ือมั่นต่อระบบการรับรองฯ ของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม 
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๑ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขตทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง 
ให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขตทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการตรวจ
โรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๒/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง) 8 13 3 9 5 2 7 3 1 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุ และการคงไว้ซึ่งการรับรองฯ ของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี

สําหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)  
๒. รายงานการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจําทุกเดือน 
3. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจําทุกเดือน 
 
 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตามรอบ  

๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๑ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุรอบ  

๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖4  
๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขตทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง 

ให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์เขตทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการตรวจ

โรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
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ตัวชี้วัดบงัคบัที่ 2 : การบงัคบัใชก้ฎหมายกบัโรงรฆ่าสตัว์เถ่ือน  
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนในหลายพ้ืนที่ของประเทศและหน่วยงานในพื้นที่               
ได้ดําเนินการจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่บางแห่งไม่สามารถจับกุมดําเนินคดีได้ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์เถื่อนเหล่าน้ี 
นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค เน่ืองจากไม่ผ่าน
กระบวนการฆ่าสัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์
จึงเป็นหน่ึงในนโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ในการจัดการเรื่องอาหารปลอดภัยของประเทศ รวมถึงการควบคุม 
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

3 มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผูป้ระกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
อย่างน้อย ๑ แห่ง 

2 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ที่เลือกตัวช้ีวัดการบังใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ ได้คะแนนระดับ 5 ทุกจังหวัด  

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4 

เงื่อนไข : 1. เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์มีรายช่ือร่วมจับกุมดําเนินคดี 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :  
 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 
การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ๑๓๓ ๓๑  ๑๓๕ 67 
สถานที่จําหน่าย ๒๙ ๘ ๒๓ 32 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ แล้วจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว ไปที่สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 

๑.๑ สําเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 
๑.๒ สําเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 
๑.๓ สําเนารายงานบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี ๑ ชุด 
๑.๔ กรณีเปรยีบเทียบปรับ สําเนาเปรียบเทียบปรับ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี) 

หมายเหต ุ: หากมีคําพิพากษาแล้ว แนบสาํเนาคําพิพากษา ๑ ชุด  
 
 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

3 มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผูป้ระกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
อย่างน้อย ๑ แห่ง 

2 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ที่เลือกตัวช้ีวัดการบังใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ ได้คะแนนระดับ 5 ทุกจังหวัด  
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ตัวชี้วัดบงัคบัที่ 3 : การตดิตามการปฏบิตัิงาน (ตัวชี้วัด) ของปศสุตัว์จังหวัดทกุจังหวัดในเขตพืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบ 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี ้ว ัด : ตามหน้าที ่ความรับผิดชอบของปศุสัตว์เขต ในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร ่งร ัด             
การดําเนินการโครงการ กิจกรรม การดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงานปศุสัตว์เขต ให้งานบรรลุตาม
ภารกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กรมปศุสัตว์กําหนด ซึ่งงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ถือเป็นนโยบายที่
สําคัญของกรมปศุสัตว์ ในการดูแลและยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค จึงกําหนดการตรวจประเมินเบื้องต้น ติดตาม และรวบรวมตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดภายในพื้นที่ที่ปศุสัตว์เขต
กํากับดูแล เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของปศุสัตว์เขต 
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากการตรวจประเมินเบื้องต้น ติดตามและรวบรวม
ตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดภายในพื้นที่ที่ปศุสัตว์เขตกํากับดูแล ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
รอบที่ ๑/๒๕๖4 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
๑ วางแผนการตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด 
๒ ตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี ๑/๒๕๖๔   

อย่างน้อย ๑ คร้ัง/จังหวัด ในทุกจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกํากับดูแล 
๓ สรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 1/2564  

ในทุกจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกํากับดูแล 
๔ รวบรวมตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ทุกตัวชี้วัด) ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ในทุกจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

ท่ีกํากับดูแล 
๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินและติดตามการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

ปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 1/2564 
รอบที่ ๒/๒๕๖4 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
๑ วางแผนการตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด 
๒ ตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี ๒/๒๕๖๔   

อย่างน้อย ๑ คร้ัง/จังหวัด ในทุกจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกํากับดูแล 
๓ สรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 2/2564  

ในทุกจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกํากับดูแล 
๔ รวบรวมตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ทุกตัวชี้วัด) ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ในทุกจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

ท่ีกํากับดูแล 
๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินและติดตามการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

ปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 2/2564 
แหลง่ข้อมูล/วธิีการจัดเก็บขอ้มูล/หลักฐานอา้งองิ : 
 จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทางอเีมล์ certify6@dld.go.th ดังนี้ 

๑. รายงานแผนการตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด (กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ 
พ.ย. ๒๕๖๓ และวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔) 

๒. รายงานผลการตรวจประเมินเบื้องต้นและติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวดั (กําหนดส่งภายใน
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔)  

๓. รายงานผลการรวบรวมตัวชี้วดัปศุสัตว์จังหวดั (ทกุตัวช้ีวดั) ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในทกุจังหวัดที่อยูใ่นพื้นที่
ที่กํากับดูแล (กาํหนดส่งภายในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ และวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔) 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กลุ่มบริหารจดัการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์  
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

ฉบับแก้ไข มกราคม 2564 
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ตัวชี้วัดบงัคบัที่ 4 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขตเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่กําหนด เพ่ือประเมินศักยภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพ่ือลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสุกร โดยกําหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จํานวน ๑๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็นการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มสุกร รอบที่ ๑/๒๕๖๔ จํานวน ๕ ฟาร์ม และรอบที่ ๒ จํานวน ๕ ฟาร์ม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 : 
เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์สิ่งแวดลอ้มโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต  
จํานวน ๕ ฟาร์ม  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๑ ฟาร์ม 
๒ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๒ ฟาร์ม 
๓ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๓ ฟาร์ม 
๔ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๔ ฟาร์ม 
๕ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๕ ฟาร์ม 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4  

ติดตามการดําเนินตรวจสอบ และ/หรือแก้ปัญหาร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมปศุสัตว์ ของทุก
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ที่กํากับดูแล 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๑ ฟาร์ม 
๒ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๒ ฟาร์ม 
๓ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๓ ฟาร์ม 
๔ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๔ ฟาร์ม 
๕ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๕ ฟาร์ม 
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ตัวชีว้ัดเลือก (ให้เลือก 1 จาก 3 ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 1 : จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจ
ประเมินเพ่ือขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและ 
ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 

การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบสามารถยื่นขอรับการ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ตามลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ หรือตามลักษณะขอบข่ายที่        
กรมปศุสัตว์ประกาศเพ่ิมเติม โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ขอบข่าย ดังน้ี 

1. ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
2. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 
3. ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ 
4. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ผึง้อินทรีย์ 
5. ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 
6. ระบบการผลิตอาหารสัตว์สาเร็จรูปอินทรีย์  
7. ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 

สํานักงานปศุสตัว์เขตที่มีเปา้หมายการตรวจรบัรองปศุสตัว์อินทรีย์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น           
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบที่ 1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 

2 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์เขต  
เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์เขต  
เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

4 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

5 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100    
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 
2 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3 ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มท่ีได้รับการตรวจ
รับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

4 ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มท่ีได้รับการตรวจ
รับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

5 
ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินท่ีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วส่งให้สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของฟาร์มท่ีส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน  
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เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุง
ฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกําหนด โดยผู้ประกอบการต้องเร่ิมเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือเตรียมย่ืนขอการรับรองใน
ปีงบประมาณ 2564-2565 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ที่ย่ืนขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด :   

ข้อมูลพืน้ฐาน หนว่ย
วัด 

ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 2561 2562 2563

เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีได้รับบริการการตรวจรับรอง แห่ง 50 60 60 70 80 80 
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีได้รับบริการการตรวจรับรอง แห่ง 72 95 116 105 118 134 
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ แห่ง 9 49 97 46 44 65 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
1. การจัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นภาพถ่ายประกอบ 
2. รายงานการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต จัดส่งสํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทุกเดือนทาง E-mail: farm@dld.go.th 
3. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

หลกัฐานประกอบตัวชี้วัด 
รอบที่ 1  
ระดับคะแนนที่ 1  หลกัฐาน รูปถา่ยการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม 
ระดับคะแนนที่ 2-3  หลกัฐาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

(Audit Report) 
ระดับคะแนนที่ 4-5  หลกัฐาน แบบฟอร์มคําขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
รอบที่ 2  
ระดับคะแนนที่ 1-2 หลกัฐาน ระบบ E-operation และรายงานผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์รายเดือน 

(สํานักงานปศุสัตว์เขตรายงาน) 
ระดับคะแนนที่ 3-4 หลกัฐาน  

- แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan) 
- แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) 
- แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  
  Corrective Action Request) 

ระดับคะแนนที่ 5  หลักฐาน รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดที่สํานักงาน 
ปศุสัตว์เขต จัดส่งให้ สพส. 
 
 
 
 
 
 



7 

ตัวชี้วัดเลือกที ่2 :  การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รบัการรับรองการปฏิบัติที่ดีสาํหรับโรงฆ่าสตัว์
ภายในประเทศ (GMP)  

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับการบริโภคภายในประเทศมี
จํานวนน้อย เมื่อเทียบจํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริโภค
อาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจํานวนที่มียังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP เพ่ิมมากขึ้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕ 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ผู้ประกอบการย่ืนใบสมัครขอรับการรับรองฯ 
2 ตรวจประเมินเบ้ืองต้น ณ สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ 
๒ ตรวจรับรองใหม่สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕63 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง) ๔๔ ๕๕ ๕1 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้กลุม่ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังน้ี 
 ๑. สําเนาแบบฟอร์มคําขอการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 

2. สําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
3. สําเนาแบบฟอร์มบันทึกขอ้บกพร่องการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
4. Power point นําเสนอต่อคณะกรรมการรับรองฯ   
5. รายงานผลการพิจารณาการต่อายุและการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี

สําหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)  
หมายเหตุ : หลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งไปที่กลุม่ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สพส. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
E-mail : localslaughter@gmail.com 

 
 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองฯ 
๑ สถานประกอบการส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมิน   

หลังการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
๑ คณะผู้ตรวจประเมินส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการรับรองฯ 
๑ คณะกรรมการรับรองฯ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน (ให้/ยังไม่ให้การรับรองฯ) 
๑ สถานประกอบการได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 :  ร้อยละของศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่รักษาสถานภาพการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวม 
น้ํานมดิบ (GMP)  

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 1 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับ ดูแลและให้การรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี โดยระหว่างการรับรองจะต้องได้รับการตรวจติดตาม
ประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตรวจต่ออายุการรับรองเมื่อครบกําหนด 3 ปี ทั้งน้ีศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบจะต้อง
มีการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
๑ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากเป้าหมาย

ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
๒ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากเป้าหมาย

ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
๓ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากเป้าหมาย

ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
๔ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากเป้าหมาย

ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
๕ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเป้าหมาย

ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ไดร้ับการต่ออายกุารรับรอง GMP  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากเป้าหมายที่ตอ้งดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 

๒ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ไดร้ับการต่ออายกุารรับรอง GMP  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเป้าหมายที่ตอ้งดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 

๓ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ไดร้ับการต่ออายกุารรับรอง GMP  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตอ้งดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 

๔ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ไดร้ับการต่ออายกุารรับรอง GMP  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากเป้าหมายที่ตอ้งดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 

๕ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ไดร้ับการต่ออายกุารรับรอง GMP 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ตอ้งดําเนินการในปงีบประมาณ 2564 

หมายเหตุ กรณีมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่หน่วยรับรองภายนอก ให้นับยอดหักลบออกจากเป้าหมายที่ต้องดําเนินการ 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 

1. กรณีคงไว้ซึ่งการรับรอง ใช้แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (F-CC/DP-DLP-01) 

2. กรณีต่ออายุการรับรอง ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนมหรือรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ 

3. จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่งให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail : domestic.protein.blsc@gmail.com 

ฉบับแก้ไข ธันวาคม 2563 
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แบบแจ้งผลการเลือกตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

......................................... 
 

 
ปศุสัตว์เขต..................... ขอแจ้งตัวช้ีวัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

( โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  )  

 (1) จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 

 (2) การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์

ภายในประเทศ (GMP) 

 (3) ร้อยละของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบที่รักษาสถานภาพการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวม 

นํ้านมดิบ (GMP) ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

 
(ลงช่ือ)   
     

                ปศุสัตว์เขต...................................... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

กรุณาส่งแบบแจง้ผลการเลือก จํานวน 1 ตัวชี้วัด ให้กองการเจ้าหน้าท่ี ภายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
ทาง E-mail : person1_pm@dld.go.th ด้วยจะขอบคุณย่ิง 

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าท่ี 
โทร 02 653 4435 หรือ 02 653 4444 ต่อ 2121-3 

 



สรุปตัวช้ีวัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์เขต
ปีงบประมาณ 2564 (เลือก 1 ตัวช้ีวัด)

1 2 3
ปศุสัตว์อินทรีย์ ส่งเสริมสถาน

ประกอบการ GMP
 รักษา GMP ศูนย์รวบรวม

น้ํานมดิบ
1 ปศุสัตว์เขต 1  25 พ.ย. 63
2 ปศุสัตว์เขต 2  26 พ.ย. 63
3 ปศุสัตว์เขต 3  26 พ.ย. 63
4 ปศุสัตว์เขต 4  24 พ.ย. 63
5 ปศุสัตว์เขต 5  25 พ.ย. 63
6 ปศุสัตว์เขต 6  25 พ.ย. 63
7 ปศุสัตว์เขต 7  25 พ.ย. 63
8 ปศุสัตว์เขต 8  24 พ.ย. 63
9 ปศุสัตว์เขต 9  25 พ.ย. 63

ตัวชี้วัดเลือก

ปศุสัตว์เขต
วันท่ีแจ้ง (E-mail)


