
รายละเอียดตัวชีว้ัดปศุสตัว์จังหวดัและปศุสตัว์พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดบงัคบัที่ 1 : การพฒันาโรงฆา่สตัว์ให้ได้มาตรฐาน  
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้              
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับ                
ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี 
จะต้องดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพ่ือการบริโภคเน้ือสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเง่ือนไข 
๑ เก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย

ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖3 - มี.ค. ๒๕๖4 ที่ห้องปฏิบัติการกําหนด 
๑ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี
ใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง 

๑ ส่งรายงานรับรองให้จําหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 1๕ ของจํานวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 
๑ ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 1๕ ของจํานวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่

ทุกเดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๒/๒๕๖4 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเง่ือนไข 

๑ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย
ระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๖4 – ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการกําหนด  

๑ 
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี
ใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง 

๑ ส่งรายงานรับรองให้จําหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 2๐ ของจํานวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่
ทุกเดือน 

๑ ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 2๐ ของจํานวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่
ทุกเดือน 

เงื่อนไข : ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานรับรองให้
จําหน่าย และรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ให้ส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  

  ๒. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้งเตือนผู้
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
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  ๓. รายงานรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
  ๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
  5. การเก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้ําโรงฆ่าสัตว์เดิม ทั้งน้ี 

เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามที่หน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดทําแผนร่วมกัน    
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
๒๕๖2 ๒๕๖3 

๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖3 ๒/๒๕๖3 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ แห่ง ๒,๔๙๔ ๒,494 ๒,607 1,625 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการตรวจ แห่ง ๒,๓๙๖ ๒,๓96 ๒,487 1,788 
แจ้งเตือน แห่ง ๒๕๒ ๒5๒ 383 131 
พักใช้ แห่ง ๙ 9 2 4 
เพิกถอน แห่ง ๗ 7 1 1 
จํานวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจ ตัวอย่าง ๒,๓๐๐ ๒,300 1,๓๐2 1,304 
จํานวนตัวอย่างท่ีผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง ๑,๑๖๒ ๑,๑๖2 687 515 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
 ๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
 ๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
 4. รายงานรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 
 5. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 : การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 2 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การกํากับดูแลระบบการผลิตเน้ือสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจที่กรมปศุสัตว์ 
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้า
เน้ือสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตและสถานที่จําหน่ายที่ ได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK 
โดยกรมปศุสัตว์จะเพ่ิมจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ของประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานที่จําหน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
และขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้ใช้เน้ือสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพ่ิมช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหน่ึง 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK  

๑ ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเน้ือสัตว์
เพ่ือผลิตอาหารในองค์กรใช้เน้ือสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
๑ แห่ง โดยไม่ซ้ําแห่งเดิม 

๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์จากสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเน้ือสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานท่ีจําหน่ายเดิมและ
ครบตามเป้าหมายในระหว่างเดือน ต.ค 2563 - มี.ค 2564 ที่ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่
รับผิดชอบกําหนด  

๑ ตรวจติดตามสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK  
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กําหนด  

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กําหนด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๒/๒๕๖4  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ ตรวจติดตามสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมาย  
ท่ีกําหนด

๑ สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์จากสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเน้ือสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานท่ีจําหน่ายเดิมและ
ครบตามเป้าหมายที่กําหนดในระหว่างเดือน เม.ย - ก.ย 2564 

๑ ตรวจต่ออายุสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมาย  
ท่ีกําหนด

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

๑ สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด อย่างน้อย ๑ แห่ง 

 

ฉบับแก้ไข กรกฎาคม 2564 

ฉบับแก้ไข กรกฎาคม 2564 
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เงื่อนไข : ๑. การรับรองใหม่ของสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ไม่รวมถึงสถานที่จําหน่ายที่
ยกเลิกหรือขาดการต่ออายุการรับรองในปีงบประมาณ 2562 - 2563  
   2. การขยายผลโครงการฯ ให้ส่งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือรวบรวมและสรุป
ส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) โดยสถานที่ดําเนินการขยายผลโครงการฯ ต้อง
ไม่ซ้ําแห่งเดิมในปีงบประมาณ 2563 
   3. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์จากสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมายที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด ในแต่ละราย
ชนิดเน้ือสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานที่จําหน่ายเดิม ทั้งน้ี เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน
และห้องปฏิบัติการจัดทําแผนร่วมกัน 
            4. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการตรวจรับรองรายใหม่ 
ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK  
   5. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะแจ้งรายละเอียดของงานให้ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาภายในก่อนการประเมินรอบที่ 2/2564  
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :   

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 

จํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่
ได้รับการรับรอง 

แห่ง ๔,๑๐๐ ๔,๔๑๐ ๔,๔86 

จํานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวอย่าง ๑,๙๗๒ ๒,๘๗๗ ๒,679 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
  จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ทางอีเมล์ localslaughter@gmail.com ดังน้ี 

๑. แบบรายงานผลการขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK 
๒. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์    

เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK พร้อมทั้งภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word 
3. รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้ง

ภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word 
4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเน้ือสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเน้ือสัตว์จาก

สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่ 
5. แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK (OK–05) ของ

สํานักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excel  
 

 
 
 
 
 
 



5 

ตัวชี้วัดบังคบัที่ ๓  : การรบัรองสถานที่จําหน่ายไขส่ดตามโครงการไขส่ดปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว์ ok) 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 2 
คําอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจ 
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพ่ือรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้างและปลอดเช้ือจุลินทรีย์
ก่อโรค Salmonella spp. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวม
ไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง สถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการ
ตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพ
การรับรองเพ่ือขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 (ตลุาคม ๒๕๖3 - มีนาคม ๒๕๖4) 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  

- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

๒ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

๓ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

๔ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

๕ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดําเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๒/๒๕๖4 (เมษายน ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖๔) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดาํเนนิงานรวมกันได้ระหว่าง รอ้ยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทยีบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

๒ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดาํเนนิงานรวมกันได้ระหว่าง รอ้ยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทยีบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๓ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  

- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดาํเนนิงานรวมกันได้ระหว่าง รอ้ยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทยีบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

๔ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดาํเนนิงานรวมกันได้ระหว่าง รอ้ยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทยีบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

๕ - สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK  
- สถานที่จําหนา่ยไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK  
ผลการดําเนินงานรวมกันได้เท่ากบัหรือมากกว่า รอ้ยละ ๙๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หนว่ยวดั ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 

จํานวนสถานที่จําหน่ายไข่สด
ที่ได้รับรองสถานที่จําหน่าย 
ไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

สถานประกอบการ ๙๐๑ ๒,๕๐๐ 2,700 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง : 
๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 
๓. ข้อมูลผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดรายบุคคลของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต           

๑-๙ สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel ไปยังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com  
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ตัวชีว้ัดเลือก (ให้เลือก 4 จาก 8 ตัวชี้วัด) 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ ๑ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยสํานักงาน
ปศุสัต ว์จั งหวัด  ในการลงพ้ืนที่ ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัต ว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
เบ้ืองต้น (Pre-Audit) และดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลท่ีวางจําหน่าย เพ่ือส่งตรวจการ
ปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฎิบัติการ และมีการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเน้ือโคปลอมให้กับผู้บริโภค 
ทั้งน้ีจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ที่มีการจําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ  
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในดําเนินการที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเน้ือสัตว์ โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ คลังจัดเก็บเน้ือสัตว์ สถานที่
ผลิตสินค้า หรือสถานที่จําหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม นํ้าผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (โดยสถานประกอบการอาจได้
รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) 
สินค้าปศสุัตว์ฮาลาล หมายถึง เน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม นํ้าผึง้ 
รังนก และผลติภัณฑ์อ่ืนๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
ผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์ฮาลาล หมายถึง เน้ือสัตว์ที่นํามาแปรรูป เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก แฮม เน้ือบดสําหรับทําเบอร์เกอร์ 
เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว) 
การตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเนื้อโคปลอม หมายถึง การลงพ้ืนที่ตรวจสอบแหล่งทีม่าของเน้ือโคที่วางจําหน่าย 
ณ สถานที ่หรอืยานพาหนะท่ีมีการจําหน่ายเน้ือโค (โดยสถานที่ตรวจสอบอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮา
ลาลก็ได้) เช่น ตลาดนัด เขียงเนื้อ แผงเน้ือ รถเร่ รถพุ่มพวง เป็นต้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ สํารวจจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 
๒ จัดทําแผนการการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลและ

แผนการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย 
๓ ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง

ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
๔ ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ

รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด 

๕ ลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเน้ือโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเน้ือโค จํานวนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ จัดทําทะเบียนรายช่ือ สถานที่จําหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
จังหวัดให้ประชาชนทราบ 

๒ ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 

๓ ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรอง
หรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด 

๔ ลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเน้ือโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเน้ือโค จํานวนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๒๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 

๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเน้ือโคปลอมในพ้ืนที ่
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖3 ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับหนังสือ
สําคัญให้ใช้เครือ่งหมายรับรองฮาลาล 

สถาน
ประกอบการ 

300 ๒๕๐ ๒๕๐ 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
๑. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดพร้อมแนบหลักฐานในแต่ละระดับ

คะแนนในรูปแบบไฟล์ และรายงานให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 
๒. สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลงานในพ้ืนที่ และรายงานให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบไฟล์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบตาม
ระดับคะแนนตัวช้ีวัดดังต่อไปน้ี 
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด : 

รอบท่ี ๑  
ระดับคะแนนที่ ๑ สรุปจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด  
ระดับคะแนนที่ ๒ ไฟล์แผนการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินและแผนการเก็บตัวอย่าง 
ระดับคะแนนที่ ๓ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
     ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนของแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๔ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
     ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด  
ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานการลงพ้ืนที่สุม่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเน้ือโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อโค  

  จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ 

รอบท่ี ๒  
ระดับคะแนนที่ ๑ ไฟล์หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเวปไซต์หรือวิธีการอ่ืนๆ อาท ิ
     รูปถ่ายหน้าจอ (screen capture)  
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ระดับคะแนนที่ ๒ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
     ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๓ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน  

  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด 
ระดับคะแนนที่ ๔ รายงานการลงพ้ืนที่สุม่ตรวจเฝ้าระวังการจําหน่ายเน้ือโคปลอม ณ สถานที่จําหน่ายเนื้อโค  
      จํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๒๐ ของจํานวนสถานที่จําหน่ายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 
ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเน้ือโคปลอมในพ้ืนที่ 
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ 
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ตัวชี้วัดเลือกที ่2 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒ 
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดบังคับเลือกให้กับปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ที่ได้รับรอง
โดยกรมปศุสัตว์ (โดยมีจังหวัดที่ไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนราธิวาส สามารถกําหนดเป็นตัวช้ีวัดได้ 
โดยแจ้งจํานวนฟาร์มสุกรที่เข้าตรวจประเมิน) 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่กําหนด เพ่ือประเมินศักยภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพ่ือลดผลกระทบด้าน
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 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 : 
๑. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์สิ่งแวดลอ้มโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

จํานวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
๒. สํารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย

เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนน้ี 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ - แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแยกข้อมูลฟาร์มที่ยัง

ไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 
๒ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๒ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๒๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๒๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๒๐ ฟาร์ม) 

๓ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๓ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๓๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๓๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๓๐ ฟาร์ม) 

๔ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๔ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๔๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๔๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๔๐ ฟาร์ม) 

๕ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๕ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๕๐ ฟาร์ม) 

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4  

1. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์สิ่งแวดลอ้มโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จํานวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 

2. สํารวจและกรอกแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดยเจ้าหน้าที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้ 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน

ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๑ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๖๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๖๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๖๐ ฟาร์ม) 

๒ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๒ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๗๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๗๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๗๐ ฟาร์ม) 

๓ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๓ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๘๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๘๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๘๐ ฟาร์ม) 
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ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๔ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๔ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๙๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๙๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรที่ยังสํารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๙๐ ฟาร์ม) 

๕ - ลงข้อมลูการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่กําหนด จํานวน ๕ ฟาร์ม หรอืร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจํานวนฟาร์มสุกรที่กําหนด 
 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๑๐๐ ของจํานวนฟาร์มสุกรทียั่งสํารวจไม่แลว้เสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓  
(กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานท่ียังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึน้ไป ต้องลงข้อมูล
สํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จํานวน ๑๐๐ ฟาร์ม) 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :  

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๖3 ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

จํานวนฟาร์มรักษ์สิงแวดล้อม 
- ระดับ ๕ ดาว 
- ระดับ ๔ ดาว 
- ระดับ ๓ ดาว 
- ตํ่ากว่าระดับ ๓ ดาว  

จํานวนฟาร์ม 113 
 

 
๕๘ 
๕๒ 
๑๓ 
- 

 
๔๓ 
๒๙ 
๑๙ 
๒ 

ข้อมูลที่คาดการณส์ําหรับการโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑. ทราบข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการ ความใสใจ และความตะหนักของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้านสิ่งแวดล้อม 
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง: 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลดังน้ี 

๑. จํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการประเมินตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กําหนด 
๒. ข้อมูลจํานวนฟาร์มสุกรทั้งหมดที่ได้มาตรฐานฟาร์มประจําปี ๒๕๖๓ 
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จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เกิน ๑๐ ฟาร์ม มีดังนี ้
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 - 

 
เป้าหมายทีก่ําหนดสาํหรบัสาํนกังานปศุสตัว์จังหวัดทีร่อการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 
ด้านสิ่งแวดลอ้มในฟาร์มสกุร 

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 กาญจนบุร ี 1 
7 สุพรรณบุร ี 63 
8 พัทลุง 13 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 : จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 2 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้ประกอบการควรได้รับการประชาสัมพันธ์คําแนะนํา 
และการตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือรับทราบข้อกําหนดและแนวทางการแก้ไขเพ่ือเข้าสู่ระยะ
ปรับเปล่ียน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จาก   
กรมปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 และ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ  

การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบสามารถยื่นขอรับการ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ตามลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ หรือตามลักษณะขอบข่ายที่                
กรมปศุสัตว์ประกาศเพ่ิมเติม โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ขอบข่าย ดังน้ี 

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

1. สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น           

5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบที ่1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

 ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผูป้ระกอบการทราบ 

2 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบ้ืองต้น  
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

3 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
4 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

5 ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  
ทั้งน้ีต้องสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 

เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุง
ฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกําหนด โดยผู้ประกอบการต้องเร่ิมเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือเตรียมย่ืนขอการรับรองใน
ปีงบประมาณ 2564-2565 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ที่ย่ืนขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป 

3. รอบการประเมินตัวช้ีวัดแต่ละรอบ ต้องตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ขั้นตํ่าจํานวน 1 แห่ง 
 



15 

2. สําหรบัจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรบัรองปศสุตัว์อินทรีย์ (การตรวจรบัรองใหม่) 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น           

5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังน้ี 
รอบที่ 1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
1 จัดประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 

2 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบ้ืองต้น
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบ้ืองต้น
ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

4 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

5 ผู้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   
ของเป้าหมายท่ีกําหนด 

รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ทั้งหมดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือนัดหมายและเข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

2 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ทั้งหมดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือนัดหมายและเข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3 ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กําหนด 

4 ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กําหนด 

5 
ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินที่แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วส่งให้สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจรับรองรายใหม่ เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

เงื่อนไข: 1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้
สอดคล้องกับข้อกําหนด เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมิน โดยผู้ประกอบการต้อง               
เริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน 

2. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ ย่ืนขอรับการรับรอง และเสนอรายงานผลการตรวจให้
คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด :   

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 
สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังน้ี 
ระดับคะแนนที่ 1  หลกัฐาน รูปถา่ยการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม 
ระดับคะแนนที่ 2  หลกัฐาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

(Audit Report) 
ระดับคะแนนที่ 3  หลกัฐาน แบบฟอร์มคําขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
ระดับคะแนนที่ 4  หลกัฐาน  

- แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan) 
               - แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ Corrective 
Action Request) 

ระดับคะแนนที่ 5  หลักฐาน 
-รวบรวมการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จาก  
ผู้ประกอบการ และส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือ     
เสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

สําหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังน้ี 
รอบที่ 1  
ระดับคะแนนที่ 1  หลกัฐาน รูปถา่ยการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม 
ระดับคะแนนที่ 2-3  หลกัฐาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

(Audit Report) 
ระดับคะแนนที่ 4-5  หลกัฐาน แบบฟอร์มคําขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
รอบที่ 2  
ระดับคะแนนที่ 1-4  หลกัฐาน  

- แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan) 
               - แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  
Corrective Action Request) 

ระดับคะแนนที่ 5  หลกัฐาน รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดทีส่ํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือเตรียมจัดส่งให้ สพส.  
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 4 :  จํานวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม 

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 2 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตามร่างแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570) ได้กําหนด
ตัวช้ีวัดจํานวนฟาร์มโคนมทั้งหมดได้รับมาตรฐาน GAP 100% ภายในปี 2565 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงาน                  
ที่รับผิดชอบในการกํากับ ดูแลและให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม ซึ่งดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มโคนมได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

 ระดบัคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของจํานวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
ของจํานวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 
ของจํานวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจํานวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของจํานวนฟาร์มโคนม
ที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 6 ของจํานวนฟาร์มโคนม
ที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 9 ของจํานวนฟาร์มโคนม
ที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 12 ของจํานวนฟาร์มโค
นมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของจํานวนฟาร์มโค
นมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม 
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 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

 ระดบัคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจํานวน
ฟาร์มสุกรที่ไดร้บัรอง GAP ในจังหวดั 

2 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจํานวน
ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

3 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของจํานวน
ฟาร์มสุกรที่ไดร้บัรอง GAP ในจังหวดั 

4 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของ
จํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจงัหวัด 

5 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จํานวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในจงัหวัด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไมต่่ํากว่ารอ้ยละ 3 ของจํานวนฟารม์สุกร
ที่ได้รับรอง GAP ในจังหวดั 

2 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไมต่่ํากว่ารอ้ยละ 6 ของจํานวนฟารม์สุกร
ที่ได้รับรอง GAP ในจังหวดั 

3 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไมต่่ํากว่ารอ้ยละ 9 ของจํานวนฟารม์สุกร
ที่ได้รับรอง GAP ในจังหวดั 

4 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไมต่่ํากว่ารอ้ยละ 12 ของจํานวนฟาร์ม
สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจงัหวดั 

5 ฟาร์มสุกรที่ยงัไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไมต่่ํากว่ารอ้ยละ 15 ของจํานวนฟาร์ม
สุกรที่ได้รับรอง GAP ในจงัหวดั 

แหลง่ข้อมูล/ วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล/หลกัฐานอ้างอิง 
1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
3. ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทําหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่ง

ให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th 
หมายเหตุ หากคํานวณแล้วเป็นจุดทศนิยม ให้ปัดลงทุกกรณี โดยจํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองต้ังแต่ 1 ฟาร์มขึ้นไป 
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ข้อมูลมาตรฐานฟาร์มสุกรรายจังหวัด 
จังหวัด จํานวนฟาร์มสุกร (ฟาร์ม)  จังหวัด จํานวนฟาร์มสุกร (ฟาร์ม) 

1 328  5 525
ชัยนาท 38  เชียงใหม่ 186
พระนครศรีอยุธยา 5  เชียงราย 80
ลพบุรี 245  แพร่ 60
สระบุรี 29  แม่ฮ่องสอน 3
สิงห์บุรี 5  น่าน 15
อ่างทอง 6  พะเยา 9

2 702  ลําปาง 121
จันทบุรี 73  ลําพูน 51
ฉะเชิงเทรา 103  6 582
ชลบุรี 162  เพชรบูรณ์ 131
ตราด 58  กําแพงเพชร 102
นครนายก 32  ตาก 76
ปราจีนบุรี 147  นครสวรรค์ 67
ระยอง 70  พิจิตร 33
สระแก้ว 57  พิษณุโลก 96

3 337  สุโขทัย 30
ชัยภูมิ 37  อุตรดิตถ์ 26
นครราชสีมา 126  อุทัยธานี 21
บุรีรัมย์ 11  7 522
ยโสธร 27  เพชรบุรี 62
ศรีสะเกษ 19  กาญจนบุรี 94
สุรินทร์ 20  นครปฐม 75
อํานาจเจริญ 39  ประจวบคีรีขันธ์ 23
อุบลราชธานี 58  ราชบุรี 113

4 960  สุพรรณบุรี 155
เลย 49  8 543
กาฬสินธ์ุ 55  กระบี่ 74
ขอนแก่น 163  ชุมพร 54
นครพนม 24  ตรัง 29
บึงกาฬ 8  นครศรีธรรมราช 59
มหาสารคาม 101  พังงา 29
มุกดาหาร 5  พัทลุง 104
ร้อยเอ็ด 120  ภูเก็ต 3
สกลนคร 69  ระนอง 11
หนองคาย 143  สุราษฎร์ธานี 180
หนองบัวลําภู 21  9 15
อุดรธานี 202  สงขลา 14

  สตูล 1
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ตัวชี้วัดเลือกที ่6 : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบติัที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)  
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒ 
เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดบังคับเลือกให้กับปศุสัตว์จังหวัด 32 จังหวัดที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP 
ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ สระแก้ว ศรีสะเกษ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคราม นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
เชียงใหม่ ลําปาง พิษณุโลก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง สงขลา 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพ่ือให้สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP จากกรมปศุสัตว์สามารถรักษามาตรฐาน
การรับรองฯ ไว้ได้อย่างต่อเน่ือง กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้มีการติดตามดูแลการดําเนินการต่างๆ ของโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
การรับรอง GMP ให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าอาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยและมีความเช่ือมั่นต่อระบบการรับรองฯ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม 
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๑ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง
ให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการ
ตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๒/๒๕๖4 คะแนนเต็ม ๕ 

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

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุ และการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ

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

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม 

รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๑ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ 

รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖4  
๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรอง

ให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
๑.5 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพ้ืนทีป่ศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการ

ตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
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ตัวชี้วัดเลือกที ่7 : การบังคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหนา่ยเนื้อสัตว์  
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตว์เถื่อนในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศ และหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ดําเนินการจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่บางแห่งไม่สามารถจับกุมดําเนินคดี
ได้ ซึ่งสถานประกอบกิจการเหล่าน้ี นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีความ
เสี่ยงต่อผู้บริโภค เน่ืองจากไม่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็น
สถานที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น 
การบังคับใช้กฎหมายแก่สถานประกอบกิจการเหล่าน้ีจึงเป็นหน่ึงในนโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ในการจัดการ
เรื่องอาหารปลอดภัยของประเทศ รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : รอบที ่๑/๒๕๖4 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๔ มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผูป้ระกอบการท่ีทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ  
อย่างน้อย ๑ แห่ง 

๑ ส่งรายงานการดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการท่ีทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖4 

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

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง 
จัดส่งรายงานผลการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไปที่สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือให้สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว จัดส่งไปที่สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

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) 

หมายเหตุ : หากมีคําพิพากษาแล้ว แนบสาํเนาคําพิพากษา ๑ ชุด  
 
 

 
 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๔ มีการจับกุม ดําเนินคดี แก่ผูป้ระกอบการท่ีทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 
อย่างน้อย ๑ แห่ง 

๑ ส่งรายงานการดําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการท่ีทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 
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ตัวชี้วัดเลือกที ่8 :  การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รบัการรับรองการปฏิบัติที่ดีสาํหรับโรงฆ่าสตัว์
ภายในประเทศ (GMP)  

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒ 
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 (ปศข.)  
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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แบบแจ้งผลการเลือกตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    
 

ปศุสัตว์จังหวัด............................................... ขอแจ้งตัวช้ีวัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ดังน้ี ( โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  )  

 (1) ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
 (2) โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) (บังคับเลือกทุกจังหวัดท่ีมีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ท่ีได้

รับรองโดยกรมปศุสัตว์ ยกเว้นจังหวัดท่ีไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนราธิวาส               
ซ่ึงหากเลือกตัวชี้วัดนี้ ให้แจ้งจํานวนฟาร์มสุกรท่ีเข้าตรวจประเมินให้ สพส. ทราบ) 

 (3) จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
 (4) จํานวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมท่ีได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม 
 (5) จํานวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร 
 (6) การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
 (7) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
 (8) การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์

ภายในประเทศ (GMP) 
 

 
(ลงช่ือ)       

         ปศุสัตว์จังหวัด...................................... 
 

 

 

 

 

 

             

กรุณาส่งแบบแจง้ผลการเลือก จํานวน 4 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 


