
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวดัและปศสุัตวพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดบังคับที่ 1 : การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน  

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ ๓ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช              
เมื ่อวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซึ ่งมีการประกาศใชแลวหลายฉบับ                
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะผู ประกอบการ เจาหนาที่ จะตองศึกษาเจตนารมณของกฎหมายและปฏิบัติใหถูกตอง          
กรมปศุสัตวในฐานะผูกำกับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตวใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ 
จะตองดำเนินการสงเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหกระบวนการฆาสัตวเพื่อการบริโภคเนื้อสัตว
ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยตอผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖5 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 
๑ สงรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและตรงตามระยะเวลาท่ีระบุอยูในเงื่อนไข 
๑ เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศทุกแหงที่ไดรับใบอนุญาต ตามเปาหมาย

ระหวางเดอืน ต.ค. ๒๕๖5 - มี.ค. ๒๕๖5 ที่หองปฏิบัติการกำหนด 
๑ ตรวจประเมินโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวครบทุกแหง 
๑ มีการดำเนินการทางปกครองแกโรงฆาสัตวที่ไดร ับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว                   

ที่ประกอบกิจการไมสอดคลองตามกฎกระทรวง อยางนอย ๑ แหง ในรอบที่ 1/2565  
๑ รายงานรับรองใหจำหนายและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวไมเรียบรอย ถูกสงคืนไมเกิน 

รอยละ 10 ของจำนวนไฟลที่รายงาน  

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖5 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ สงรายงานผลการปฏิบัตงิานครบถวนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยูในเงื่อนไข 

๑ 
เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศทุกแหงที่ไดรับใบอนุญาต ตามเปาหมาย
ระหวางเดือน ต.ค. ๒๕๖5 - มี.ค. ๒๕๖5 ที่หองปฏิบัติการกำหนด 

๑ ตรวจประเมินโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวครบทุกแหง 

๑ 
มีการดำเนินการทางปกครองแกโรงฆาสัตวที่ไดร ับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว                   
ท่ีประกอบกิจการไมสอดคลองตามกฎกระทรวง อยางนอย ๑ แหง ในรอบที่ 2/2565  

๑ 
รายงานรับรองใหจำหนายและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวไมเรียบรอย ถูกสงคืนไมเกิน 
รอยละ 10 ของจำนวนไฟลที่รายงาน  

เง่ือนไข :  
๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆาสัตว ใหสงรายงานภายใน

วันท่ี 5 ของทกุเดือน  
  ๒. การดำเนินการทางปกครองแกโรงฆาสัตวที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว หมายถึง การแจง

เตือนผูประกอบกิจการโรงฆาสัตว การพักใช และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว  
  ๓. การเก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศทุกแหงตองไมเก็บซ้ำโรงฆาสัตวเดิม ทั้งนี้ 

เปาหมายการสงตัวอยางรายเดือนใหเปนไปตามที่หนวยงานและหองปฏิบัติการจัดทำแผนรวมกัน 
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  ๔. รายงานรับรองใหจำหนายเนื้อสัตวและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวตองเปนไปตามรูปแบบที่กรม
ปศุสัตวกำหนด 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานทีผ่านมา 

๒๕๖3 ๒๕๖4 
๑/๒๕๖3 ๑/๒๕๖3 ๑/๒๕๖4 ๒/๒๕๖4 

จำนวนโรงฆาสัตว แหง ๒,607 ๒,625 2,648 2,698 
จำนวนโรงฆาสัตวท่ีไดรบัการตรวจ แหง ๒,487 ๒,520 2,545 2,355 
แจงเตือน แหง 383 309 496 446 
พักใช แหง 2 4 3 3 
เพิกถอน แหง 1 1 3 0 
จำนวนตัวอยางท่ีไดรบัการตรวจ ตัวอยาง 1,๓๐2 1,304 1,526 1,069 
จำนวนตัวอยางท่ีผานเกณฑ ตัวอยาง 687 515 746 445 
จำนวนรายงานรบัรองใหจำหนาย
เนื้อสัตว 

รายงาน 
2,095 4,892 5,261 6,000 

จำนวนรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว รายงาน 2,931 4,764 5,534 6,206 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
 ๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆาสัตว 
 ๒. หนังสือแจงเตือน พักใชเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
 ๓. รายงานผลการตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการ 
 4. รายงานรับรองใหจำหนายเนื้อสัตว 
 5. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว 
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ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 : การรับรองสถานท่ีจำหนายเนื้อสัตวโครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

น้ำหนักตัวชี้วัด :  รอยละ 3 

คำอธิบายตัวชี ้วัด : การกำกับดูแลระบบการผลิตเนื ้อสัตวที ่ไดมาตรฐานเปนบทบาทภารกิจที่กรมปศุสัตว 

ใหความสำคัญกับการพัฒนาใหระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผู บริโภคภายในประเทศไดมีโอกาสเขาถึงสินคา

เนื ้อส ัตวท ี ่ผานกระบวนการผลิตและสถานที่จำหนายที ่ไดมาตรฐาน ภายใตตราสัญลักษณปศุส ัตว  OK 

โดยกรมปศุสัตวจะเพิ่มจำนวนสถานที่จำหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองใหมากขึ้น เพื่อใหครอบคลุมผูบริโภค 

สวนใหญของประเทศ รวมถึงรักษาสถานสภาพของสถานที่จำหนายฯ ที่ไดรับการรับรองใหมีมาตรฐานอยาง

ตอเนื่อง และเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงผูบริโภค ใหไดเขาถึงตรา

สัญลักษณปศุสัตว OK  

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖5  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

2 ขยายผลโครงการฯ ไปยังหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว
เพื่อผลิตอาหารในองคกรใชเนื้อสัตวจากสถานประกอบการที่เขารวมโครงการอยางนอย               
๑ แหง โดยไมซ้ำแหงเดิม 

๑ สุมเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจากสถานที่จำหนายเนื้อสัตว
ปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมายในระหวางเดือน ต.ค 2564 - มี.ค 2565  

๑ สถานท่ีจำหนายเนื้อสัตวประเภทรายเดี่ยวไดรับการรับรองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว 
OK รายใหม อยางนอย 1 แหง  

๑ ตรวจติดตามและตรวจตออายุสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมาย
ของรอบที่ 1/2565  

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖5  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ สถานที่จำหนายเนื้อสัตวไดรับการรับรองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK รายใหม             

ไดครบตามเปาหมายที่กำหนด 

๑ สุมเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจากสถานที่จำหนายเนื้อสัตว
ปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมายที่กำหนดในระหวางเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565 

๑ ตรวจติดตามและตรวจตออายุสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมาย
ของรอบที่ 2/2565  

๑ สถานที่จำหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK รายใหม 
ไดมากกวาเปาหมายที่กำหนด อยางนอย 1 แหง  

๑ สถานที่จำหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK รายใหม 

(รายเดี่ยว) อยางนอย ๑ แหง ในพ้ืนที่อำเภอที่ยังไมมีสถานที่จำหนายเนื้อสัตว OK  
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เงื่อนไข : ๑. การประชาสัมพันธและขยายผลโครงการฯ ใหสงรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานปศุสัตวเขต 
เพื่อรวบรวมและสรุปสงใหสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) โดยสถานที่ดำเนินการ
ขยายผลโครงการฯ ตองไมซ้ำแหงเดิมในปงบประมาณท่ีผานมา 
 2. สถานที่จำหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK รายใหม ไมรวมถึง
สถานท่ีจำหนายที่ยกเลิกหรือขาดการตออายุการรับรองในปงบประมาณที่ผานมา 

3. การสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจากสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว 
OK ตามเปาหมายท่ีสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวกำหนด โดยตัวอยางที่สงตรวจในแตละ
รายการตรวจวิเคราะหตองไมเก็บซ้ำสถานที่จำหนายเนื้อสัตวเดิม ทั้งนี้ เปาหมายการสงตัวอยางรายเดือนใหเปนไป
ตามท่ีหนวยงานและหองปฏิบัติการจัดทำแผนรวมกัน 
            4. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเปนผูกำหนดเปาหมายการตรวจรับรองรายใหม 
ตรวจติดตาม และตรวจตออายุสถานที่จำหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :   

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 
จำนวนสถานที่จำหนายเนื้อสัตวที่

ไดรบัการรับรอง 

แหง ๔,๔๑๐ ๔,๔86 ๔,168 

จำนวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว 

ตัวอยาง ๒,๘๗๗ ๒,679 ๒,450 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางองิ 

  จัดสงในรูปแบบไฟลขอมูลใหกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว ทางอีเมล localslaughter@gmail.com ดังนี้ 

1. แบบรายงานประชาสัมพันธและผลการขยายผลโครงการปศุสัตว OK 

2. แบบประเมินสถานที่จำแหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK (OK-02) 

3. แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่จำหนายเนื้อสัตวโครงการปศสุัตว OK (OK–05) ของสำนักงาน

ปศุสัตวเขต รูปแบบไฟล Excel 

4. รายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางเนื้อสัตวเพื่อเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจาก
สถานท่ีจำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK ที่ไดรับจากหองปฏิบัตกิารในแตละพ้ืนที่ 
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ตัวช้ีวัดบังคบัท่ี 3 : ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล 

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 2 

คำอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายโดยสำนักงานปศุสัตว

จังหวัด ในการลงพื ้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการดานปศุสัตวตามมาตรฐานฮาลาลเบื้องตน (Pre-Audit) และ

ดำเนินการสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑปศุสัตวฮาลาลทีว่างจำหนาย เพื่อสงตรวจการปนเปอนดีเอ็นเอสุกรทางหองปฏิบัติการ 

และมีการลงพื้นที่ตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอมใหกับผูบริโภค ทั้งนี้จะตองเผยแพรประชาสัมพันธสถานที่ท่ีมีการ

จำหนายสินคาปศสุัตวฮาลาลใหประชาชนในพื้นที่รับทราบ  

สถานประกอบการดานปศุสัตว หมายถึง สถานที่ที ่ใชในดำเนินการที่เกี่ยวของกับปศุสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตว เชน             

โรงฆาสัตว โรงตัดแตงเนื้อสัตว โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว สถานท่ีจำหนายเนื้อสัตว คลังจัดเก็บเนื้อสัตว สถานที่ผลิตสินคา หรือ

สถานที่จำหนายสินคาที่ไมใชสิ่งตองหามทางศาสนาอิสลาม ไข นม น้ำผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ไมใชสิ่งตองหาม รวมถึง

โรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว และฟารมเลี้ยงสัตว เปนตน (โดยสถานประกอบการอาจไดรับรองหรือยังไมไดการรับรองฮาลาลก็ได) 

สินคาปศุสัตวฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากสัตวที่ไมใชสิ่งตองหามทางศาสนาอิสลาม ไข นม น้ำผึ้ง รังนก 

และผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีไมใชสิ่งตองหาม เปนตน (โดยสินคาตองผานการรับรองฮาลาลแลว) 

เนื้อโค หมายถึง เนื้อโคดิบ ที่มีไวสำหรับจัดจำหนายใหผูบริโภค 

ผลิตภัณฑปศุสตัวฮาลาล หมายถึง เนื้อสัตวท่ีนำมาแปรรูป เชน ลูกชิน้ ไสกรอก แฮม เนื้อบดสำหรับทำเบอรเกอร เปนตน 

(โดยผลิตภัณฑตองผานการรับรองฮาลาลแลว) 

การตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอม หมายถึง การลงพื้นที่ตรวจสอบแหลงที่มาของเนื้อโคที่วางจำหนาย ณ 

สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีการจำหนายเนื้อโค (โดยสถานที่ตรวจสอบอาจไดรับรองหรือยังไมไดการรับรองฮาลาลก็ได) 

เชน ตลาดนัด เขียงเน้ือ แผงเน้ือ รถเร รถพุมพวง เปนตน 

เกณฑการใหคะแนน กำหนดเปนระดบัขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดย

พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนนิงานตามเปาหมายแตละระดบั ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖5 : 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ จัดทำทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหนายเนื้อโคทั้งหมดในพื้นที ่

๒ จัดทำแผนการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝาระวังการจำหนาย

เนื้อโคปลอม การเก็บตัวอยางโคเนื้อและผลิตภัณฑฮาลาลตามเปาหมาย 

3 ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผานการรับรองหรือไมผาน

การรับรองก็ได) ในระบบ e-operation จำนวนไมต่ำกวารอยละ ๕๐ ของเปาหมายทั้งปในแตละจังหวัด 

4 ลงพื้นที่ตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหนายเนื้อโค จำนวนไมต่ำกวารอยละ ๑๐ 

ของทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหนายเน้ือโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 

๕ ลงผลงานการเก็บตัวอยางเนื้อโค และผลิตภัณฑปศุสัตวฮาลาล สงตรวจการปนเป อนดีเอ็นเอสุกรทาง

หองปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนรอยละ ๑๐๐ ตามแผนแตละจังหวัด 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖5 : 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ จัดทำทะเบียนรายชื่อ สถานที่จำหนายสินคาปศุสัตวฮาลาล และเผยแพรประชาสัมพันธ  ในจังหวัดให

ประชาชนทราบ 
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ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๒ ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผานรับรองหรือไมผาน

การรับรองก็ได) ในระบบ e-operation จำนวนไมต่ำกวารอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งปในแตละจังหวัด 

๓ ลงพื้นที่ตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหนายเนื้อโค จำนวนไมต่ำกวารอยละ ๒๐ 

ของทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหนายเนื้อโคในพื้นท่ีทั้งหมด 

๔ ลงผลงานการเก็บตัวอยางเนื้อโค และผลิตภัณฑปศุสัตวฮาลาล สงตรวจการปนเปอนดีเอ็นเอสุกรทาง

หองปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนรอยละ ๑๐๐ ตามแผนแตละจังหวัด 

๕ สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดำเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ขอมูลพืน้ฐาน 
หนวย

วัด 

ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

๒๕๖4 ๒๕๖3 ๒๕๖๒ 

จำนวนสถานประกอบการดานปศุสตัวที่ไดรบัการตรวจประเมินฮาลาล แหง 342 326 314 

จำนวนสถานประกอบการดานปศสุัตวที่ไดรับมาตรฐานฮาลาล แหง 300 30๐ ๒๕๐ 

จำนวนผลติภัณฑปศสัุตวฮาลาลทีสุ่มเก็บตรวจ ตัวอยาง 800 800 800 

จำนวนผลติภัณฑปศสัุตวฮาลาลทีไ่ดรับการตรวจวิเคราะห ตัวอยาง 798 797 800 

จำนวนสถานที่จำหนายเน้ือโคที่ไดรับการตรวจเฝาระวัง แหง 1,123 - - 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง : 

๑. สำนักงานปศุสัตวจังหวัด จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพรอมแนบหลักฐานในแตละระดับคะแนน

ในรปูแบบไฟล และรายงานใหสำนักงานปศุสัตวเขต 

๒. สำนักงานปศุสัตวเขตรวบรวมผลงานในพื้นที่ และรายงานใหสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ในรูปแบบไฟล ผานทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบตามระดับคะแนนตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด : 
รอบที่ ๑  

ระดับคะแนนท่ี ๑ ไฟลหลักฐานการเผยแพรประชาสัมพันธการลงเวปไซตหรือวิธีการอืน่ๆ อาทิ รูปถายหนาจอ (screen capture) 
ระดับคะแนนท่ี ๒ ไฟลแผนการลงพื้นท่ีตรวจประเมินและแผนการเก็บตัวอยาง 
ระดับคะแนนท่ี 3 ไฟลรายงานการตรวจประเมนิฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  ไมตำ่กวารอยละ ๕๐ ตามเปาหมายแตละจงัหวัด  
ระดับคะแนนท่ี 4 รายงานการลงพื้นที่สุมตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหนายเน้ือโค  

จำนวนไมตำ่กวารอยละ ๑๐ ของทะเบียนรายชื่อสถานทีจ่ำหนายเนื้อโคในพ้ืนที่ทัง้หมด 
ระดับคะแนนท่ี 5 ไฟลรายงานการเก็บตัวอยางฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน ไมตำ่กวารอยละ ๑๐๐ ตามแผนของแตละจังหวัด 
หมายเหตุ : ตองมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะไดคะแนนเต็ม ๕ 

รอบที่ ๒  
ระดับคะแนนท่ี ๑ ไฟลหลักฐานการเผยแพรประชาสัมพันธการลงเวปไซตหรือวิธีการอืน่ๆ อาทิ รูปถายหนาจอ (screen capture) 
ระดับคะแนนท่ี 2 ไฟลรายงานการตรวจประเมนิฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน ไมต่ำกวารอยละ ๑๐๐ ตามเปาหมายแตละจังหวดั 
ระดับคะแนนท่ี 3 รายงานการลงพื้นที่สุมตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหนายเนื้อโค  
    จำนวนไมตำ่กวารอยละ ๒๐ ของจำนวนสถานที่จำหนายเนื้อโคในพ้ืนทีท่ั้งหมด 
ระดับคะแนนท่ี 4 ไฟลรายงานการเก็บตัวอยางฮาลาลในระบบ e-operation รอบ 12 เดือน ไมตำ่กวารอยละ ๑๐๐ ตามแผนแตละจังหวัด 
ระดับคะแนนท่ี ๕ รายงานสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดำเนินงาน 
หมายเหตุ : ตองมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะไดคะแนนเต็ม ๕ 
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ตัวชี้วัดเลือก (ใหเลือก 3 จาก 7 ตัวช้ีวัด) 
 
ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 1 : โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร) 

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 4 

เงื่อนไข : เปนตัวชี้วัดบังคับเลือกใหกับปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน (GAP) ที่ไดรับรอง
โดยกรมปศุสัตว (โดยมีจังหวัดที่ไมมีฟารมสุกรมาตรฐาน จำนวน 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและนราธิวาส สามารถกำหนดเปนตัวชี้วัดได โดยแจงจำนวน

ฟารมสุกรที่เขาตรวจประเมิน) 

คำอธิบายตัวชี้วัด : เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดเขาตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษ
สิ่งแวดลอมที่กำหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร เพื่อลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากการเลี้ยงสุกร โดยกำหนดเปาหมายฟารมสุกร จำนวน ๑๐ ฟารม โดยแบงเปนการเขาตรวจ
ประเมินฟารมสุกร รอบที่ ๑/๒๕๖5 จำนวน ๕ ฟารม และรอบที่ ๒/2565 จำนวน ๕ ฟารม 

หมายเหตุ : กรณีจังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานขอมูลฟารมสุกรมาตรฐานป ๒๕๖4) ไมถึง ๑๐ 
ฟารม หรอืไมมฟีารมสุกรมาตรฐาน สามารถเขาตรวจประเมินตามอัตราสวนฟารมสุกรที่มีตามเกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖5 : 
๑. เขาตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินรักษส่ิงแวดลอมโดยเจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 

จำนวน ๕ ฟารม หรือรอยละ ๕๐ ของจำนวนฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสุกรที่กำหนด 

๒. สำรวจและลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร โดย

เจาหนาที่สำนักงานปศสุัตวจังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้ 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ - แจงรายชื่อฟารมสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปงบประมาณ ๒๕๖4 ผานมายังปศุสัตวเขต พรอม
ระบุขอมูลฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัการลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) 

๒ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๒ ฟารม หรือรอยละ ๒๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๒๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๒๐ ฟารม) 

๓ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๓ ฟารม หรือรอยละ ๓๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๓๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๓๐ ฟารม) 
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ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๔ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๔ ฟารม หรือรอยละ ๔๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๔๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๔๐ ฟารม) 

๕ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๕ ฟารม หรือรอยละ ๕๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๕๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๕๐ ฟารม) 

หมายเหตุ : จังหวัดที่ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกรครบทุกแหง
แลว ถือวาผานเกณฑการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ใหพิจารณาเฉพาะการลงขอมูลการตรวจประเมิน
ฟารมรกัษสิ่งแวดลอมในแบบประเมนิออนไลน (Google form) เทาน้ัน 
 
เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖5 : 

1. เขาตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินรักษสิ่งแวดลอมโดยเจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 
จำนวน ๕ ฟารม หรือรอยละ ๕๐ ของจำนวนฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสุกรที่กำหนด 

2. สำรวจและกรอกแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร โดยเจาหนาที่
สำนักงานปศุสัตวจังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้ 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๑ ฟารม หรือรอยละ ๖๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๖๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๖๐ ฟารม) 

๒ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๒ ฟารม หรือรอยละ ๗๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๗๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๗๐ ฟารม) 
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ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๓ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๓ ฟารม หรือรอยละ ๘๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๘๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ยังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๘๐ ฟารม) 

๔ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๔ ฟารม หรือรอยละ ๙๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๙๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ย ังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๙๐ ฟารม) 

๕ - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ ่งแวดลอมในแบบ
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๕ ฟารม หรือรอยละ ๑๐๐ ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสกุรท่ีกำหนด 
- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 
๑๐๐ ของจำนวนฟารมสุกรที่ยังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป ๒๕๖4  
(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน ๑๐๐ ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูล
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน ๑๐๐ ฟารม) 

หมายเหตุ : จังหวัดที่ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกรครบทุกแหง
แลว ถือวาผานเกณฑการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ใหพิจารณาเฉพาะการลงขอมูลการตรวจประเมิน
ฟารมรกัษสิ่งแวดลอมในแบบประเมนิออนไลน (Google form) เทาน้ัน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

๒๕๖4 ๒๕๖3 ๒๕๖๒ 
จำนวนฟารมรักษสิงแวดลอม  จำนวนฟารม 198 (710) 119 113 

ขอมูลที่คาดการณสำหรับการโครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม 
๑. ทราบขอมูลพื้นฐานการจัดการ ความใสใจ และความตะหนักของผูประกอบการฟารมสุกรดานสิ่งแวดลอม 
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมภายในฟารมสุกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางองิ: 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดแจงผลดังน้ี 

๑. จำนวนฟารมสุกรที่ไดรับการประเมินตามแบบประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอมที่กำหนด 
๒. ขอมูลจำนวนฟารมสุกรทั้งหมดที่ไดมาตรฐานฟารมประจำป ๒๕๖4 
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จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน (GAP) ในปงบประมาณ ๒๕๖4 ไมเกิน ๑๐ ฟารม มีดังนี้ 

เขต จังหวัด จำนวนฟารม รอบ ๑ รอบ ๒ 
1 พระนครศรีอยุธยา 3 2 1 
1 อางทอง 6 3 3 
1 สิงหบุรี 4 2 2 
3 บุรีรมัย 8 4 4 
4 บึงกาฬ 3 2 1 
4 มุกดาหาร 5 3 2 
5 แมฮองสอน 1 1 - 
8 ภูเก็ต 3 2 1 
9 ปตตานี 1 1 - 
9 สตูล 1 1 - 
9 ยะลา 1 1 - 

 
เปาหมายที่กำหนดสำหรับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดที่รอการลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) 
ดานส่ิงแวดลอมในฟารมสุกร 

เขต จังหวัด จำนวนฟารม 
1 ลพบุรี 62 
2 ชลบุร ี 10 
2 ปราจีนบุรี 19 
3 นครราชสีมา 13 
4 ขอนแกน 178 
4 อุดรธานี 101 
4 หนองคาย 36 
5 เชียงใหม 47 
5 ลำปาง 58 
6 กำแพงเพชร 2 
6 เพชรบูรณ 5 
7 ราชบุรี 10 
7 กาญจนบุรี 1 
7 สุพรรณบุรี 63 
8 พัทลุง 13 
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ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 2 : จำนวนสถานประกอบการที่ไดรับการแนะนำและการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : การตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอินทรีย ผูประกอบการควรไดรับการประชาสัมพันธคำแนะนำ 
และการตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อรับทราบขอกำหนดและแนวทางการแกไขเพื่อเขาสูระยะ
ปรับเปลี่ยน เมื่อผูประกอบการมีความพรอมจึงขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองปศุสัตวอินทรียจาก   
กรมปศุสัตว ภายใตระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตวอินทรีย พ.ศ. 2558 และ
รายงานผลการปฏิบัติงานใหกรมปศุสัตวทราบ  

การรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรียของกรมปศุสัตว ผู ประกอบสามารถยื่นขอรับการ
รับรองปศุสัตวอินทรีย  ตามลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ หรือตามลักษณะขอบขายที ่                  
กรมปศุสัตวประกาศเพ่ิมเติม โดยปจจุบันแบงออกเปน 7 ขอบขาย ดังนี้ 

1. ระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
2. ระบบการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรีย 
3. ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย 
4. ระบบการผลิตผลิตภัณฑผึ้งอินทรีย 
5. ระบบการผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย 
6. ระบบการผลิตอาหารสัตวสำเร็จรูปอินทรีย  
7. ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย 

1. สำหรับจังหวัดท่ีไมมีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย 

เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน           
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมาย แตละระดับ ดังนี้ 

รอบที่ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

รอบที่ 2/2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 
1 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธโครงการปศุสัตวอินทรียใหผูประกอบการทราบ 

2 
ผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด เขาตรวจประเมินเบื้องตน             
ฟารมปศุสัตวไดไมนอยกวา 1 แหง 

3 ผูประกอบการย่ืนขอรับรองปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวา 1 แหง 
4 ตรวจรับรองฟารมปศุสัตวอินทรยีรายใหมไมนอยกวา 1 แหง 

5 
ผู ตรวจประเมินแจงใหผู ประกอบการแกไขขอบกพรอง หรือ อยู ในระยะปรับเปลี ่ยน              
ท้ังนี้ตองสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียไดภายในปงบประมาณ 2565 

เงื่อนไข: 1. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตรวจประเมินเบื้องตนฟารมปศุสัตวเพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูและปรับปรงุ
ฟารมใหสอดคลองกับขอกำหนด โดยผูประกอบการตองเริ่มเขาสูระยะปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมยื่นขอการรับรองใน
ปงบประมาณ 2565-2566 

2. ตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมที่ยื่นขอรับการรับรอง และผูประกอบการอยูในระหวางการ
แกไขขอบกพรอง หากแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว เตรียมสงเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียใหสำนัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย พิจารณาตอไป 

3. รอบการประเมินตัวชี้วัดแตละรอบ ตองตรวจรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมข้ันต่ำจำนวน 1 แหง 
4. รอบการประเมินตัวชี้วัดแตละรอบ ตองไมเปนฟารมเดียวกัน แตหากเปนฟารมเดียวกัน การประเมินในรอบ 

2/2564 ฟารมนั้นตองไดรบัการรับรองปศสุตัวอินทรีย 
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2. สำหรับจังหวัดที่มีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย (การตรวจรับรองใหม) 

เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน           
5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมาย แตละระดับ ดังนี้ 

รอบที่ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธโครงการปศุสัตวอินทรียใหผูประกอบการทราบ 

2 
ผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด เขาตรวจประเมินเบื้องตน
ฟารมปศุสัตวไดไมนอยกวารอยละ 50 ของเปาหมายที่กำหนด 

3 
ผูตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด เขาตรวจประเมินเบ้ืองตน
ฟารมปศุสัตวไดไมนอยกวารอยละ 100 ของเปาหมายที่กำหนด 

4 
ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวารอยละ 50  
ของเปาหมายที่กำหนด 

5 
ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวารอยละ 100   
ของเปาหมายที่กำหนด 

รอบที่ 2/2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตว
อินทรียทั้งหมดสงใหสำนักงานปศุสัตวเขต เพ่ือนัดหมายและเขาตรวจประเมินฟารมปศุสัตว
อินทรีย ไมนอยกวารอยละ 50 ของเปาหมายที่กำหนด 

2 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตว
อินทรียทั้งหมดสงใหสำนักงานปศุสัตวเขต เพ่ือนัดหมายและเขาตรวจประเมินฟารมปศุสัตว
อินทรีย ไมนอยกวารอยละ 100 ของเปาหมายที่กำหนด 

3 
ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ของฟารมที่ไดรับ
การตรวจรับรองไมนอยกวารอยละ 50 ของเปาหมายที่กำหนด 

4 
ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย ของฟารมที่ไดรับ
การตรวจรับรองไมนอยกวารอยละ 100 ของเปาหมายที่กำหนด 

5 
ผูตรวจประเมินสงเอกสารการตรวจประเมินที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวสงใหสำนัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวไมนอยกวารอยละ 50 ของฟารมที่ไดรับ
การตรวจรับรองรายใหม เพื่อเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

เงื่อนไข: 1. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตรวจประเมินเบื้องตนเพื ่อใหเกษตรกรไดรับความรูและปรับปรุงฟารมให
สอดคลองกับขอกำหนด เพื ่ อ เตรี ยมความพรอมสำหรับการตรวจประเมิน  โดยผู  ประกอบการตอง                          
เริ่มเขาสูระยะปรับเปลี่ยน 

2. ตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอ ินทรียที ่ย ื ่นขอรับการรับรอง และเสนอรายงานผลการตรวจให
คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย  
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :   

ขอมูลพื้นฐาน 
หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เปาหมายฟารมปศสุตัวอินทรยีที่ไดรับบริการการตรวจรับรอง แหง 60 60 70 80 80 90 

ฟารมปศสุตัวอินทรียที่ไดรับบริการการตรวจรับรอง แหง 95 116 105 118 134 100 

ฟารมปศสุตัวอินทรียที่ผานการรับรองปศุสัตวอินทรีย แหง 49 97 46 44 65 39 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางองิ 

1. การจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธโครงการปศุสัตวอินทรีย เปนภาพถายประกอบ 

2. รายงานการตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอินทรียที่สำนักงานปศุสัตวเขต จัดสงสำนักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวทุกเดือนทาง E-mail: farm@dld.go.th 

3. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

หลักฐานประกอบตัวช้ีวัด 

สำหรับจังหวัดที่ไมมีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรยี รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 ดังนี้ 
ระดับคะแนนที่ 1 หลักฐาน รูปถายการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม 
ระดับคะแนนที่ 2 หลักฐาน แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 
ระดับคะแนนที่ 3 หลักฐาน แบบฟอรมคำขอรับรองปศุสัตวอินทรีย 
ระดับคะแนนที่ 4 หลักฐาน  

- แบบฟอรมกำหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Plan) 
              - แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 

- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย Corrective Action 
Request) 

ระดับคะแนนที่ 5 หลักฐาน 
- รวบรวมการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอินทรียจากผูประกอบการ และ 
สงหลักฐานการตรวจประเมินใหสำนักงานปศุสัตวเขต เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย 

สำหรับจังหวัดที่มีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังนี้ 
รอบท่ี 1  
ระดับคะแนนที่ 1    หลักฐาน รูปถายการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม 
ระดับคะแนนที่ 2-3 หลักฐาน แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 
ระดับคะแนนที่ 4-5 หลักฐาน แบบฟอรมคำขอรับรองปศุสัตวอินทรีย 
รอบท่ี 2  
ระดับคะแนนที่ 1-4 หลักฐาน  

- แบบฟอรมกำหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตวอินทรยี (Audit Plan) 
- แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตวอินทรีย (Audit Report) 
- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมนิการรับรองปศุสัตวอินทรีย  
  Corrective Action Request) 

ระดับคะแนนที่ 5   หลักฐาน รายงานผลการตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอินทรียทั้งหมดท่ีสำนักงานปศุสัตวจังหวัด
จัดสงใหสำนักงานปศุสัตวเขต เพื่อเตรยีมจัดสงให สพส.  
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ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 3 : จำนวนสถานประกอบการฟารมโคนมที่ไดรับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ               
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมโคนม 

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ตามรางแผนปฏิบัติการดานโคนมและผลิตภัณฑนม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570) ไดกำหนด
ตัวชี ้ว ัดจำนวนฟารมโคนมทั้งหมดไดร ับมาตรฐาน GAP 100% ภายในป 2565 กรมปศุสัตวเป นหนวยงาน                     
ท่ีรับผิดชอบในการกำกับ ดูแลและใหการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟารมโคนม ซึ่งดำเนินการภายใต
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556) รวมกับระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ดานปศุสัตว พ.ศ. 2558 โดยสงเสริม สนับสนุนใหฟารมโคนมไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟารมโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศสุัตวกำหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

 ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 

1 
ฟารมโคนมที ่ย ังไม ได ร ับการร ับรอง GAP ได ร ับการตรวจประเม ินไมน อยกว าร อยละ 3  
ของจำนวนฟารมโคนมที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

2 
ฟารมโคนมที ่ย ังไม ได ร ับการร ับรอง GAP ได ร ับการตรวจประเม ินไมน อยกว าร อยละ 6  
ของจำนวนฟารมโคนมที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

3 
ฟารมโคนมที ่ย ังไม ได ร ับการร ับรอง GAP ได ร ับการตรวจประเม ินไมน อยกว าร อยละ 9  
ของจำนวนฟารมโคนมที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

4 
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 12 ของจำนวน
ฟารมโคนมท่ียังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

5 
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 15 ของจำนวน
ฟารมโคนมท่ียังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ 2/2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 

1 
ฟารมโคนมท่ียังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 3 ของจำนวนฟารมโคนม
ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

2 
ฟารมโคนมท่ียังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 6 ของจำนวนฟารมโคนม
ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

3 
ฟารมโคนมท่ียังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 9 ของจำนวนฟารมโคนม
ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

4 
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 12 ของจำนวนฟารมโคนม 
ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

5 
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 15 ของจำนวนฟารมโคนม
ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางองิ 
รอบที่ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
1. เอกสารประกอบดวย 

- แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (FM-GAP-AUD-02) 
- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดานปศุสัตว (FM-GAP-AUD-03) (ถามี)  
- กรณีผานการรับรอง ใหสงใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรบัฟารมโคนม 
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2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation (รายเดือน) 
3. ขอมลูจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพรอมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และ

จัดสงใหสวนมาตรฐานการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวเขต เพื่อรวบรวมสงมายังกลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทาง E-mail: farm@dld.go.th 

รอบท่ี 2/2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
1. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมโคนม 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation (รายเดือน) 
3. ขอมลูจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดท่ัวประเทศ จัดทำหนังสือพรอมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และ

จัดสงใหสวนมาตรฐานการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวเขต เพื่อรวบรวมสงมายังกลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทาง E-mail: farm@dld.go.th 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :   

ขอมลูฟารมโคนมของแตละเขต (ขอมูลของสำนักงานปศุสัตวเขต เดอืนกันยายน 2564) 

จังหวัด จำนวนฟารม GAP จำนวนฟารม Non-GAP 

เขต 1 1,963 6,390 

กทม. 1 - 
ลพบุร ี 785 1,662 
ชัยนาท 11 21 
สระบุรี 1,166 4,707 

เขต 2 551 152 

ชลบุร ี 5 14 
จันทบุรี 58 - 
สระแกว 488 138 

เขต 3 688 2,535 

นครราชสีมา 571 2,271 
ชัยภูมิ 58 48 
บุรีรัมย 45 62 
สุรินทร 2 19 

ศรีสะเกษ 12 135 

เขต 4 955 506 

บึงกาฬ 1 - 
หนองบัวลำภู 35 2 

ขอนแกน 437 317 
อุดรธานี 187 8 

เลย 12 45 
มหาสารคาม 134 67 

รอยเอ็ด - 22 
กาฬสินธุ 17 23 
สกลนคร 129 22 
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จังหวัด จำนวนฟารม GAP จำนวนฟารม Non-GAP 

เขต 5 1,309 202 

เชียงใหม 805 71 
ลำพูน 378 73 
ลำปาง 21 13 
แพร 9 5 

พะเยา 11 3 
เชียงราย 85 37 

เขต 6 225 4 

อุตรดิตถ 2  

นครสวรรค 34 1 
อุทัยธานี 1  

กำแพงเพชร 6  

สุโขทัย 91  

พิษณุโลก 7  

พิจิตร 21  

เพชรบูรณ 65 1 
ตาก0. - 1 

เขต 7 985 4,862 

ราชบุรี 134 2,184 
กาญจนบุรี 332 858 
สุพรรณบุรี 1 29 
นครปฐม 239 621 
เพชรบุร ี 160 216 

ประจวบคีรีขันธ 119 954 

เขต 8 85 32 

ชุมพร 8 14 
พัทลุง 77 18 

เขต 9 8 4 

สงขลา 7 3 
ยะลา - 1 

นราธิวาส 1 - 

รวม 6,769 11,987 
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ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 4 :  จำนวนสถานประกอบการฟารมสุกรที่ไดรับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับฟารมสุกร 

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : การดำเนินงานดานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว(Good Agricultural 

Practices ; GAP) เปนการดำเนินงานภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) รวมกับระเบียบกรมปศุสัตววาดวย

การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว พ.ศ. 2558 โดยสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาใหฟารมสุกรไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมสุกร ตามมาตรฐานบังคับในอนาคต 

โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวกำหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมนิไมนอยกวารอยละ 3  

ของจำนวนฟารมสุกรท่ียังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

2 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรบัรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 6  

ของจำนวนฟารมสุกรท่ียังไมไดรบัรอง GAP ในจังหวัด 

3 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมนิไมนอยกวารอยละ 9  

ของจำนวนฟารมสุกรท่ียังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

4 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมนิไมนอยกวารอยละ 12  

ของจำนวนฟารมสุกรท่ียังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

5 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมนิไมนอยกวารอยละ 15  

ของจำนวนฟารมสุกรท่ียังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ 2/2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 3 ของจำนวน

ฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัรอง GAP ในจังหวัด 

2 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 6 ของจำนวน

ฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัรอง GAP ในจังหวัด 

3 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 9 ของจำนวน

ฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัรอง GAP ในจังหวัด 

4 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัการรับรอง GAP ไดรบัการรับรองไมต่ำกวารอยละ 12 ของจำนวน

ฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัรอง GAP ในจังหวัด 

5 
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ำกวารอยละ 15 ของจำนวน

ฟารมสุกรที่ยังไมไดรบัรอง GAP ในจังหวัด 
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แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางองิ 

รอบที่ 1/2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

1. เอกสารประกอบดวย 

- แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (FM-GAP-AUD-02) 

- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดานปศุสัตว (FM-GAP-AUD-03) (ถามี)  

- กรณีผานการรับรองใหสงใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมสุกร 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation (รายเดือน) 

3. ขอมลูจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพรอมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และ

จัดสงใหสวนมาตรฐานการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวเขต เพื่อรวบรวมสงมายังกลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทาง E-mail: farm@dld.go.th 

รอบท่ี 2/2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมสุกร 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation (รายเดือน) 

3. ขอมลูจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดท่ัวประเทศ จัดทำหนังสือพรอมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และ

จัดสงใหสวนมาตรฐานการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวเขต เพื่อรวบรวมสงมายังกลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทาง E-mail: farm@dld.go.th 

หมายเหตุ หากคำนวณแลวเปนจุดทศนิยม ใหปดลงทุกกรณี โดยจำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองตั้งแต 1 ฟารมขึ้นไป 
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ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 5 : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ (GMP)  

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 4 

เง่ือนไข : เปนตัวช้ีวัดบังคับเลือกใหกับปศุสัตวจังหวัด 38 จังหวัด ท่ีมีโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรอง GMP  
(ตามขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด) 

คำอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อใหสถานประกอบการโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP จากกรมปศุสัตวสามารถรักษา
มาตรฐานการรับรองฯ ไวไดอยางตอเนื่อง กรมปศุสัตวจึงมีนโยบายใหมีการติดตามดูแลการดำเนินการตางๆ ของ
โรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP ใหคงไวซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานและสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ               
โดยมุงหวังใหผูบริโภคไดรับสินคาอาหารจากแหลงผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นตอระบบ             
การรับรองฯ ของหนวยงานกรมปศุสัตว 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖5 คะแนนเต็ม ๕ 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ตรวจติดตามโรงฆาสัตวที่ไดรับการรบัรอง GMP ไดครบตามเปาหมายการตรวจติดตาม 

รอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ ๒๕๖5 
๑ ตรวจตออายุโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP ไดครบตามเปาหมายการตรวจตออายุ 

รอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ ๒๕๖5 
๑.5 โรงฆาสัตวที่ไดรับรอง GMP ในพ้ืนที่ปศุสัตวจังหวัดทุกแหง มีการสงรายงานการรับรองให

จำหนายเนื้อสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตวอยางตอเนื่องทุกเดือน 
๑.5 โรงฆาสัตวที่ไดรับรอง GMP ในพ้ืนที่ปศุสัตวจังหวัดทุกแหง มีการสงรายงานสรุปการตรวจ

โรคสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตวอยางตอเน่ืองทุกเดือน 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖5 คะแนนเต็ม ๕ 

เง่ือนไข : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดที่มีโรงฆาสัตวที่ไดรบัการรับรอง GMP ตองเลือกเพื่อดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
จำนวนทั้งหมด 38 จังหวัด 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

จังหวัด 
จำนวนเปาตรวจติดตาม 

(แหง) 
จำนวนเปาตรวจตออายุ 

(แหง) 
จำนวนโรงฆาสัตว GMP 

(แหง) 
กรุงเทพมหานคร   1 1 
กาญจนบุร ี 1   1 
กำแพงเพชร 1   1 
ขอนแกน 2   2 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ตรวจติดตามโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรอง GMP ไดครบตามเปาหมายการตรวจติดตาม 

รอบ ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๖5 
๑ ตรวจตออายุโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP ไดครบตามเปาหมายการตรวจตออายุ 

รอบ ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๖5  
๑.5 โรงฆาสัตวที่ไดรับรอง GMP ในพ้ืนที่ปศุสัตวจังหวัดทุกแหง มีการสงรายงานการรับรองให

จำหนายเนื้อสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตวอยางตอเนื่องทุกเดือน 
๑.5 โรงฆาสัตวที่ไดรับรอง GMP ในพ้ืนที่ปศุสัตวจังหวัดทุกแหง มีการสงรายงานสรุปการตรวจ

โรคสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตวอยางตอเนื่องทุกเดือน 
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จังหวัด 
จำนวนเปาตรวจติดตาม 

(แหง) 
จำนวนเปาตรวจตออายุ 

(แหง) 
จำนวนโรงฆาสัตว GMP 

(แหง) 
ฉะเชิงเทรา 2 4 6 
ชลบุร ี 1 1 2 
เชียงใหม 3 3 6 
นครนายก   1 1 
นครปฐม 2 2 4 
นครราชสมีา   1 1 
นครสวรรค 1   1 
นนทบุรี   1 1 
ปทุมธาน ี   1 1 
ประจวบคีรีขันธ   1 1 
ปราจีนบุร ี 1 2 3 
พระนครศรีอยุธยา   1 1 
พังงา 1   1 
พัทลุง   1 1 
พิษณุโลก 1   1 
มหาสารคาม 4   4 
รอยเอ็ด   2 2 
ระยอง 1   1 
ราชบุร ี 1   1 
ลำปาง   1 1 
ลำพูน 1   1 
ศรีสะเกษ 1 1 2 
สงขลา 1   1 
สมุทรปราการ   2 2 
สมุทรสาคร   1 1 
สระแกว 2   2 
สระบุรี   1 1 
สุพรรณบุร ี 2   2 
สุราษฎรธาน ี   1 1 
สุรินทร 1   1 
หนองคาย 1   1 
หนองบัวลำภ ู 2   2 
อางทอง 1   1 
อุตรดิตถ 2   2 

รวม 36 29 65 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
๑. รายงานผลการพิจารณาการตออายุ และการคงไวซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสำหรับ

สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (สพส.)  
๒. รายงานการรับรองใหจำหนายเน้ือสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว ตามระเบียบกรมปศุสัตวฯ ประจำทุกเดือน 
3. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว ตามประกาศกรมปศสุัตวฯ ประจำทุกเดือน 
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ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 6  : การตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไขไกรายใหญดานปริมาณการผลิตและการขอ
ความรวมมือดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก 

น้ำหนักตัวชี้วัด :  รอยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานในดานการเฝาระวังปริมาณการผลิตไขไกและขอความรวมมือผูผลิตไขไกรวม
ดำเน ินก ิจกรรมร ักษาเสถ ียรภาพราคาไข ไก   เป นงานของกรมปศุส ัตว  ในฐานะฝ ายเลขาน ุการของ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ (Egg Board) เพื่อการตรวจสอบและรักษาความสมดุลของ
ปริมาณการผลิตไขไกภายในประเทศ ซึ่งไขไกเปนสินคาที่มีความออนไหวในดานปริมาณการผลิต เนื ่องจาก             
เปนแหลงโปรตีนคุณภาพดีที่มีราคาถูกที่สุดของประชาชน เปนสินคาที ่เกิดภาวะราคาผันผวนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอผูบริโภคและผูผลิตไดงายเนื่องจากมีการบริโภคในรูปแบบไขไกสดซึ่งมีอายุการเก็บสั้น 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖5 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 20 
2 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 40 
3 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 60 
4 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
5 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 100 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖5 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

เงื ่อนไข : สานักงานปศุสัตวจังหวัดที่มีศูนยรวบรวมไขไกและฟารมไกไขรายใหญ จานวน 33 จังหวัด ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดนี้ ประกอบดวย จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแกว ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน รอยเอ็ด อุดรธานี เชียงใหม เชียงราย ลาพูน นครสวรรค พิจิตร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ตรัง นครศรธีรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต สุราษฎรธานี สงขลา และสตูล 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
๑. แบบรายงานการตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไขไกรายใหญ แนบหลักฐานบันทึกการเลี้ยงและ

ใบอนุญาตลงเลี้ยงหรือใบเคลื่อนยายของฝูงปจจุบัน และรายงานผลการขอความรวมมือเขารวมกิจกรรมรักษา
เสถียรภาพราคาไขไกของผูประกอบการ  

๒. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไขไกรายใหญที่มีขนาดการเลี้ยงตั้งแต 100,000 
ตัวขึ้นไป ตามเปาหมาย และสงแบบรายงานใหสำนักงานปศุสัตวเขต รวบรวมสงใหสำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศสุัตว ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส farm@dld.go.th ทุกสิ้นเดือนที่มีเปาหมายดำเนินการ 

๓. ขอมูลระดับคะแนนจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพรอมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน 
และจัดสงใหกลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส farm@dld.go.th  

หมายเหตุ หากคำนวณแลวเปนจุดทศนิยม ใหปดลงทุกกรณี  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 20 
2 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 40 
3 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 60 
4 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
5 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 100 
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ตัวช้ีวัดเลือกท่ี 7  : การรับรองสถานที่จำหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว ok) 

น้ำหนักตัวชี้วัด :  รอยละ 4 

คำอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตวมีนโยบายดานอาหารปลอดภัย โดยไดจัดทำโครงการไขสดปลอดภัย ใสใจ 

ผูบริโภค (ปศุสัตว OK) เพ่ือรับรองสถานที่จำหนายไขสดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไมมีสารตกคางและปลอดเชื้อจุลินทรีย

กอโรค Salmonella spp. สามารถตรวจสอบยอนกลับได อีกทั้งยังเปนการกระตุนผูประกอบการสถานที่รวบรวม

ไขมาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตวและหลังจากใหการรับรอง สถานที่จำหนายไขสด (ปศุสัตว OK) แลวจะตองมีการ

ตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากที่ไดรับการรับรองสถานที่จำหนายไขสด (ปศุสัตว OK) และรักษาสภาพ

การรับรองเพ่ือขอตออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรบัรอง ๓ ป 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖5 (ตุลาคม ๒๕๖4 - มีนาคม ๒๕๖5) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 
๑ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  

- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation  

๒ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

๓ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

๔ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

๕ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖5 (เมษายน ๒๕๖5 – กันยายน ๒๕๖5) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 
๑ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรบัรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  

- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

๒ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรบัรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 
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ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอยีดการดำเนินงาน 
๓ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรบัรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  

- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

๔ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรบัรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

๕ - สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรบัการตรวจรบัรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสตัว OK  
- สถานที่จำหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสตัว OK  
ผลการดำเนินงานรวมกันไดเทากับหรือมากกวา รอยละ ๙๐ เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 2564 
จำนวนสถานที่จำหนายไขสด
ที่ไดรับรองสถานที่จำหนาย 
ไขสด (ปศุสัตว OK) 

สถาน
ประกอบการ 

๙๐๑ ๒,๕๐๐ 2,700 2,900 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางองิ : 
๑. จากรายงานผลการปฏิบัตงิานในระบบ e-operation 
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจตออายุสถานที่จำหนายไขสด (ปศุสัตว OK) 

ของสำนักงานปศสุัตวเขต ๑-๙ 
๓. ขอมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด ที ่สำนักงานปศุสัตวเขต           

๑-๙ สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล Excel มายังกลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com  
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แบบแจงผลการเลือกตัวช้ีวัดเลือกดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    

 
ปศุสัตวจังหวัด............................................... ขอแจงตวัชี้วัดเลือกดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว  

จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังน้ี ( โปรดทำเครื่องหมาย  ใน  )  

 (1) โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร)  

(บังคับเลือกจังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน (GAP) ที่ไดรับรองโดยกรมปศุสัตว) 

 (2) จำนวนสถานประกอบการที่ไดรับการแนะนำและการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

 (3) จำนวนสถานประกอบการฟารมโคนมที่ไดรบัการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมโคนม 

 (4) จำนวนสถานประกอบการฟารมสุกรที่ไดรบัการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมสุกร 

 (5) การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ (GMP) 

(บังคับเลือก 38 จังหวัดที่มีโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP) 

 (6) การตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไขไกรายใหญดานปริมาณการผลิตและ 

การขอความรวมมือดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก 

 (7) การรับรองสถานที่จำหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
 

(ลงชื่อ)       

     ปศุสัตวจังหวัด...................................... 
 

 

 

 

 

 

             

กรุณาสงแบบแจงผลการเลือก จำนวน 3 ตัวช้ีวัด ใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ทาง E-mail : person1_pm@dld.go.th ดวยจะขอบคณุย่ิง 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจาหนาที่ 

โทร 02 653 4435 หรือ 02 653 4444 ตอ 2121-3 


