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ปญหาและอุปสรรค

เปาหมายฟารมปศุสัตวอินทรียที่ไดรับบริการการตรวจรับรอง ไมมีศักยภาพพัฒนาเปน

ฟารมปศุสัตวอินทรีย
1

2

3

4

ปริมาณผลผลิตสินคาอินทรีย  ยงัไมสามารถผลิตไดตอเนื่อง ยังไมเพียงพอสําหรับการ

จําหนายในเชิงธุรกิจได

แหลงวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรียยังไมเพียงพอ หากนําเขาวัตถุอาหารสัตวจากภายนอก

ตนทุนสูง

ไมสามารถควบคุมพ้ืนที่บริเวณรอบขางที่ทําเกษตรอินทรียไดเนื่องจากยังใชสารเคมี ซ่ึงขัด

กับหลักเกณฑเกษตรอินทรีย



ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

เลือกกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมในการทําฟารมปุสัตวอินทรีย1

2

3

4

การรวบรวมผลผลิตภายในกลุมเพ่ือจําหนายใหกับผูประกอบการระดับ modern trade

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวใชเองภายในฟารม ทั้งนี้เกษตรกรตองรวมกลุมใน

การทําเกษตรอินทรีย โดยจัดต้ัง feed center เพ่ือผลิตอาหารสัตวอินทรีย  

การประชาสัมพันธ โทษของการใชสารเคมี และประโยชนในการทําเกษตรอินทรีย



เขต 1

สระบุร ี (2 ราย โคนม)

ชยันาท (1 ราย โคเน้ือ)

3

เขต 2

นครนายก (3)

ปราจนีบุร ี(1)

สระแกว้ (1)

5

เขต 3

บุรรีมัย ์(1) สรุนิทร ์(10)

ศรสีะเกษ (3)

อุบลราชธานี (3)

ยโสธร (6)

อาํนาจเจรญิ (7)

30

เขต 4

หนองบวัลาํภ ู(1) ขอนแก่น (1)

อุดรธานี (1) เลย (1) 

หนองคาย (1) มหาสารคาม (2)

รอ้ยเอด็ (3) กาฬสนิธุ ์(1)

สกลนคร (1) นครพนม (1)

บงึกาฬ (1) มกุดาหาร (1)

15



เขต 5

เชยีงใหม ่(4)

ลาํพนู (1) ลาํปาง (1)

แพร ่(1) น่าน (1)

พะเยา (5) เชยีงราย (8)

แมฮ่อ่งสอน (1)

22

เขต 6

อุทยัธานี (2)

สโุขทยั (2)

พษิณุโลก (2)

เพชรบูรณ (2)

8

เขต 7

ราชบุร ี(2)

กาญจนบุร ี(1)

สพุรรณบุรี (1)

นครปฐม (1)

5

เขต 8

นครศรธีรรมราช (1)

พทัลุง (1)

2



ตัวชี้วัด  ปงบประมาณ 2564



ตัวช้ีวัดเลือก (ปศุสัตวจังหวัด)

 ระดบั

คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนินงาน หลกัฐาน

1 จดัประชมุชีแ้จงประชาสมัพนัธโ์ครงการปศุสตัวอ์นิทรยีใ์หผู้ป้ระกอบการ

ทราบ

           รปูถ่ายการประชุม และรายละเอยีดการจดัประชุม

2 ผูต้รวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีข์องสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั เขา้ตรวจ

ประเมนิเบือ้งตน้ฟารม์ปศุสตัวไ์ดไ้มน้่อยกวา่ 1 แหง่

 - แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์

 (Audit Report)

3 ผูป้ระกอบการยืน่ขอรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยีร์ายใหม่

ไมน้่อยกวา่ 1 แหง่

- แบบฟอรม์คาํขอรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี์

4 ตรวจรบัรองฟารม์ปศสุตัวอ์นิทรยีร์ายใหมไ่มน้่อยกวา่ 1 แหง่ - แบบฟอรม์กําหนดการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Plan)

- แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

- แบบฟอรม์บนัทกึขอ้บกพรอ่งการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Corrective Action

Request)

5 ผูตรวจประเมินแจงใหผูประกอบการแกไขขอบกพรองหรือ อยู ในระยะ

ปรับเปลี่ยน ทั้งน้ีตองสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรียได

ภายในปงบประมาณ 2565

- รวบรวมการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมนิฟารม์ปศุสตัวอ์นิทรยีจ์ากผูป้ระกอบการ และ

ส่งหลกัฐานการตรวจประเมินให้สํานักงานปศุสตัว์เขต เพื่อเสนอคณะกรรมการรบัรองปศุสตัว์

อนิทรยี์

1. จังหวัดท่ีไมมีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย รอบที ่1/2564 (ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564)

รอบที ่2/2564 (เมษายน 2564 – กนัยายน 2564)



1

• สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรวจประเมินเบื้องตนฟารมปศุสัตวเพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูและปรับปรุงฟารม
ใหสอดคลองกับขอกําหนด โดยผูประกอบการตองเริ่มเขาสูระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือเตรียมย่ืนขอการรับรองใน
ปงบประมาณ 2564-2565

2

• ตรวจประเมินฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมที่ย่ืนขอรับการรับรอง และผูประกอบการอยูในระหวางการแกไข
ขอบกพรอง หากแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว เตรียมสงเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรียให              
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย    
พิจารณาตอไป

3
• รอบการประเมินตัวชี้วัดแตละรอบตองตรวจรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมขั้นต่ําจํานวน 1 แหง

เงื่อนไข : จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย)



 ระดบั

คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนินงาน หลกัฐาน

1 จดัประชมุชีแ้จงประชาสมัพนัธโ์ครงการปศุสตัวอ์นิทรยีใ์หผู้ป้ระกอบการ

ทราบ

           รปูถ่ายการประชุม และรายละเอยีดการจดัประชุม

2 ผูต้รวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีข์องสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัหรอืสาํนกังาน

ปศุสตัวเ์ขต เขา้ตรวจประเมนิเบือ้งตน้ฟารม์ปศุสตัวไ์ดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 

ของเป้าหมายทีก่าํหนด

 - แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

3 ผูต้รวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีข์องสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัหรอืสาํนกังาน

ปศุสตัวเ์ขต เขา้ตรวจประเมนิเบือ้งตน้ฟารม์ปศุสตัวไ์ดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ    

100 ของเป้าหมายทีก่าํหนด

- แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

4 ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวา

รอยละ 50 ของเปาหมายที่กําหนด

- แบบฟอรม์คาํขอรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี์

5 ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวา

รอยละ 100 ของเปาหมายที่กําหนด

- แบบฟอรม์คาํขอรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี์

2.จังหวัดท่ีมีเปาหมายการตรวจรบัรองปศุสัตวอินทรีย (การตรวจรบัรองใหม)
 รอบท่ี 1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564) 



 ระดบั

คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนินงาน หลกัฐาน

1 สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัรวบรวมเอกสารประกอบการยืน่ขอรบัการรบัรองฟารม์ปศุสตัว์

อนิทรยีท์ ัง้หมดสง่ใหส้าํนกังานปศุสตัวเ์ขต เพือ่นดัหมายและเขา้ตรวจประเมนิ

ฟารม์ปศุสตัวอ์นิทรยี ์ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของเป้าหมายทีก่ําหนด

- แบบฟอรม์กําหนดการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Plan)

- แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

- แบบฟอรม์บนัทกึขอ้บกพรอ่งการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์

Corrective Action Request)2 สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัรวบรวมเอกสารประกอบการยืน่ขอรบัการรบัรองฟารม์ปศุสตัว์

อนิทรยีท์ ัง้หมดสง่ใหส้าํนกังานปศุสตัวเ์ขต เพือ่นดัหมายและเขา้ตรวจประเมนิ

ฟารม์ปศุสตัวอ์นิทรยี ์ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 100 ของเป้าหมายทีก่ําหนด

3 ตรวจตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยี ์ของฟารม์

ทีไ่ดร้บัการตรวจรบัรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของเป้าหมายทีก่ําหนด

4 ตรวจตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยี ์ของฟารม์

ทีไ่ดร้บัการตรวจรบัรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 100 ของเป้าหมายทีก่ําหนด

5 ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินที่แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วส่งให้

สาํนกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสตัวไ์มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของฟารม์

ทีไ่ดร้บัการตรวจรบัรองรายใหม ่เพือ่เสนอเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการรบัรอง

ปศุสตัวอ์นิทรยี์

- รายงานผลการตรวจประเมนิฟารม์ปศุสตัวอ์นิทรยีท์ ัง้หมดทีส่าํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัจดัสง่ให้

สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต เพือ่เตรยีมจดัสง่ให ้สพส. 

2.จังหวัดท่ีมีเปาหมายการตรวจรบัรองปศุสัตวอินทรีย (การตรวจรบัรองใหม)
 รอบท่ี 2/2564 (เมษายน 2564 – กนัยายน 2564)  



ตัวช้ีวัดเลือก (ปศุสัตวเขต)

 ระดบั

คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนินงาน หลกัฐาน

1 จดัประชมุชีแ้จงประชาสมัพนัธโ์ครงการปศุสตัวอ์นิทรยีใ์หผู้ป้ระกอบการ

ทราบ

           รปูถ่ายการประชุม และรายละเอยีดการจดัประชุม

2 ผูต้รวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีข์องสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั เขา้ตรวจ

ประเมนิเบือ้งตน้ฟารม์ปศุสตัวไ์ดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของเป้าหมายที่

กาํหนด

- แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

3 ผูต้รวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีข์องสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั เขา้ตรวจ

ประเมนิเบือ้งตน้ฟารม์ปศุสตัวไ์ดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 100 ของเป้าหมายที่

กาํหนด

- แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

4 ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวา

รอยละ 50 ของเปาหมายที่กําหนด

- แบบฟอรม์คาํขอรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี์

5 ผูประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรียรายใหมไมนอยกวา

รอยละ 100 ของเปาหมายที่กําหนด

- แบบฟอรม์คาํขอรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี์

สํานักงานปศุสัตวเขตท่ีมีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย
 รอบท่ี 1/2564 (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564) 



ตัวช้ีวัดเลือก (ปศุสัตวเขต)

 ระดบั

คะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนินงาน หลกัฐาน

1 ตรวจรบัรองฟารม์ปศสุตัวอ์นิทรยีร์ายใหมไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของ

เป้าหมายทีก่าํหนด

- ระบบ E-operation และรายงานผลการตรวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีร์ายเดอืน

(สาํนกังานปศุสตัวเ์ขตรายงาน)

          

2 ตรวจรบัรองฟารม์ปศสุตัวอ์นิทรยีร์ายใหมไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 100 ของ

เป้าหมายทีก่าํหนด

- ระบบ E-operation และรายงานผลการตรวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยีร์ายเดอืน

(สาํนกังานปศุสตัวเ์ขตรายงาน)

3 ตรวจตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากการตรวจประเมนิปศุสตัวอ์นิทรยี ์

ของฟารม์ทีไ่ดร้บัการตรวจรบัรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของเป้าหมายที่

กาํหนด

- แบบฟอรม์กําหนดการตรวจประเมนิ การรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Plan)

- แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์(Audit Report)

- แบบฟอรม์บนัทกึขอ้บกพรอ่งการตรวจประเมนิการรบัรองปศุสตัวอ์นิทรยี ์Corrective Action 

Request)
4 ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรยี ของ

ฟารมที่ไดรับการตรวจรับรองไมนอยกวารอยละ 100 ของเปาหมายที่กําหนด

5 ผูตรวจประเมินสงเอกสารการตรวจประเมินที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวสง

ใหสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว และผานการรับรองจาก

คณะกรรมการรับรองปศุสัตวอินทรีย ไมนอยกวารอยละ 50 ของฟารมที่สงให

ิ ป ิ  

- รายงานผลการตรวจประเมนิฟารม์ปศุสตัวอ์นิทรยีท์ ัง้หมดทีส่าํนกังาน ปศุสตัวเ์ขต จดัสง่ให ้สพส. 

สํานักงานปศุสัตวเขตท่ีมีเปาหมายการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย
 รอบท่ี 2/2564 (เมษายน 2564 – กนัยายน 2564)  



 รายงานผลการตรวจประเมินปศสุตัวอิ์นทรียร์ายเดือน



Thank You
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