
ตัวชี้วัด
กลุมรับรองดานการปศุสัตว 

ปงบประมาณ 2564





ตัวชี้วัดปศุสัตว OK

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวณัฐภาวี  ภิรมรักษ 
(นายสัตวแพทย)



添加标题

         ตัวชี้วัดดานมาตรฐานสินคาปศุสัตวของปศุสัตวจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัช้ีวดับังคบัที่ ๒ 

•ช่ือตวัช้ีวดั : การรับรองสถานที่จาํหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด ปลอดภยั 

                    ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)

•นํา้หนักตวัช้ีวดั : ร้อยละ ๒

โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจ ผูบริโภค (ปศุสัตว OK)



添加标题

         โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)

ระดับ

คะแนน

เกณฑการใหคะแนน : 

รอบที่ 1/2564

เกณฑการใหคะแนน : 

รอบที่ 2/2564

1 รอยละ 10-19.99 รอยละ 51-59.99

2 รอยละ 20-29.99 รอยละ 60-69.99

3 รอยละ 30-39.99 รอยละ 70-79.99

4 รอยละ 40-49.99 รอยละ 80-89.99

5 เทากับหรือมากกวา 

รอยละ 50

เทากับหรือมากกวา 

รอยละ 90

    รายละเอียดตัวชี้วัดดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ของปศุสัตวจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวช้ีวัดบังคับท่ี ๒ 

• ช่ือตัวช้ีวัด : การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตาม

โครงการไขสด ปลอดภยั ใสใจผูบรโิภค (ปศุสตัว ok)

เกณฑการใหคะแนน

- สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 

- สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 

- สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 

เทียบจากคาเปาหมายในระบบ E-operation



ตัวชี้วัดโคนม

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวศศิภา  แกวประเสรฐิ
(นายสัตวแพทยชํานาญการ)



               ตัวช้ีวัดโคนม

ตัวชี้วดับังคับเลือกที่ 4
จํานวนสถานประกอบการฟารมโคนมท่ีไดรับการตรวจประเมิน

และรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมโคนม

(ตวัชีว้ดัดา้นมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัวข์องปศสุตัวจ์งัหวดั)



               ตัวช้ีวัดโคนม

 ระดับ

คะแนน

คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

1
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 3 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

2
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 6 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

3
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 9 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

4
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 12 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

5
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 15 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 



                                                           ตัวช้ีวัดโคนม

 ระดับคะแนน
คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

1
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมตํ่ากวารอยละ 3 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

2
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมตํ่ากวารอยละ 6 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

3
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมตํ่ากวารอยละ 9 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

4
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมตํ่ากวารอยละ 12 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

5
ฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมตํ่ากวารอยละ 15 ของจํานวนฟารมโคนม

ที่ยังไมไดรับรอง GAP ในจังหวัด

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)



               ตัวช้ีวัดโคนม

แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง

แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดี

ดา้นปศสุตัว ์หรอืใบรบัรองการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสาํหรบัฟารม์โคนม

รายงานผลการปฏิบตัิงานในระบบ e-operation

ขอ้มลูจากสาํนกังานปศสุตัวจ์งัหวดัทั่วประเทศ จดัทาํหนงัสือพรอ้มหลกัฐานครบ

ทกุระดบัคะแนน และจดัสง่ใหก้ลุม่รบัรองดา้นการปศสุตัว ์สาํนกัพฒันาระบบและ

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



ตัวชี้วัดศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวดวงใจชนก ทับทนั
(นายสัตวแพทยชํานาญการ)



               ตัวช้ีวัดศนูยรวบรวมน้ํานมดบิ

ตัวชี้วดัเลือกที่ 4
รอยละของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบท่ีรักษาสถานภาพการปฏิบัติท่ีดี

สําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (GMP)

(ตวัชีว้ดัดา้นมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัวข์องปศสุตัวเ์ขต)



               ตัวช้ีวัดศนูยรวบรวมน้ํานมดบิ

 ระดับ

คะแนน

คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

1
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการระหว่างตลุาคม 2563-มีนาคม 2564

2
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการระหว่างตลุาคม 2563-มีนาคม 2564

3
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการระหว่างตลุาคม 2563-มีนาคม 2564

4
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการระหว่างตลุาคม 2563-มีนาคม 2564

5
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการระหว่างตลุาคม 2563-มีนาคม 2564

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

หมายเหตุ : กรณีมีการถายโอนภารกิจใหแกหนวยรับรองภายนอก ใหนับยอดหักลบออกจากเปาหมายท่ีตองดําเนินการ



               ตัวช้ีวัดศนูยรวบรวมน้ํานมดบิ

 ระดับ

คะแนน

คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

1
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 60 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

2
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

3
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

4
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 90 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

5
ศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบคงไวซ้ึ่งการรบัรองและ/หรอื ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง GMP

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 100 จากเปา้หมายท่ีตอ้งดาํเนินการในปีงบประมาณ 2564

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

หมายเหตุ : กรณีมีการถายโอนภารกิจใหแกหนวยรับรองภายนอก ใหนับยอดหักลบออกจากเปาหมายท่ีตองดําเนินการ



ตัวช้ีวัดโคนม
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

เขต  จํานวนศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ (แหง) 

เปาหมายรอบ 1/2564 เปาหมายรอบ 2/2564
เขต 1 21 

(11=5 คะแนน)

39

(39=5 คะแนน)

เขต 2 6 

(3=คะแนน)

10

(10=5 คะแนน)

เขต 3 19 

(10=5 คะแนน)

39

(39=5 คะแนน)

เขต 4 16 

(8=5 คะแนน)

24

(24=5 คะแนน)

เขต 5 9

(5=5 คะแนน)

35

(35=5 คะแนน)

เขต 6 0

(0=5 คะแนน)

9

(9=5 คะแนน)

เขต 7 15

(8=5 คะแนน)

36

(36=5 คะแนน)

เขต 8 3 

(2=5 คะแนน)

3

(3=5 คะแนน)

เขต 9 0

(0=5 คะแนน)

1

(1=5 คะแนน)



               ตัวช้ีวัดศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ

แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง

กรณีคงไว้ซึง่การรับรอง ใชแ้บบฟอรม์สรุปผลการตดัสินของผูต้ดัสินการรบัรอง

การปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบัศนูยร์วบรวมนํา้นมดิบ (F-CC/DP-DLP-01)

กรณีต่ออายุการรับรอง ใชใ้บรบัรองการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสาํหรบั

ฟารม์โคนมหรอืรายงานการประชมุคณะกรรมการรบัรองการปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบั

สถานประกอบการปศสุตัวภ์ายในประเทศ

จดัทาํหนงัสือพรอ้มหลกัฐานครบทกุระดบัคะแนน และจดัสง่ใหก้ลุม่รบัรองดา้นการปศสุตัว ์

สาํนกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้ปศสุตัว ์

ทาง E-mail : domestic.protein.blsc@gmail.com



ตัวชี้วัดสุกร

ผูรับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวณัฏฐณิชา ประยูรวิวัฒน

(นายสัตวแพทยชํานาญการ)

2. นายวิวัฒน วงษขันธ

(นักวิชาการสัตวบาล)



               ตัวช้ีวัดสุกร

ตัวชี้วดัเลือกที่ 5
จํานวนสถานประกอบการฟารมสุกรท่ีไดรับการตรวจประเมินและ

รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมสุกร

(ตวัชีว้ดัดา้นมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัวข์องปศสุตัวจ์งัหวดั)



ตัวชี้วัดสุกร

 ระดับ

คะแนน

คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

1
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 3 ของจํานวน

ฟารมสุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

2
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรองGAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 6 ของจํานวนฟารม

สุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

3
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 9 ของจํานวน

ฟารมสุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

4
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 12 ของจํานวน

ฟารมสุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

5
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการตรวจประเมินไมนอยกวารอยละ 15 ของจํานวน

ฟารมสุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 



ตัวชี้วัดสุกร

 ระดับคะแนน
คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

1
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ํากวารอยละ 3 ของจํานวนฟารม

สุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

2
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ํากวารอยละ 6 ของจํานวนฟารม

สุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

3
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ํากวารอยละ 9 ของจํานวนฟารม

สุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

4
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ํากวารอยละ 12 ของจํานวนฟารม

สุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

5
ฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการรับรอง GAP ไดรับการรับรองไมต่ํากวารอยละ 15 ของจํานวนฟารม

สุกรที่ไดรับรอง GAP ในจังหวัด

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2564 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)



ตัวชี้วัดสุกร

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 1 328

ชัยนาท 38

พระนครศรีอยุธยา 5

ลพบุรี 245

สระบุรี 29

สิงหบุรี 5

อางทอง 6

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดสุกร

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 2 702

จันทบุรี 73

ฉะเชิงเทรา 103

ชลบุรี 162

ตราด 58

นครนายก 32

ปราจีนบุรี 147

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดสุกร

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 3 337

ชัยภูมิ 37

นครราชสีมา 126

บุรีรัมย 11

ยโสธร 27

ศรีสะเกษ 19

สุรินทร 20

อํานาจเจริญ 39

อุบลราชธานี 58

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดสุกร
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 4 960

เลย 49

กาฬสินธุ 55

ขอนแกน 163

นครพนม 24

บึงกาฬ 8

มหาสารคาม 101

มุกดาหาร 5

รอยเอ็ด 120

สกลนคร 69

หนองคาย 143

หนองบัวลําภู 21

อุดรธานี 202



ตัวชี้วัดสุกร
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 5 525

เชียงใหม 186

เชียงราย 80

แพร 60

แมฮองสอน 3

นาน 15

พะเยา 9

ลําปาง 121

ลําพูน 51



ตัวชี้วัดสุกร
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 6 582

เพชรบูรณ 131

กําแพงเพชร 102

ตาก 76

นครสวรรค 67

พิจิตร 33

พิษณุโลก 96

สุโขทัย 30

อุตรดิตถ 26

อุทัยธานี 21



ตัวชี้วัดสุกร
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 7 552

เพชรบุรี 62

กาญจนบุรี 94

นครปฐม 75

ประจวบคีรีขันธ 23

ราชบุรี 113

สุพรรณบุรี 155



ตัวชี้วัดสุกร
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

จังหวัด  จํานวนฟารม GAP 

เขต 8 543

กระบ่ี 74

ชุมพร 54

ตรัง 29

นครศรีธรรมราช 59

พังงา 29

พัทลุง 104

ภูเก็ต 3

ระนอง 11

สุราษฎรธานี 180

เขต 9 14

สงขลา 14

สตูล 1



ตัวช้ีวัดสุกร

แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง

แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจประเมนิการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดี

ดา้นปศสุตัว ์หรอืใบรบัรองการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสาํหรบัฟารม์สกุร

รายงานผลการปฏิบตัิงานในระบบ e-operation

ขอ้มลูจากสาํนกังานปศสุตัวจ์งัหวดัทั่วประเทศ จดัทาํหนงัสือพรอ้มหลกัฐานครบ

ทกุระดบัคะแนน และจดัสง่ใหก้ลุม่รบัรองดา้นการปศสุตัว ์สาํนกัพฒันาระบบและ

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

หมายเหตุ: หากคํานวณแลวเปนจุดทศนิยม ใหปดลงทุกกรณี ซ่ึงคะแนนจะคํานวณจากจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองต้ังแต 1 ฟารมข้ึนไป
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