ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
Good Farming Management (GFM)
รายละเอียดการดําเนินงานการรับรอง
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563

ภาพรวม

ฟาร์มรายย่อย

นโยบาย

ขับเคลื่อนฟาร์ม
เพื่อผลักดันและ
ยกระดับฟาร์ม

หลักการ GFM

GFM

ระบบการ
ป้องกันโรค

ระบบการ
ตรวจสอบ
ย้อนกลับ

เพิ่มผลผลิต
+การจัดการอาหาร

ลดปัญหาจากโรคระบาด

ส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย

ผลักดันการตลาด

ลดต้นทุน สร้างรายได้

มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ขนาดฟาร์มเป้าหมาย
ชนิดฟาร์มที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง
9 ชนิด

สัตว์ปีกพื้นเมือง

เป็ด

ไก่ไข่
แกะ

สุกร
แพะ

โคนม

สัตว์ปีกพื้นเมือง

>100 ตัว

เป็ด

>3,000 ตัว

โคนม

ฟาร์มที่ยังไม่ได้ GAP

โคเนื้อ

>20 ตัว

กระบือ

>20 ตัว

แพะ

>50 ตัว

แกะ

>50 ตัว

สุกร

>50 ตัว

ไก่ไข่

>3,000 ตัว

*ดําเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจาก ฟาร์มรายใหญ่
รายกลาง และรายเล็กตามลําดับ

กระบือ
โคเนื้อ

*ฟาร์มที่ยังไม่ได้เป็นไปตามขนาดฟาร์มเป้าหมาย ถ้ามี
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ความสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้
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สิทธิประโยชน์
✔ เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

✔ ลดรายจ่าย จากการรักษาสัตว์ป่วย กรณีเกิดโรคระบาด

✔ เกษตรกรได้รับการพิจารณาเข้าโครงการของกรมปศุสัตว์
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

✔ โรคปากและเท้าเปื่อย

ฟาร์มปลอดโรค

นมโรงเรียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ

✔ โรคบรูเซลลา วัณโรค
และพาราทูเบอร์คโลชิส

GMP ศูนย์รับนม

✔ โรคปากและเท้าเปื่อย

ฟาร์มปลอดโรค

✔ โรคบรูเซลลา วัณโรค
และพาราทูเบอร์คโลชิส

ปศุสัตว์ OK

เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ปศุสัตว์ OK
ฟาร์มปลอดโรค

✔ โรคปากและเท้าเปื่อย
✔ โรคบรูเซลลา

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง/
ไก่ชน/ไ่ก่ไข่/เป็ด

ปศุสัตว์ OK

การเคลื่อนย้าย

ใช้ใบรับรองเป็นหลักฐานการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดแทน ใบ ร.3 โดยอนุโลม

แต่กรณีเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดจะต้องนําใบรับรอง ไปแสดงต่อปศอ.เพื่อขอรับใบ ร.4 เคลื่อนย้ายต่อไป
ทั้งนี้ไม่ต้องเก็บตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนก หากมีประวัติการเก็บตัวอย่างตามที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง
(โครงการx-ray)
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คณะผู้ตรวจประเมิน GFM

คุณสมบัติ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

หัวหน้าคณะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ /

ผู้ตรวจประเมิน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ /

ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร

ผู้ตรวจประเมินฟาร์ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

GFM

ผู้ตรวจประเมิน

เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

จนท.ของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เลขานุการ
จบการศึกษาขั้นตํ่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อํานาจหน้าที่

สาขา สัตวแพทย์ /
สาขา สัตวบาล /

สาขา สัตวศาสตร์ /

สาขา ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

1. ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์
ให้เสร็จภายใน 1 เดือน

รูปแบบการ

นับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ตรวจประเมิน

2. สอบสวนข้อเท็จจริง
3. อบรมที่ปรึกษาของเกษตรกร

1. การตรวจรับรองใหม่

4. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจติดตามผลการแก้ไข
3. การตรวจต่ออายุ
4. การตรวจกรณีพิเศษ
‣ มีเหตุอันควรสงสัยว่าฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายด้านการปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง
‣ เมื่อมีการร้องเรียนว่าผู้ขอรับรอง
ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในฟาร์ม GFM
‣ กรณีโอนกิจการ
‣ กรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แบบคําร้องขอรับการ

แบบประเมินสถานที่

รับรองฟาร์ม GFM

พป. 1

แบบฟอร์ม

พป. 2
ข้อมูลฟาร์ม

รายงานการประเมิน

เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

สถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

พป. 3

พป. 5

พป. 4

พป. 6

แบบรายงานการขึ้น

รายงานการรับรอง

ทะเบียนเกษตรกรที่ไ่ด้รับ
การอบรม GAP, GFM

หรือผู้ได้รับคําแนะนําจากที่
ปรึกษาของเกษตรกร

ฟาร์ม GFM

ขั้นตอนการตรวจประเมินและรับรอง
ผู้ขอรับใบรับรอง

ปศอ./ ที่ปรึกษาเกษตรกร

ปศจ./ คณะผู้ตรวจประเมิน

คุณสมบัติ

อบรมเกษตร

✔ ข้ึนทะเบียนเกษตรฯ
✔ ไม่อยู่ระหว่างการ

พป. 4

อบรมที่ปรึกษา
เกษตรกร

เพิกถอนการรับรอง

✔ ผ่านการอบรม GFM/GAP/
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ปศข./สคบ./กรมปศุสัตว์
อบรม

คณะผู้ตรวจประเมิน

ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม

ได้รับคําแนะนํา

ผู้ตรวจประเมิน GFM

✔ พัฒนาที่เลี้ยงตามคําแนะนํา
✔ ฟาร์มสุกร ต้องแจ้ง
อปค.ส่วนท้องถิ่น

ยื่นขอรับรอง

ตรวจสอบ

+เอกสาร

รวบรวม พป. 4

พป. 3

1. ข้อมูลฟาร์ม
(ฟป 1. พป. 2)

ประเมินฟาร์ม

2. สําเนาบัตรประจําตัว

3. ฟาร์มสุกร มีเอกสารรับทราบ

การเลี้ยง จาก อปค.ส่วนท้องถิ่น

พป. 1/พป. 2/พป. 3
เอกสารแนบ

รวบรวมเอกสาร
ได้รับใบรับรอง

ตรวจสอบ
เอกสาร+วางแผนการ
ตรวจประเมิน

แจ้งผล

ตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1

อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

รายงาน

สนง.ปศข./สคบ.

ตรวจให้เสร็จภายใน 1 เดือน

พบข้อบกพร่อง
แก้ไข ภายใน 1 เดือน

ตรวจประเมิน

รวบรวม พป. 5

เบื้องต้น

ประชาชน/ หนังสือมอบอํานาจ

ติดตามระบบการ

นัดหมาย

ผ่าน
ไม่พบข้อบกพร่อง

ปศจ.พิจารณา

ตรวจประเมิน
ครั้งที่ 2

รับรอง/ต่ออายุ/
ยกเลิก/พักใช้/
เพิกถอน

พบข้อบกพร่อง

กรณีต่ออายุ

กรณีตรวจรับรองใหม่

พักใช้

ยุติการตรวจประเมิน

ภายใน 7 วัน

แจ้งผลพักใช้

ทําหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา/จัด
ทําใบรับรอง

หยุดการอ้างถึง

ใบรับรองฟาร์มGFM

แก้ไข
(หลังพักใช้)

ตรวจประเมิน

ภายใน 180 วัน

ใบรับรอง มีอายุ 2 ปี
ยื่นต่ออายุ ก่่อนใบรับรอง

อายุ 6 เดือน

หมด

กรณีพักใช้
นัดหมายเข้าตรวจ
ประเมินแก้ไข

ผ่าน

คงไว้ซึ่งการรับรอง
ไม่ผ่าน

ยกเลิกการรับรอง
อุทธรณ์

แจ้งผล
แจ้งผลยกเลิก

ส่งใบรับรองคืน

ภายใน 15 วัน

ปศอ./ที่ปรึกษาเกษตรกร
ตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

อธิบดี/ ผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย

หัวข้อประเมินฟาร์ม GFM

1
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พื้นที่เลี้ยงและโครงสร้าง

2

การจัดการโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ์

โรงฆ่าสัตว์

ตลาดนัด
ค้าสัตว์

3

การจัดการยานพาหนะ
> 500 เมตร

บ้านพัก

4

การจัดการบุคคล

บ้านพัก

มีเนื้อที่เพียงพอ
ไม่แออัด

คอกสัตว์ป่วย

ถังขยะมีฝาปิด

8

บ่อนํ้ายาฆ่าเชื้อ

คอกกักสัตว์
อุปกรณ์บังคับ

“ห้ามเข้า
ก่อนได้รับอนุญาต”

การจัดการสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ขายสัตว์

6

5

การจัดการด้านสุขภาพ

การจัดการอาหาร นํ้า และยาสัตว์

7

การจัดการข้อมูล

** เฉพาะโคนม

9

คุณภาพนํ้านมดิบ

รายละเอียดการดําเนินงานการรับรอง GFM

10

สุขศาสตร์การรีดนมและการจัดการเครื่องรีดนม

