ตัวชี้วัดรายบุคคลของผูบริหาร(ปศุสัตวจังหวัด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 1/2562) สพส.ขอเพิ่มเติมใหมเปน 8 ตัวชี้วัด(เลือก)
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว (รอยละ 15)
การบังคับใชกฎหมายกับโรงฆาสัตวเถื่อน
(รอยละ 3)







2 นนทบุรี











mail 14/12/61

3 ปทุมธานี











mail 13/12/61

4 พระนครศรีอยุธยา 







5 อางทอง









6 ลพบุรี











7 สิงหบุรี











8 ชัยนาท















mail 18/12/61











mail 18/12/61 และ
จังหวัดขอเปลี่ยนจาก
ตัวชี้วัดเลือกการสงเสริม
และพัฒนาโรงฆาสัตวฯ
เปน ตลาดรองรับสินคา
ปศุสัตวฮาลาล สพส.
อนุมัติเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62



mail 18/01/62 *จังหวัด
ขอเปลี่ยนจากฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม เปน สงเสริม
และพัฒนาโรงฆาสัตวฯ
(GMP) สพส.อนุมัติเมื่อ
วันที่ 21 มี.ค.62





10 สมุทรปราการ





11 ชลบุรี











12 ระยอง











13 จันทบุรี











14 ตราด











15 ฉะเชิงเทรา











16 ปราจีนบุรี











17 นครนายก









18 สระแกว









19 นครราชสีมา











20 บุรีรัมย











21 ศรีสะเกษ







22 สุรินทร









23 อุบลราชธานี











หมายเหตุ

mail 14/12/61

9 สระบุรี



การดําเนินการสงเสริมโรงฆาสัตวให
ไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP)
(รอยละ 3)

การรับรองสถานที่จําหนายไขสดตาม
โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
ปศุสัตว (รอยละ 3)



จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการ
แนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว
อินทรีย (รอยละ 3 )

ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล
(รอยละ 3 )

1 กรุงเทพมหานคร

ที่ ปศุสัตวจังหวัด

รอยละการตรวจประเมินฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม (รอยละ 3)

การรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
(รอยละ 3)

การสงเสริมและพัฒนาโรงฆาสัตวที่ไดรับ
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงงาน
(GMP) (รอยละ 3)

เพิ่มใหม

การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน
(รอยละ 3)

จํานวนสถานประกอบการฟารมโคนมที่
ไดรับการตรวจประเมินและรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโค
นม (รอยละ 3)

เลือก (3 ตัวชี้วัด) (ตัวชี้วัดตัวละ รอยละ 3)

บังคับเลือก บังคับเลือก




mail 18/12/61

*ขอแกไขจาก ฮาลาล เปน
ปศุสัตว ok



mail 27/12/61





Fax 14/12/61



mail 12/12/61



ตัวชี้วัดรายบุคคลของผูบริหาร(ปศุสัตวจังหวัด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 1/2562) สพส.ขอเพิ่มเติมใหมเปน 8 ตัวชี้วัด(เลือก)
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว (รอยละ 15)















27 รอยเอ็ด









28 หนองบัวลําภู







29 ขอนแกน







30 อุดรธานี
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*จังหวัดขอเปลี่ยนจาก
การบังคับใชกฎหมายกับ
โรงฆาสัตวเถื่อน เปน
ตลาดรองรับปศุสัตวฮา
ลาล สพส.อนุมัติเมื่อวันที่
21 มี.ค.62



mail 18/12/61




















32 หนองคาย









33 บึงกาฬ











34 มหาสารคาม











35 กาฬสินธุ









36 นครพนม











37 มุกดาหาร











38 สกลนคร









39 เชียงใหม









40 ลําพูน









41 ลําปาง









42 แพร









43 นาน









44 พะเยา









45 เชียงราย









46 แมฮองสอน









47 อุตรดิตถ





48 นครสวรรค







49 อุทัยธานี







50 กําแพงเพชร














หมายเหตุ



31 เลย



การดําเนินการสงเสริมโรงฆาสัตวให
ไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP)
(รอยละ 3)



การบังคับใชกฎหมายกับโรงฆาสัตวเถื่อน
(รอยละ 3)

26 อํานาจเจริญ



เพิ่มใหม
การสงเสริมและพัฒนาโรงฆาสัตวที่ไดรับ
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงงาน
(GMP) (รอยละ 3)





จํานวนสถานประกอบการฟารมโคนมที่
ไดรับการตรวจประเมินและรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโค
นม (รอยละ 3)

25 ชัยภูมิ

รอยละการตรวจประเมินฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม (รอยละ 3)



การรับรองสถานที่จําหนายไขสดตาม
โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
ปศุสัตว (รอยละ 3)

การรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
(รอยละ 3)



ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล
(รอยละ 3 )

การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน
(รอยละ 3)

24 ยโสธร

ที่ ปศุสัตวจังหวัด

จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการ
แนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว
อินทรีย (รอยละ 3 )

เลือก (3 ตัวชี้วัด) (ตัวชี้วัดตัวละ รอยละ 3)

บังคับเลือก บังคับเลือก
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mail 18/12/61
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ตัวชี้วัดรายบุคคลของผูบริหาร(ปศุสัตวจังหวัด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 1/2562) สพส.ขอเพิ่มเติมใหมเปน 8 ตัวชี้วัด(เลือก)
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว (รอยละ 15)
การบังคับใชกฎหมายกับโรงฆาสัตวเถื่อน
(รอยละ 3)







52 พิษณุโลก









53 พิจิตร





54 เพชรบูรณ







55 สุโขทัย







56 ราชบุรี









57 กาญจนบุรี









58 สุพรรณบุรี









59 นครปฐม









60 สมุทรสาคร









61 สมุทรสงคราม











62 เพชรบุรี











63 ประจวบคีรีขันธ









64 นครศรีธรรมราช











65 กระบี่











66 พังงา









67 ภูเก็ต











68 สุราษฏรธานี











mail 14/12/61

69 ระนอง











mail 12/12/61

70 ชุมพร











71 สงขลา











72 สตูล











73 ตรัง











74 พัทลุง









75 ปตตานี











76 ยะลา
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77 นราธิวาส
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ขอมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562





การดําเนินการสงเสริมโรงฆาสัตวให
ไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP)
(รอยละ 3)

รอยละการตรวจประเมินฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม (รอยละ 3)



จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการ
แนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว
อินทรีย (รอยละ 3 )

การรับรองสถานที่จําหนายไขสดตาม
โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
ปศุสัตว (รอยละ 3)

51 ตาก

ที่ ปศุสัตวจังหวัด

ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล
(รอยละ 3 )

การรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
(รอยละ 3)

การสงเสริมและพัฒนาโรงฆาสัตวที่ไดรับ
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงงาน
(GMP) (รอยละ 3)

เพิ่มใหม

การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน
(รอยละ 3)

จํานวนสถานประกอบการฟารมโคนมที่
ไดรับการตรวจประเมินและรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโค
นม (รอยละ 3)

เลือก (3 ตัวชี้วัด) (ตัวชี้วัดตัวละ รอยละ 3)

บังคับเลือก บังคับเลือก
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หมายเหตุ
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