สำนักพัฒนำพันธุส์ ัตว์
โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ผลผลิต พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนำปรับปรุงพันธุส์ ัตว์
ตัวชี้วัด : จํานวนสัตว์พนั ธุ์ดีที่ผลิตได้
กิจกรรม : ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : ขึน้ ทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พนั ธุ์พชื อาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านการปศุสัตว์

หน่วยนับ

ตัว
สายพันธุ์

จำนวน

831,100
105

สานักพัฒนาอาหารสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์
ตัวชีว้ ัด : จานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
ตัวชีว้ ัด : ขึน้ ทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชือ้ จุลินทรีย์ด้านการปศุสัตว์
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (ภาคเหนือ)
กิจกรรม : ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)
ตัวชีว้ ัด : จานวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตัวชีว้ ัด : เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง
ตัวชีว้ ัด : จานวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวชีว้ ัด : เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)
กิจกรรม : เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ (ภาคใต้)
ตัวชีว้ ัด : จานวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้
ตัวชีว้ ัด : เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หน่วยนับ

จานวน

กิโลกรัม

48,410,000

สายพันธุ์

410

แห่ง
ราย

1
100

แห่ง
ราย

2
200

แห่ง
ราย

1
100

สานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
ตัวชีว้ ัด : จานวนสัตว์พันธุด์ ีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
ตัวชีว้ ัด : ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่ กษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นทีท่ มี่ ีความเหมาะสม
ตัวชีว้ ัด : จานวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม (โคเนือ้ )

หน่วยนับ

จานวน

ตัว

215,800

ครัง้

84

ตัว

20,000

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
โครงการ ตาบลมั่งคง มั่งคัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : งานตาบลมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ ยืน
ตัวชีว้ ัด : จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ตัวชีว้ ัด : เกษตรกรทีไ่ ด้รับประโยชน์
กิจกรรม : มหกรรมปศุสัตว์
ตัวชีว้ ัด : จานวนผูเ้ ข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
ตัวชีว้ ัด : จานวนเกษตรกรทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ข้าสูร่ ะบบ Smart Farmer
โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
ตัวชีว้ ัด : จานวนผูย้ ากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ตัวชีว้ ัด : พื้นทีก่ ารผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลีย่ นมาทาการปศุสัตว์
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชีว้ ัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์แบบแปลงใหญ่
ตัวชีว้ ัด : พื้นทีก่ ารเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ละตลาดสีเขียว
ตัวชีว้ ัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อนิ ทรีย์

หน่วยนับ

จานวน

ราย

1,000

ราย

14,878

ราย

3,000

ราย

7,100

ราย

1,000

ไร่

83,155

ราย

8,820

แปลง

200

ราย

60

กองผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ตัวชี้วดั : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตภัณฑ์แปรรูป
กิจกรรม : มหกรรมปศุสัตว์
ตัวชี้วดั : จำนวนผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมปศุสัตว์

หน่วยนับ

จานวน

รำย

1,750

รำย

600

กองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ตัวชีว้ ดั : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชีว้ ดั : จานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชีว้ ดั : จานวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลือ่ นที่
ตัวชีว้ ดั : จานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
ตัวชีว้ ดั : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตัวชีว้ ดั : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ตัวชีว้ ดั : เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ

ราย

จานวน

650

ราย
โรงเรียน

12,500
500

ราย

21,300

ราย

1,150

ราย
เครือข่าย

210,000
500

สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด : จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : จานวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล
ตัวชี้วัด : จานวนตัวอย่างที่ได้รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กาหนด
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม : ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
ตัวชี้วัด : จานวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
ตัวชี้วัด : จานวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
โครงการ เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้าวิกฤต
กิจกรรม : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้าวิกฤต
ตัวชี้วัด : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าเสีย

ตัวอย่าง
แห่ง
แห่ง

จานวน

66,500
24,950

ตัวอย่าง

300
800

ฟาร์ม
ไร่

80
480

แห่ง

12

สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ มาตรฐานกาหนด

หน่วยนับ

ตัวอย่าง

*หมายเหตุ จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด ประเมินหน่วยงานในฐานะเป็นผูป้ ฏิบัติงาน
จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ประเมินหน่วยงานในฐานะเป็นผูป้ ฏิบัติงาน

จานวน

264,563

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตัวชีว้ ดั : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั : จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด

หน่วยนับ

แห่ง
ตัวอย่าง

จานวน

19,850
54,930

สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : จัดการสวัสดิภาพสัตว์
ตัวชี้วดั : จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies)
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชี้วดั : จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทาหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : การพัฒนาสุขภาพสัตว์
ตัวชี้วดั : จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
กิจกรรม : เพิม่ ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ตัวชี้วดั : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรม : เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพืน้ ที่ที่มีความเหมาะสม
ตัวชี้วดั : การบริการแก้ปัญหาระดับฟาร์ม

หน่วยนับ

จานวน

ตัว

1,000,000

ตัว

120,000

ตัว

25,621,900

ราย

36,649

ฟาร์ม

10,000

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
ตัวชี้วัด : จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พนั ธุ์พชื อาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรียด์ า้ นปศุสัตว์

หน่วยนับ

จานวน

ตัวอย่าง

226,006

สายพันธุ์

600

สานักเทคโนโลยีชวี ภัณฑ์สตั ว์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
ตัวชี้วัด : ผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ (โด๊ส/ซี.ซี.)

หน่วยนับ

หน่วย

จานวน

213,881,550

กองสารวัตรและกักกัน
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
ตัวชี้วัด : จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
ตัวชี้วัด : ทาลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ
ตัวชี้วัด : ทาลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ (สัตว์ปีก)
โครงการ พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัด : จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์

หน่วยนับ

จานวน

ตัวอย่าง
คัน
คัน

13,560
385,000
38,500

ตัวอย่าง

19,940

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : จัดการสวัสดิภาพสัตว์
ตัวชีว้ ดั : จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทาหมัน
ตัวชีว้ ดั : ตรวจสอบ กากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์
ตัวชีว้ ดั : รักษาพยาบาลสัตว์
ตัวชีว้ ดั : จานวนสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์
ตัวชีว้ ดั : บริการรักษาและพัฒนาสุขภาพช้าง
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : การพัฒนาสุขภาพสัตว์
ตัวชีว้ ดั : จานวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ

หน่วยนับ

จานวน

ตัว
แห่ง
ตัว
ตัว
เชือก

8,760
750
8,840
300
2,000

ตัว

130,000

