
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน รอ้ยละ รับผิดชอบโดย

กสก.

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวเิครำะห์ ตัวอย่ำง 30,000 24,035 80.12

กสส.

จ ำนวนครัวเรือนตำมผลประชำคมที่เลือกอำชีพปศุสัตว์ ครัวเรือน 15,140 15,140 100.00

จ ำนวนชนิดสินค้ำปศุสัตวท์ี่ได้รับกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิต ชนิด 3 3 100.00

กสส. สทป. และ สคบ.

จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิต รำย 20,130 24,489 121.65

สอส.

จ ำนวนเกษตรท่ีปรับเปล่ียนกำรปลูกพชืในพื้นที่ไม่เหมำะสมเพื่อเล้ียงโคเนื้อ รำย 1,000 1,153 115.30

สพส.

จังหวดัจัดท ำแนวทำงกำรเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้ำนปศุสัตว์ จังหวดั 4 4 100.00

จ ำนวนฟำร์มปศุสัตวท์ี่เข้ำร่วมโครงกำร Zero waste ฟำร์ม 18 18 100.00

กสส.

จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ Smart Farmer รำย 30,000 30,363 101.21

กพก.

เกษตรกรได้รับกำรพฒันำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ รำย 1,400 1,838 131.29

กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุส์ัตว์ สทป. และ สพพ.

จ ำนวนสัตวพ์นัธุดี์ที่ผลิตได้ ล้ำนตัว 2.0000 1.6931 84.66

กิจกรรมหลัก พัฒนาอาหารสัตว์ สอส.

จ ำนวนผลผลิตพชือำหำรสัตว์ ตัน 58,000 45,480 78.41

กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม บ าบดั และชันสูตรโรคสัตว์ สคบ. กสก. และ สสช.

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์(Haemorrhagic) ตัว 940,977 1,131,145 120.21

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์(Rabies) ตัว 1,000,000 515,753 51.58

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์(FMD) รอบที่ 1 (ต.ค. 57 - ม.ีค. 58) ตัว 4,959,023 5,497,728 110.86

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์(FMD) รอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 58) ตัว 4,959,023 1,260,360 25.42

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรบ ำบัดโรคสัตวต์ำมเกณฑ์มำตรฐำน (บริกำรรักษำพยำบำลสัตว์/บริกำรถ่ำยพยำธิ) ตัว 11,517,000 12,963,454 112.56

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวเิครำะห์ชันสูตรโรคสัตว์ ตัว 358,000 300,339 83.89

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบรหิารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

รอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2557 –  มิถุนายน 2558 )

เปรียบเทยีบ แผน/ผลการด าเนินงาน

รอบ 9 เดือน

แผนงาน ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

โครงการ รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แผนงาน แก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกั้บเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม

กิจกรรมหลัก ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม

โครงการ บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ

โครงการ เมืองเกษตรสีเขียว

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง

ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างเปน็ระบบ

โครงการ พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์

โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

หน่วยนับแผนงาน / ผลผลิต /โครงการ / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
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รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบรหิารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

รอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2557 –  มิถุนายน 2558 )

เปรียบเทยีบ แผน/ผลการด าเนินงาน

รอบ 9 เดือนหน่วยนับแผนงาน / ผลผลิต /โครงการ / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก ปอ้งกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปญัหาโรคไข้หวัดนก สคบ. กสก. และ สสช.

จ ำนวนสถำนท่ีเส่ียงที่ได้รับกำรเฝ้ำระวงัสถำนที่เส่ียงและท ำลำยเชื้อโรค แห่ง 2,328,600 2,112,179 90.71

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57) ล้ำนตัว 20.0000 12.8809 64.40

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์รอบที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 58) ล้ำนตัว 20.0000 26.5317 132.66

จ ำนวนสัตวท์ี่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคสัตว ์รอบที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 58) ล้ำนตัว 20.0000 15.8245 79.12

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวเิครำะห์ชันสูตรโรคสัตว์ ตัว 119,130 101,406 85.12

จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำศักยภำพ รำย 64,900 69,989 107.84

กิจกรรมท่ี 1 : ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรปศุสัตว์ กสส. กพก. และ สอส.

ตัวชี้วดั : จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและบริกำรด้ำนปศุสัตว์ รำย 29,900 32,667 109.25

กิจกรรมท่ี 2 : สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กพก.

ตัวชี้วดั : จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับบริกำรภำยใต้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ รำย 13,700 14,920 108.91

ตัวชี้วดั : จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริกำรภำยใต้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โรงเรียน 500 420 84.00

กิจกรรมท่ี 3 : คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ กพก.

ตัวชี้วดั : จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับบริกำรจำกคลินิกสัตว์ รำย 21,300 22,402 105.17

กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมกำรท ำปศุสัตวอ์ินทรีย์ กสส.

ตัวชี้วดั : จ ำนวนฟำร์มปศุสัตวอ์ินทรีย์ที่ได้รับกำรตรวจรับรอง ฟำร์ม 50 6 12.00

กำรตรวจประเมิน GAP ฟำร์มไก่เนื้อและสุกร ฟำร์ม 1,000 0 0.00

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตวต์ำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด ตัวอย่ำง 327,400 275,293 84.08

จ ำนวนคอมพำร์ทเมนต์ท่ีได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน คอมพำร์ทเมนท์ 75 56 74.67

จ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตวท์ี่ได้รับบริกำรพฒันำและตรวจประเมินมำตรฐำน แห่ง 41,100 45,291 110.20

สพส. สตส. และ อยส.

ตัวชี้วดัเชิงปริมำณ

ฟำร์มปลอดโรค FMD ฟำร์ม 300.00 318.00 106.00

กำรตรวจประเมิน GAP ฟำร์มไก่เนื้อและสุกร ฟำร์ม 1,000.00 0 0.00

จ ำนวนสถำนประกอบด้ำนปศุสัตวท์ี่ได้รับบริกำรพฒันำและตรวจประเมินมำตรฐำน แห่ง 40,900.00 45,174.00 110.45

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตวต์ำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด ตัวอย่ำง 326,600.00 274,813.00 84.14

จ ำนวนคอมพำร์ทเมนต์ท่ีได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน คอมพำร์ทเมนท์ 75.00 56.00 74.67

สพส.

ตัวชี้วดัเชิงปริมำณ

จ ำนวนร้ำนค้ำจ ำหน่ำยเนื้อสัตวท่ี์ได้รับกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล แห่ง 200.00 117.00 58.50

จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตวต์ำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด ตัวอย่ำง 800.00 480.00 60.00

จ ำนวนโรงฆ่ำสัตวท่ี์ได้รับกำรตรวจประเมินฮำลำล แห่ง 50.00 28.00 56.00

ศทส.

จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ 3 3 100.00

กวป. และ กผง.

จ ำนวนโครงกำรวจิัย โครงกำร 57 57 100.00

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ


