
รหัส หน่วยนับ เป้าหมายรวม
6401

64011

ราย 91.00
3025

ตวั 252.00
แห่ง 38.00
ตวั 742.00

3041

ไร่ 35.00
ราย 91.00

3054

ร้อยละ
6402

64021

ตวั 8,404.00
ตวั 2,408,789.00
ราย 3,160.00

3018

ตวั 9,327.00
ตวั 8,404.00

3022

แห่ง 18,352.00
ตวั 2,845.00
ตวั 144,810.00
ตวั 152,134.00

ตวั 28,704.00
ตวั 2,105,600.00

ตวั 3,400.00
ตวั 360.00

3024

ราย 3,160.00
64022

แห่ง 1,562.00สถานประกอบการสินคา้ปศุสตัวท่ี์ไดรั้บบริการตรวจประเมินมาตรฐาน

พิมพโ์ดย U50200 หน่วยงาน 50200 : ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชียงใหม่
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จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการเฝ้าระวงัทางอาการและประเมินความเส่ียง
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการรับรองสถานท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ GFM
กจิกรรมหลกั เพิม่ประสิทธิภาพการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(วคัซีนรวมป้องกนัโรคในสตัว์
ปีก ND+IB)
จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(สุกร)

จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(FMD โคเน้ือ/กระบือ/แพะ-
แกะ) [2 รอบ]
จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(Haemorrhagic)

จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บการบริการดูแลสุขภาพ
จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(FMD โคนม) [3 รอบ]

กจิกรรมหลกั การพฒันาสุขภาพสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนสถานท่ีเส่ียงท่ีไดรั้บการเฝ้าระวงัและท าลายเช้ือโรค ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด

จ านวนปศุสตัวท่ี์ตั้งทอ้งจากการผสมเทียม
จ านวนสตัวพ์นัธุ์ดีท่ีผลิตไดจ้ากการผสมเทียม

จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการเฝ้าระวงัทางอาการและประเมินความเส่ียง
กจิกรรมหลกั การพฒันาการผลติปศุสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการพฒันาสุขภาพสตัว์

อตัราการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุ
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
พฒันาศักยภาพกระบวนการผลติสินค้าเกษตร
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนสตัวพ์นัธุ์ดีท่ีผลิตไดจ้ากการผสมเทียม

เกษตรกรท่ีไดรั้บประโยชน์ดา้นการปศุสตัว์
กจิกรรมหลกั พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

กจิกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
พ้ืนท่ีการผลิตไม่เหมาะสมไดรั้บการปรับเปล่ียนมาท าการปศุสตัว์

ตรวจสอบ ก ากบัดูแลสถานพยาบาลสตัว์
รักษาพยาบาลสตัว์

กจิกรรมหลกั จัดการสวสัดภิาพสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการผา่ตดัท าหมนั

พฒันาศักยภาพการปศุสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
เกษตรกรท่ีไดรั้บประโยชน์ดา้นการปศุสตัว์

หน่วยงาน : 50200 : ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตัวช้ีวดั
แผนงาน พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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จากเดือน ตุลาคม 2563  ถึงเดือน กันยายน 2564



รหัส หน่วยนับ เป้าหมายรวม
ตวัอยา่ง 0.00
โรงเรียน 225.00

3031

ตวัอยา่ง
แห่ง 1,556.00

3033

ตวัอยา่ง

แห่ง 6.00
3034

โรงเรียน 225.00
64023

ราย 0.00
ราย 1,470.00

3045

ราย
3049

เครือข่าย 13.00
ราย 1,470.00

64024

แปลง 6.00
3062

ราย 20.00
แปลง 6.00

64025

ราย 65,400.00
3064

ราย 65,400.00
6404

64041

ราย 321.00
3043กจิกรรมหลกั พฒันาพืน้ที่โครงการหลวง

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
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แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสังคม
พฒันาพืน้ที่โครงการหลวง
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
เกษตรกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว์

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวท่ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเกษตรกร

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวท่ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเกษตรกร

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นอาหารสตัวปี์ก
พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาดา้นปศุสตัว์

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาดา้นปศุสตัว์
กจิกรรมหลกั ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์แบบแปลงใหญ่

เกษตรกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว์
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสตัวอิ์นทรีย์
กจิกรรมหลกั ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

เกษตรกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว์
กจิกรรมหลกั ส่งเสริมปศุสัตว์อนิทรีย์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสตัวอิ์นทรีย์

กจิกรรมหลกั อาหารนมเพ่ือเดก็และเยาวชน
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน

กจิกรรมหลกั พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนตวัอยา่งท่ีไดรั้บตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้ปศุสตัวใ์ห้ได ้มาตรฐานตามเกณฑ์
ก าหนด
จ านวนสถานประกอบการสินคา้ปศุสตัวท่ี์ไดรั้บการตรวจประเมิน ตามเกณฑม์าตรฐาน

กจิกรรมหลกั ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนตวัอยา่งท่ีไดรั้บการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์ตามเกณฑม์าตรฐาน
สถานประกอบการสินคา้ปศุสตัวท่ี์ไดรั้บบริการตรวจประเมินมาตรฐาน

จ านวนตวัอยา่งท่ีไดรั้บการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้ปศุสตัวต์ามเกณฑม์าตรฐาน
จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน

จากเดือน ตุลาคม 2563  ถึงเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน : 50200 : ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตัวช้ีวดั
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รหัส หน่วยนับ เป้าหมายรวม
ราย 321.00

64042

โรงเรียน 39.00
ราย 440.00
ตวั 800.00

3042

ตวั 800.00

ราย 140.00
โรงเรียน 39.00

3044

ราย 300.00
6406

64061

ราย 50.00
3046

ราย 50.00
64062

ราย 10.00
3048

ราย 10.00
64063

ราย 250.00
3061

ราย 250.00
8640

86408

ราย 266.00
8018

ราย 266.00

พิมพโ์ดย U50200 หน่วยงาน 50200 : ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชียงใหม่

กจิกรรมหลกั ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลติในการท าเกษตรทฤษฎี

ใหม่ ด้านสัตว์ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรไดรั้บการพฒันาให้มีความมัน่คงในอาชีพ

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรไดรั้บการพฒันาให้มีความมัน่คงในอาชีพ

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
เกษตรกรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมอาชีพดา้นปศุสตัว์
แผนงาน ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
เกษตรกรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมอาชีพดา้นปศุสตัว์
กจิกรรมหลกั พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนผูย้ากไร้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนผูย้ากไร้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
กจิกรรมหลกั ส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เขา้สู่ระบบ  Smart Farmer
ส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ
จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เขา้สู่ระบบ  Smart Farmer
กจิกรรมหลกั สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการจากคลินิกสตัว์
แผนงาน บูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก
พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บบริการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กจิกรรมหลกั คลนิิกเกษตรเคล่ือนที่
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการผา่ตดัท าหมนัภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้
จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

จ  านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการผา่ตดัท าหมนัภายใตโ้ครงการสตัว ์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้
กจิกรรมหลกั สนับสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บบริการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชด าริ

เกษตรกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว์
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ

จากเดือน ตุลาคม 2563  ถึงเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน : 50200 : ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตัวช้ีวดั

RPT 107


