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จากเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
RPT 107

หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละรหัส

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Function) 6202
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 62021
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตรวจสอบ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 5.00 0.00แห่ง
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 351.00 70.00ราย 19.94
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 26,000.00 0.00ตัว

กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 3021
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย แห่ง 1.00 0.00
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ตัว 26,000.00 0.00
ควบคุมประชากรสัตว์ โดยการผ่าตัดทำหมัน ตัว 353.00 61.00 17.28
ตรวจสอบ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ แห่ง 5.00 0.00

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 3041
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ราย 351.00 70.00 19.94

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 6203
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 62031
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 517,210.00 88,383.00ตัว 17.09
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 1,920.00 799.00ตัว 41.61
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 33,956.00 0.00แห่ง

กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 3018
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ตัว 1,920.00 799.00 41.61

กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3022
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การรับรองสถานที่เลี้ยงที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ราย 130.00 20.00 15.38
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตัว 1,499.00 3,434.00 229.09
จำนวนเกษตรกรที่ยื่นขอรับการรับรองฟาร์ม GFM ราย 1.00
จำนวนซากสัตว์ปีกป่วยตายหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม ฟาร์ม 0.00
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Haemorrhagic) ตัว 11,322.00 0.00
การเฝ้าระวังโรควัวบ้า ตัว 2.00 0.00
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) ตัว 95,488.00 0.00
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) ตัว 410,400.00 88,383.00 21.54
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) ตัว 0.00
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แห่ง 33,956.00 0.00
การปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ราย 11,047.00 94.00 0.85

โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 62032
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 231.00 59.00แห่ง 25.54
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 0.00ตัวอย่าง

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 3031
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด ตัวอย่าง 0.00
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน แห่ง 229.00 59.00 25.76

กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 3033

พิมพ์โดย ธิดาทิพย์ อุปทัง หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
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หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละรหัส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล แห่ง 2.00 0.00

โครงการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 62033
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม 7.00 7.00แห่ง 100.00
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3061
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม แห่ง 7.00 7.00 100.00

โครงการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 62034
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 80.00 0.00ราย
กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 3046
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer ราย 80.00 0.00

โครงการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 62035
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 2.00 0.00แปลง
กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3062
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ แปลง 2.00 0.00

โครงการ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 62036
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 200.00 78.00ราย 39.00
พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 1,630.00 255.00ไร่ 15.64

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 3052
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนแม่กระบือที่ได้รับบริการผสมเทียม ตัว 400.00 85.00 21.25
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ ราย 200.00 78.00 39.00

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 3055
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผสมเทียม ตัว 315.00 0.00
พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ ไร่ 1,630.00 255.00 15.64

กิจกรรมหลัก ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 3056
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กลุ่ม 10.00 2.00 20.00
จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ ราย 81.00 16.00 19.75

โครงการ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 62037
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 455.25ไร่
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,821.00ราย

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 3049
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ราย 1,821.00
จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ไร่ 455.25

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Integration) 6205

พิมพ์โดย ธิดาทิพย์ อุปทัง หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
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โครงการ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 62051
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 21,100.00 676.00ราย 3.20
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3064
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราย 21,100.00 676.00 3.20

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Agenda) 6208
โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62082
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 1,500.00 38.00ตัว 2.53
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 100.00 0.00ราย
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.00 0.00โรงเรียน

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3042
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียน 2.00 0.00
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตัว 1,500.00 38.00 2.53
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราย 100.00 0.00

แผนงาน โครงการพิเศษ 9620
โครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 96202
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการผสมเทียมของอาสาปศุสัตว์ 2,500.00 677.00ราย 27.08
กิจกรรมหลัก อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย 3015
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการผสมเทียมของอาสาปศุสัตว์ ราย 2,500.00 677.00 27.08

พิมพ์โดย ธิดาทิพย์ อุปทัง หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
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