
กิจกรรมย่อย หน่วยนับ สัดส่วนเข้าสู่

ผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ

งานชันสูตรโรคสัตว์ ตัวอย่าง 100 จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ ตัวอย่าง

วิจัยและพัฒนาสุขภาพ (สสช) เร่ือง 100 ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ เร่ือง

งานตรวจสอบชีววัตถุ รายการ 100 ตัวอย่างชีววัตถุท่ีตรวจสอบ รายการ

แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก (กตช) โครงการ 100 โครงการท่ีศึกษาวิจัยวัคซีนไข้หวัดนก โครงการ

100 ฟาร์มท่ีได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มท่ีได้รับค าแนะน า (ปศข.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มท่ีตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โรง 100 ใบรับรองสุขอนามัย (สพส.) ฉบับ

20 โรงงานท่ีได้รับค าแนะน า (สพส.) โรง

80 โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกท่ีตรวจรับรอง (สพส.) โรง

100 โรงงานท่ีได้รับค าแนะน า (ปศข.) โรง

100 โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศท่ีตรวจรับรอง (ปศจ.) โรง

80 ฟาร์มท่ีได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

20 โรงงานท่ีได้รับค าแนะน า (สพส.) โรง

80 ฟาร์มท่ีได้รับค าแนะน า (ปศข.) ฟาร์ม

20 โรงงานท่ีได้รับค าแนะน า (ปศข.) โรง

90 ฟาร์มท่ีตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

10 โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศท่ีตรวจรับรอง (ปศจ.) โรง

100 ตัวอย่างสินค้าท่ีตรวจวิเคราะห์ (สถาบันฯ) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างสินค้าท่ีตรวจวิเคราะห์ (ศวพ.) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (สพส.) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (ปศข.) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (ปศจ.) ตัวอย่าง

100 จ านวนเร่ืองท่ีให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร (สพส.) เร่ือง

100 คอมพาร์ทเม้นต์ท่ีรับรอง (ปศข.) คอมพาร์ท
เมนต์

100 ฟาร์มท่ีตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

พัฒนาส่ิงแวดล้อม แห่ง

ตารางก าหนดหน่วยนับของกิจกรรมยอ่ย/ผลผลติยอ่ย และสดัสว่นกิจกรรมยอ่ยเขา้สูผ่ลผลติยอ่ย กรมปศุสตัว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์ม

ตรวจรับรองโรงงาน โรง

จัดหาตัวอย่าง (สพส) ตัวอย่าง

ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก เร่ือง
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100 โรงงานฮาลาลท่ีได้รับค าแนะน า (สพส.) แห่ง

100 โรงงานฮาลาลท่ีได้รับค าแนะน า (ปศข.) แห่ง

100 โรงงานฮาลาลท่ีได้รับค าแนะน า (ปศจ.) แห่ง

100 ตัวอย่างสินค้าท่ีตรวจวิเคราะห์ (สสช.) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างสินค้าท่ีตรวจวิเคราะห์ (ศวพ.) ตัวอย่าง

100 ฟาร์มท่ีได้จัดท าระบบสาธิต (สพส.) แห่ง

100 ฟาร์มท่ีได้จัดท าระบบสาธิต (ปศข.) แห่ง

100 ฟาร์มท่ีได้จัดท าระบบสาธิต (ปศจ.) แห่ง

100 ฟาร์มท่ีได้จัดท าระบบสาธิต (สพส.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มท่ีได้จัดท าระบบสาธิต (ปศข.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มท่ีได้จัดท าระบบสาธิต (ปศจ.) ฟาร์ม

80 ใบอนุญาต ทะเบียน Health Cert Cert. of Freesale นส.4 (อยส.) ฉบับ

20 ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ (อยส.) คร้ัง

20 ใบอนุญาต ทะเบียน  (ปศจ.) ฉบับ

80 ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ (ปศจ.) (ปศข.) คร้ัง

30 โรงงานท่ีได้รับค าแนะน า (อยส.) โรง

70 โรงงานอาหารสัตว์ทีตรวจรับรอง (อยส.) โรง

100 โรงงานอาหารสัตว์ทีตรวจรับรอง (ปศข.) (ปศจ.) โรง

ยาสัตว์วัตถุอันตราย ฉบับ 100 ใบอนุญาต ทะเบียน (อยส.) ฉบับ

100 ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (อยส.) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (ปศจ.) ตัวอย่าง

100 ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (กสก.) ตัวอย่าง

เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส) ราย 100 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ราย

พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส) กลุ่ม 100 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนา กลุ่ม

เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด ราย 100 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ราย

พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ กลุ่ม 100 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา กลุ่ม

ตรวจมาตรฐานฮาลาล แห่ง

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้านการปศุสัตว์ แห่ง

เมืองเกษตรสีเขียว แห่ง

คุณภาพอาหารสัตว์ ฉบับ

ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงาน

จัดหาตัวอย่าง (อยส) ตัวอย่าง
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เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ ราย 100 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ ราย

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ราย 100 เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ราย

งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หลักสูตร 100 โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หลักสูตร

งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ เร่ือง 100 บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ เร่ือง

งานพัฒนาระบบโคนม ฟาร์ม 100 ฟาร์มโคนมท่ีได้รับการพัฒนา ฟาร์ม

งานพัฒนาคุณภาพน้ านมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน แห่ง 100 ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปท่ีผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา แห่ง

งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส) เร่ือง 100 ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ เร่ือง

งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 100 เจ้าหน้าท่ีได้รับการ  ถ่ายทอดความรู้ ราย

งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 100 ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ราย

เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปร่ือง) ราย 100 เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปร่ือง ราย

เจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนา (ปราดเปร่ือง) ราย 100 เจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราดเปร่ือง ราย

ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ราย 100 เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ราย

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร ราย 100 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ราย

เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก) ราย 100 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ราย

พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก) กลุ่ม 100 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนา กลุ่ม

เกษตรกรรับการบริการ (กพก) ราย 100 เกษตรกรได้รับการบริการ ราย

งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก) เร่ือง 100 ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ เร่ือง

งานผลิตโคนม TF ตัว 100

งานผลิตโคนม TMZ ตัว 100

งานผลิตโคนม SW ตัว 100

งานผลิตโคบราห์มัน ตัว 100

งานผลิตโคพื้นเมือง ตัว 100

งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี ตัว 100

งานผลิตโคพันธุ์ตาก ตัว 100

งานผลิตโคทาจิมะ ตัว 100

ตัวโคนม

โคเนื้อ ตัว
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งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ ตัว 100

งานผลิตกระบือ ตัว 100 กระบือ ตัว

งานผลิตสุกร ตัว 100 สุกร ตัว

งานผลิตแพะ ตัว 100

งานผลิตแกะ ตัว 100

งานผลิตกวาง ตัว 100

งานผลิตไก่พื้นเมือง ตัว 100

งานผลิตไก่โร้ดไทย ตัว 100

งานผลิตเป็ดเทศ ตัว 100

งานผลิตเป็ดไข่ ตัว 100

งานผลิตเป็ดเนื้อ ตัว 100

งานผลิตไก่งวง ตัว 100

งานผลิตห่าน ตัว 100

งานผลิตนกกระทา ตัว 100

งานสนับสนุนสัตว์ปีก ตัว 100

งานจัดต้ังฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม 100 ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์ แห่ง

งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ ข้อมูล 100 ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ ศูนย์

งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ช้ันเยี่ยม ตัว 100 พ่อพันธุ์โคเนื้อช้ันเยี่ยม ตัว

งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ) เร่ือง 100 ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เร่ือง

งานหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่ม 100 ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม ระบบ

งานเล้ียงสัตว์เล้ียงไทย กลุ่ม 100 จ านวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เล้ียงประจ าถิ่น พันธุ์

งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจ าถิ่น พันธุ์ 100 จ านวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจ าถิ่น ระบบ

งานระบบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์ ระบบ 100 ระบบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์ ระบบ

85 เมล็ดพันธุ์พืชอาหรสัตว์ท่ีผลิต กิโลกรัม

15 หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีผลิต กิโลกรัม

90 หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสม/ถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักท่ีผลิต กิโลกรัม

โคเนื้อ ตัว

สัตว์เค้ียวเอื้องขนาดเล็ก ตัว

สัตว์ปีก ตัว

ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กิโลกรัม

พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ กิโลกรัม
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10 หญ้าสดท่ีผลิต กิโลกรัม

พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ ราย 100 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ ราย

พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เร่ือง 100 เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เร่ือง

บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตัวอย่าง 100 จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการวิเคราะห์ ตัวอย่าง

โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชด าริ กิโลกรัม 100 การผลิตเสบียงสัตว์ กิโลกรัม

การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (สอส) เร่ือง 100 ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ เร่ือง

30 เก็บรักษาเช้ือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์

30 ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี พันธุ์

20 ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี พันธุ์

10 ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ พันธุ์

10 พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลพืชอินทรีย์ พันธุ์

โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเล้ียงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 

พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (สอส)
ราย 100

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเล้ียงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่าง

ยั่งยืน
ราย

85 จัดต้ังหมูบ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ หมู่บ้าน

15 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า ราย

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)
ตัน 100 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตัน

โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เล้ียงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ ไร่ 100 เกษตรกรมีพื้นท่ีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ไร่

โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เล้ียงโคนม ราย 100 ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เล้ียงโคนม ราย

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เล้ียงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่ ราย 100 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เล้ียงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่ ราย

งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ตัว 100 สัตว์ท่ีได้รับการควบคุม ป้องกันโรค ตัว

งานรักษาพยาบาลสัตว์ ตัว 100 สัตว์ท่ีได้รับการรักษาพยาบาล ตัว

งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก แห่ง 100 พื้นท่ีท่ีควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก แห่ง

งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง 100 จ านวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ ตัวอย่าง

งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (สคบ) กิโลกรัม 100 ปริมาณน้ านม กิโลกรัม

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ (สอส) หมู่บ้าน

พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ กิโลกรัม

ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ พันธุ์
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กิจกรรมย่อย หน่วยนับ สัดส่วนเข้าสู่

ผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ

ตารางก าหนดหน่วยนับของกิจกรรมยอ่ย/ผลผลติยอ่ย และสดัสว่นกิจกรรมยอ่ยเขา้สูผ่ลผลติยอ่ย กรมปศุสตัว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

งานพัฒนาสุขภาพกระบือ (สคบ) ตัว 100 จ านวนกระบือท่ีได้รับการพัฒนาสุขภาพ ตัว

งานควบคุมเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์ คร้ัง 100 จ านวนคร้ังท่ีควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์ คร้ัง

งานกักตรวจสัตว/์ซากสัตว์ คร้ัง 100 จ านวนคร้ังท่ีควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์ คร้ัง

งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ตัว 100 จ านวนปศุสัตว์ท่ีได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ตัว

งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค ตัว 100 จ านวนแม่โคท่ีเข้าทดสอบ ตัว

งานผลิตพ่อโคนมทรอปิคอล ตัว 100 จ านวนพ่อโคท่ีเข้าทดสอบ ตัว

พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์ ตัว 100 จ านวนแพะเนื้อท่ีได้รับการผสมเทียม ตัว

งานผสมเทียมกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ ตัว 100 จ านวนกระบือท่ีได้รับบริการผสมเทียม ตัว

งานจัดต้ังศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุกรรมโคนมแห่งชาติ ตัวอย่าง 100 จ านวนตัวอย่างจีโนมท่ีได้รับการตรวจ ตัวอย่าง

อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองไทย ตัว 100 จ านวนน้ าเช้ือท่ีจัดเก็บ โด๊ส

งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ (สทป) เร่ือง 100 ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ เร่ือง

การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ตัว 100 จ านวนแม่โคพื้นเมืองท่ีได้รับการผสมเทียม ตัว

งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่าง 100 ตัวอย่างสินค้าท่ีตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง

78 ตัวอย่างสินค้าท่ีตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง

22 วิธีวิเคราะห์ท่ีพัฒนาได้และทดสอบความช านาญและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธี

งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ รายการ 100 วิธีวิเคราะห์ท่ีพัฒนาได้และทดสอบความช านาญและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธี

งานตรวจรับรองส่งออก ตัวอย่าง 100 ตัวอย่างส่งออกท่ีวิเคราะห์ ตัวอย่าง

ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ แห่ง 100 ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการตรวจประเมิน แห่ง

วิเคราะห์ไดออกซิน ตัวอย่าง 100 ตัวอย่างท่ีวเคราะห์ไดออกซิน ตัวอย่าง

งานสอบเทียบอุปกรณ์ ช้ิน
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