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ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน ร้อยละแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต  / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง / ตัวชี้วัดรหัส
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า6402
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน64023
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ไร่ 0.00
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ราย 52,500.00 17,896.00 34.09
จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 90.00 49.00 54.44

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่3049
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย 500.00 188.00 37.60
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ราย 52,500.00 17,896.00 34.09

รายกิจกรรมรอง ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 52,500.00 17,896.0030491 34.09
เครือข่าย 500.00 188.00 37.60

พิมพ์โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองงานพระราจดำริและกิจกรรมพิเศษ หน่วยงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
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ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน ร้อยละแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต  / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง / ตัวชี้วัดรหัส
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม6404
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ64042
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียน 375.00 242.00 64.53
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ราย 30,675.00 18,166.00 59.22
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย ตัว 120,000.00 69,319.00 57.77

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ3042
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตัว 120,000.00 69,319.00 57.77
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราย 9,375.00 7,971.00 85.02
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียน 375.00 242.00 64.53

รายกิจกรรมรอง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 8,000.00 6,939.0030422 86.74
รายกิจกรรมรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 265.00 80.003042101 30.19
รายกิจกรรมรอง โครงการหมู่บ้านยามชายแดน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด เชียงใหม่ 40.00 30.003042103 75.00
รายกิจกรรมรอง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน 90.00 90.003042105 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการธนาคารอาหารชุมชน ( FOOD BANK ) ตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน 20.00 20.003042106 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน 130.00 100.003042107 76.92
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน 20.00 20.003042108 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการทับทิมสยาม จ.สระแก้ว 10.00 0.003042110 0.00
รายกิจกรรมรอง โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา จ.ยะลา  นราธิวาส 60.00 30.003042111 50.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 250.00 292.003042112 116.80
รายกิจกรรมรอง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) 40.00 10.003042116 25.00
รายกิจกรรมรอง โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 10.00 10.003042118 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง  ตามพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ 20.00 20.003042120 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ 30.00 30.003042121 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร 20.00 20.003042125 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 20.003042129 0.00
รายกิจกรรมรอง 10.00 10.003042132 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปาย  จ.แม่ฮ่องสอน 20.00 20.003042133 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จ.เชียงราย 20.00 20.003042134 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการภูฟ้าพัฒนา  ตามพระราชดำริ จ.น่าน 30.00 30.003042136 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน 20.003042137 0.00
รายกิจกรรมรอง โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก 20.00 20.003042138 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร 20.00 20.003042140 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี 20.00 20.003042141 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี 10.00 10.003042144 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30.00 30.003042145 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุม จ. 20.00 20.003042146 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หนองพลับกลัดหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.00 10.003042147 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชดำริ 10.00 0.003042149 0.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปัตตานี 10.00 10.003042150 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาการเกษตรบ้านกูแบสิรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปัตตานี 10.00 10.003042151 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส 30.00 0.003042152 0.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา  จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี 10.00 10.003042153 100.00

โรงเรียนกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 375.00 242.003042155 64.53
รายกิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10.003042160 0.00

พิมพ์โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองงานพระราจดำริและกิจกรรมพิเศษ หน่วยงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
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ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน ร้อยละแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต  / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง / ตัวชี้วัดรหัส
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (ด้านปศุสัตว์) อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 40.00 40.003042162 100.00

กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่3044
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ ราย 21,300.00 10,195.00 47.86
รายกิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 21,300.00 10,195.0030441 47.86

พิมพ์โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองงานพระราจดำริและกิจกรรมพิเศษ หน่วยงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
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ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน ร้อยละแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต  / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง / ตัวชี้วัดรหัส
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม6404
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง64041
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ราย 860.00 851.00 98.95
กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง3043
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ราย 860.00 851.00 98.95
รายกิจกรรมรอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 364.00 364.0030431 100.00
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 420.00 411.0030432 97.86
รายกิจกรรมรอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 76.00 76.0030433 100.00

พิมพ์โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองงานพระราจดำริและกิจกรรมพิเศษ หน่วยงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
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ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน ร้อยละแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต  / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง / ตัวชี้วัดรหัส
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน6401
โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์64011
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ ราย 12,720.00 8,820.00 69.34
จํานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ กิโลกรัม 20,777,600.00 11,419,982.00 54.96
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ตัว 0.00 0.00
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ สายพันธุ์ 360.00 310.00 86.11
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ ราย 2,625.00 0.00 0.00
จํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ ตัว 327,862.00 206,934.00 63.12
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ (โด๊ส/ซี.ซี.) หน่วยงาน 0.00
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป ราย 0.00
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ตัวอย่าง 16,166.00 10,601.00 65.58

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์3041
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ ราย 12,720.00 8,820.00 69.34
พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ ไร่ 66,655.00 45,109.00 67.68

รายกิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ 480.00 450.0030414 93.75

พิมพ์โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองงานพระราจดำริและกิจกรรมพิเศษ หน่วยงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
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