
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กรมปศุสัตว์  

 

หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์ 

 ตุลาคม 2563 
 



ค าน า 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 

๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท ำเป็นแผนห้ำปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น และ
มำตรำ ๙ ในวาระเริ่มแรก กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผนห้ำปี ให้จัดท ำเป็นแผนสำมปี
โดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมบทบำทภำรกิจของกรมปศุสัตว์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนทั้ง ๓ ระดับตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย แผนระดับ ๑ ได้แก่ ยุทธศำสตร์
ชำติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  แผนระดับ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ และ
แผนระดับ ๓ ได้แก่ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ แผนพัฒนำกำรเกษตร ยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์ 
เป็นต้น  

ทั้งนี้พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ ให้คณะรัฐมนตรีวาง
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(สศช.) สรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้
รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง ด าเนินการให้มีการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในระยะเวลาที่ สศช. ก าหนด ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภายในองค์กรของกรมปศุสัตว์ทุกระดับ เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อไป 

 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองแผนงาน 

ตุลาคม 2563 
 



สารบัญ 

ล าดับ เรื่อง เลขหน้า 
๑ ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
๒ ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ๒ 
 ๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒-๑๕ 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒  ๑๖ 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๖-๒๐ 
 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๒๐-๒๒ 
 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ๒๒ 
 ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๒๒-๒๓ 
 ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง  ๒๓ 
 ๒.๓.๑ นโยบายรัฐบาล ๒๓-๒๔ 

๓ ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕-๔๒ 
 ๓.๑ ภาพรวม ๒๕-๒๖ 
 ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๖-๔๐ 
 ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๑-๔๒ 
 ภาคผนวก  
 ๑) ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / 

    แผนย่อย กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔๓-๔๘ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บรหิาร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 
๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท ำเป็นแผนห้ำปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น และ
มำตรำ ๙ ในวาระเริ่มแรก กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผนห้ำปี ให้จัดท ำเป็นแผนสำมปี
โดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 แผนระดับ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงกรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์  

แผนระดับ ๒  ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก ดังนี้ 
๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย ๒๓ แผนแม่บท  กรมปศุสัตว์ 

ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยง จ านวน ๑๒ แผนแม่บท จ านวน ๑๗ แผนย่อย  
๒.๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๑๑ ด้าน  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และด้านสาธารณสุข 

๒.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์  

๒.๔ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ   ประกอบด้วย ๑๖ นโยบาย   
กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๙ นโยบาย  

แผนระดับ ๓ ได้แก่ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ  ประกอบด้วย นโยบายหลัก 
12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  โดยกรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายหลัก ๘ ด้าน 
และนโยบายเร่งด่วน ๗ เรื่อง 
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ส่วนที่ ๒ 
ความสอดคล้องกบัแผน ๓ ระดับ  

ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ แผนระดับที่ ๑ 
 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๑) เป้าหมาย :  

1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข   
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ความสุขของประชากรไทย 
2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง : 
1) กำรรักษำควำมสงบำยในประเทศ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

(1.1) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อมตะหนักในเรื่อง
ควำมมั่นคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ   เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ท่ีเพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม 
มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุม ปลูกฝัง จิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความ
สามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคง
อ่ืนๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน 

2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ อย่าง
ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ
การพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (2.3) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมสันติสุขอย่ำงถำวรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข
อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้ง ในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
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พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืนๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อความม่ันคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความเชื่อมโยง
ระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพ
ในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความ รุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่าง
จริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่างๆ รวม
ไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ 
ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมอาชีพ

ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น แพะ โคเนื้อ สัตว์ปีก ฯลฯ
โดยการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
อาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) เป้าหมาย :  

1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด : 
1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : 
1) การเกษตรสร้างมูลค่า   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้า

เกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม  เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
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และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงข้ึน 

(1.1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็นสินค้า
เกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น 
ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันใน
ประเทศต่างๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่ รู้จัก
และยอมรับในคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ไทยและสินค้า ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอ่ืนๆ สู่ตลาดโลก 

(1.2) เกษตรปลอดภัย  สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ัวโลกในเรื่องความส าคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกร ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้า ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(1.3) เกษตรชีวภำพ  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร 
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
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การน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1.4) เกษตรแปรรูป  ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

(1.5)  เกษตรอัจฉริยะ  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นย า เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก 
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน
ฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง 
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพ่ือยืด
ระยะเวลาการจ าหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตรส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกล
การเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา การสร้างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหาร
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จัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ 
ด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอด
รับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
และเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
ค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย
กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจน
เกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

 (3.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราว ที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อัน
น าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 

๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยใน
การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(๔.๑) เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมไร้รอยต่อ  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งเอเชีย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ



7 
 

 

โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการขนส่งทางน้ าและระบบราง มากข้ึน รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการ
ใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วน ภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของ
ภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยง
กัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่าย
และสะดวกมากท่ีสุด 

(๔.๒) สร้ำงและพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ   ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และ
ภาคอ่ืนๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึง
จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้ง
การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้าน
ข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบ ต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่มีการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

(๔.๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย ส่งเสริมการ
พัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริม
การสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การ
ยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับ
เมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่างๆ 
ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม  และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมือง
เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์  และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้
มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคและสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   กรมปศุสัตว์ 

ด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ 
และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบ
มาตรฐานก าหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

 ต้นทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จ าหน่ายในตลาด/การ
น าเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  โดยการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงงานอาหารสัตว์(GMP/HACCP) การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการน าเข้า การ
ตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ด าเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 

ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจ าหน่าย เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์(National Monitoring Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร   นอกจากนี้กรม
ปศุสัตว์ได้ด าเนินการตามบทบาทภารกิจ โดยด าเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การ
อนุรักษห์ลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่ม  การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  การสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรโดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต 
ส่งเสริมการผลิตในระบบแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตาม
แผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค การพัฒนาด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์วิจัยฯ
ของกรมปศุสัตว์ที่มีศักยภาพให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีชุมชน   

จากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า  ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์
ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
และน าเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๑) เป้าหมาย :  
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
    เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
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ตัวช้ีวัด : 
1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม : 
1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 

(1.1) ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก    พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเอง ของเกษตรกร 
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ เพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและ
กติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับ
ฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาค
การเกษตร 

๒)  กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
(๒.๑) สร้ำงสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง

พลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่  คนวัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือ
ปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 
การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ 
ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการท าประโยชน์
ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม  

กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อย  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการภาครัฐ  การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิตและ
การตลาด การสร้างผู้น าชุมชนสาขาด้านปศุสัตว์ ผลักดันให้มีการต่อยอดสืบสานการเลี้ยงปศุสัตว์ไปยังเกษตรกร
รุ่นต่อๆไป  โดยการน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน 
เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นต้น  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าภายในสังคม 
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย :  

1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด : 
1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : 
1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(1.1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ 

(๑.๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์
ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
สัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ ความส าคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนาและการ
ใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา ส ารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์และการส่งเสริมการเกษตร ที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑.๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง
และการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบนพ้ืนฐานของการรักษา
สมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ าคูคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
คุณค่าและความส าคัญของแม่น้ าคูคลอง 
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(1.5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิต สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและวิถี
ชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การสร้างการ
มีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม การบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการ ทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้างระบบ
และกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์จัดการขยะแบบ
เบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษจาก
ภาคการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ าโดยกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมี
การจัดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบ
และเทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้
ด้านพลังงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของ
รัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการเพ่ือรองรับการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐ
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน 

3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
(3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุ่งสู่

เมืองคาร์บอนต่ า และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตร ที่มีผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแหล่งกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจก 

(3.2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและลด
ผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของประชาชน ชุมชน และเมือง ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5) พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และ เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๕.๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มี

น้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชน
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ า
บาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ ได้ตามเกณฑ์มีการจัดท าแผน
ป้องกัน ฟ้ืนฟูรักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติตามพ้ืนที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า
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ทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหา และใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์และสร้าง
ความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล ระบบ
และกลไกการจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด าเนินการ
เพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชน ในการใช้น้ าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการร่วมใช้น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและ
ด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ า
ในภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต
ที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมและผลักดันกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ให้
ส่งผลกระทบด้านมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านกลิ่น เสียง และน้ าใช้น้ าเลี้ยงจากการปศุสัตว์
ลงสู่แม่น้ าล าคลอง โดยด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการของเสียด้านปศุสัตว์  โครงการแก้ไขปัญหาลุ่ม
น้ าวิกฤติอย่างยั่งยืน  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีความ
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย :  

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : 
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค

ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้
มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วน ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
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(1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบาย และการให้บริการภาครั ฐ มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง
การท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 

(2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ร ะบ บ ก าร เงิ น ก า รค ลั ง ข อ งป ระ เท ศ มี ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต า ม ก รอ บ ภ ารกิ จ ใน  
การสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้อง สอดรับ
กับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับ
พ้ืนที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้า
ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
มีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 

(2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ ภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ  

(3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น 
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่กากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4) ภาครัฐมีความทันสมัย  
(4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้างและ

ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติด  กับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ 

(4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  โดยมีการก าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้ง มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

(5.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน ก าลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้ง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

(5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตก าหนดให้เจ้า

พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

(6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและรวดเร็ว 
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(6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้
มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาองค์กรและปรับระบบการปฏิบัติราชการ ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งภารกิจของกรมปศุสัตว์จะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นการด าเนินงานจะต้องตอบสนองต่อความต้องการ มีความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ซึ่งการด าเนินการของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลให้
เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของกรมฯ  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (1) ความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำยที่ ๒.1 บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก อันดับ ๑ ใน ๗๕ ของโลก) 

เป้ำหมำยที่ ๒.2 ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข  
(ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของ ประชากรไทย อันดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
อาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ประเด็น (3) การเกษตร 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้ำหมำยที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓.๘) 
เป้ำหมำยที่ ๒. ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๒) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (3) การเกษตร  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการควบคุม 
ก ากับ ดูแล และพัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานก าหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

 ต้นทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จ าหน่ายในตลาด/การ
น าเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  โดยการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงงานอาหารสัตว์(GMP/HACCP) การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการน าเข้า การ
ตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ด าเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 

ทั้งนี้ในทุกกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจ าหน่าย เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
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(National Monitoring Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร   นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ โดยด าเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์  การอนุรักษ์หลากหลาย
ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม  
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการผลิตในระบบ
แปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค การพัฒนาด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  รวมทั้งการพัฒนาศูนย์วิจัยฯของกรมปศุสัตว์
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีชุมชน   

จากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์  จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตร
เพ่ิมขึ้น และ ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า  ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทย
สามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ และน าเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

                                        ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้ำหมำยที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
            เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๒) 
เป้ำหมำยที่ ๒. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ๘๐:๒๐) 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๕) การท่องเที่ยว กรมปศุสัตว์ด าเนินการพัฒนา

ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การเลี้ยงปศุสัตว์
สมัยใหม่ และเกษตรกร/ชุมชนในพ้ืนที่จะได้รับผลประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าใน
ท้องถิ่น ซึ่งจากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์  จะส่งผลให้ภำพรวมสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำน
กำรท่องเทีย่วต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน  

ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำยที่ ๑. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ 
                  และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศเพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ   ภายใต้ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กรมปศุสัตว์
ด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค เป็นการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถใน
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กำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศเพ่ือกระจำยควำม
เจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็น (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำย : ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอันดับที่ ๔๕) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล กรมปศุสัตว์ ด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  โดยการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ ระบบธนาคารพาณิชย์ ท าให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัว 
และลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันสูงขึ้น  

ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำยที่ ๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเฉลี่ยอย่างน้อย 

                     ร้อยละ ๕ ) 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด่านกักกันสัตว์ใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ ที่อาจจะปนเปื้อนและติดมากับสินค้าปศุสัตว์ที่น าเข้าตามแนวชายแดน  ซ่ึงจากการด าเนินงานจะ
ส่งผลให้เกิดการค้าขายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมสูงขึ้น  

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำย : ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐) 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ : ภายใต้ประเด็น (๑๕) พลังสังคม  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนให้
รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพ่ึงพาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่
โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซึ่งจากการด าเนินงาน และจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม  
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                              ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
(ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ๔.๓๐ คะแนน) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ : ภายใต้ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและ
การตลาด สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ  การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจากการด าเนินงานจะส่งผลท าให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

                                ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างย่ังยืน 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
(ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก  
            อยู่ในระดับต่ ากว่ า ๕๐ ประเทศแรกของโลก)  

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  กรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียที่ออกมาจากฟาร์มและโรงงานด้านปศุสัตว์  โดยการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในฟาร์ม/โรงงาน 
ลดการปล่อยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว จะสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยมี
ความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน   

                           ประเด็น (๑9) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำย :  ๑. ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพ่ิมข้ึน  

        (ตัวชี้วัด : ดัชนีความม่ันคงดา้นน้ าของประเทศระดับ ๒ (๖๐ คะแนน)) 

เป้ำหมำย :  ๓. แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย ร้อยละ ๒๐) 
            (ร้อยละของแม่น้ าล าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น(๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ กรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ เพ่ือลด
การปล่อยของเสียหรือไม่มีของเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง โดยสนับสนุนและอุดหนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจัดท า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการน าของเสียมาเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งด าเนินการภายใต้
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โครงการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิกฤติอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการ
ด าเนินงานจะท าให้ปริมาณการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรลดลงและไม่มีผลกระทบต่อสังคม และสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 
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                               ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้ำหมำยที่ ๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น  
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ ๑.๕) 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  กรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร  ศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษาด้าน
ส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไข
การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ ซึ่งด าเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งการด าเนินงานจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทฯ 

 
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
ประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญ  โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง การฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในกระบวนการท างานของภาครัฐ และการพัฒนา
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้แผนการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมดจ านวน 13 ฉบับ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะเกี่ยวข้องจ านวน 8 ฉบับ ได้แก่  (1) ด้านการเมือง  (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(3) ด้านกฎหมาย   (5) ด้านเศรษฐกิจ   (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (7) ด้านสาธารณสุข  
(9) ด้านสังคม และ (10) ด้านพลังงาน  และกรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศ จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ (5) ด้านเศรษฐกิจ  (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (7) ด้าน
สาธารณสุข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๕) ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

๑.๑ ผลิตภำพ (Productivity) เรื่อง อุตสำหกรรมที่เป็นเลิศ 
- ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร โดยวางยุทธศาสตร์และ

ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment specific plan) 
- ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : อุตสำหกรรมกำรเกษตร ข้อมูลของตลาดโซนนิ่งและเครื่องมือ

สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้ข้อมูลของตลาด การท าโซนนิ่งและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง : ก าหนดพ้ืนที่ทางการเกษตร (Agricultural 
zoning) ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์อากาศ พร้อมกับพัฒนาแผนที่ทางการเกษตร  (Agri 
Map) ที่สามารถน าเสนอรูปแบบของการท าการเกษตรและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 
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หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
2.1 กำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตในระดับบุคคล 

- ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : กำรขยำยผลโครงกำรในพระรำชด ำริกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร
ทั่วประเทศ  โดยขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่ง ในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต าบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

- ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 4 : ส่งเสริม Smart  famer และ Precision farming  โดยการ
ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application    
รวมทั้งอบรมศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรม Mobile Application ในการวางแผนการผลิต 
Precision farming การตลาดและการส่งข้อมูล 

(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อที่ ๑ : ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งระดับชำติ 
                               และพ้ืนที่  

1.1 การปฏิรูปกฎหมาย ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาและบังคับใช้ตามข้ันตอน 

- ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ปฏิรูประบบข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศเพ่ือกำร
อนุรักษ์คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ   โดยรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิด
พันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หัวข้อที่ ๒ : สิ่งแวดล้อม 
- ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ปรับปรุงระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ติดตำม และ

ตรวจสอบมลพิษ  
2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน 

ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นย าและครอบคลุมมากข้ึน 

2.5 ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถาน
ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น : มลพิษจากการใช้สารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
บังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระท าผิดกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ
ของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

(๗) ด้านสาธารณสุข 
หัวข้อที่ ๑ : การคุ้มครองผู้บริโภค 

- ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๙ : กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
3.1 อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการน าระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจ ให้เป็น

มาตรการทางกฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์) 
3.2  มีมาตรการตรวจสอบสินค้าอาหาร ณ ด่านน าเข้าให้มีประสิทธิภาพ 
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3.3 ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย 
3.4 ผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการขนส่งและการเก็บรักษาอาหารตลอด

ห่วงโซ่ (ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ยังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการและเป็นส่วนที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย) 
3.5 ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ าหน่ายอาหารปรุง

ส าเร็จและมีการน าไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการ Tracing (QR code) 
3.9 สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี 2561 - 2562 ผัก ผลไม้ ,  ปี 

2563 - 2564 เนื้อสัตว์และอ่ืนๆ) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม 
การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับเกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัย
ให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้ง
ในภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
น าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงตามแนวทางการ
พัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
      ในสังคมไทย  
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(8) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   

 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับ 
ความส าคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญ 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง และเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย มุ่ง
สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก
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ผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบ
ด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอ้ือต่ อการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายส าคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็น
ปึกแผ่นปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก  โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้  

นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน  
นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต คอร์รัปชั่น  
นโยบายที่ 10 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 11 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงของชาติ   

๒.3 แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓.1 นโยบายรัฐบาล    

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง และมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมี
นโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้  

1) นโยบำยหลัก 8 ด้ำน ประกอบด้วย  
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ เจริญสู่ภูมิภาค  
นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต 
                        อย่างยั่งยืน  
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                        และกระบวนการยุติธรรม   

2) นโยบำยเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  



24 
 

 

นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง 
                         และฝ่ายราชการประจ า  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน  
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย  
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ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรมปศุสตัว ์
๓.๑ ภาพรวม 

๑) วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก” 

 ๒) พันธกิจ 
(๑) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ 
(๒) ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล 
(๓) อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จามกความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 
(๔) วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
(๕) ก ากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

๓) เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
     การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒๙ 
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพ่ือการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP 
           ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔) เป้าหมายให้บริการและตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์  
เป้าหมายที่ ๑ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  

เป้าหมายที ่๒ สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน ๔๘,๑๗๕ แห่ง 
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ๙๐ ราย 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๔,๒๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จ้านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ๒๓๑,๕๐๐ ตัว 
ตัวชี้วัด : จ้านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒๕.๙๙๐๕ ล้านตัว 
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง ๓๖,๖๔๙ ราย 
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์  ๒๐๐ แปลง 
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๓,๐๐,๐๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ ๑๒,๘๒๒ ราย 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ๕๒,๕๐๐ ราย 
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เป้าหมายที ่๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ๔๐๐ ราย 

เป้าหมายที ่๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer ๓,๘๖๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน ๑,๐๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ๑๑,๒๕๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จ้านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
            เพ่ือเป็นสินค้า OTOP  ๙ ผลิตภัณฑ ์
ตัวชี้วัด : จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๓๐,๖๗๕ ราย 
ตัวชี้วัด : จ้านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท้าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
           จากโรคพิษสุนัขบ้า  ๑๒๐,๐๐๐ ตัว 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ๘๖๐ ราย 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราการของส่วนราชการ  โดยจัดท ำเป็นแผนห้ำปี และใน
วาระเริ่มแรกให้จัดท ำเป็นแผนสำมปี มีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  ทั้งนี้
แผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ
ใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๖ ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติหรือแผนแม่บท ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่ด ำเนินกำร 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย และให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ  แจ้งให้ ปปช.ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และ
อ ำนำจต่อไป   

ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ จึงได้
จัดท าโดยยึดกรอบตามประเด็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (1) ความม่ันคง 
๑) แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

- แนวทำงที่ ๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข 
ปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา  
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน าความสงบสันติสุขอย่าง
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ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งด าเนินการต่อจุดศูนย์ดุล
หลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่วมในทุกระดับ  (๒) ด าเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  (๓) 
ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือน
จากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ นานาชาติ
และภาคประชาชน 

๒) เป้ำหมำยของแผนย่อย  เป้าหมายที่ ๒. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
ตัวชี้วัดแผนย่อย : ๑. จ้านวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่  
                          จังหวัดชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๒. วัดสถิติจ้านวนเหตุรุนแรง /สูญเสีย ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
๓. ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัด 
    ชายแดนใต้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๓) เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์ :  เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ้านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ๑,๕๐๐ ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ๑. เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ  
                             มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

๔) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ 
สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุ ขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมท าให้
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น จ านวนการเกิดเหตุความรุนแรง/สูญเสียลดลง และมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๕) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ  
    (๕.๑) แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

          1) โครงการต าบลมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      - กิจกรรมงานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

       งบประมาณ 26,5๗๖,300 บาท 
 
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (3) การเกษตร 

(๑) แผนย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
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- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

- แนวทางที่ ๓ สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ื นถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและ
บริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก 

๑.๑) เป้ำหมำยของแผนย่อย : สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
                      ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓ 

๑.๒) เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์ :  เกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                           เพ่ือเป็นสินค้า OTOP จ้านวน  ๙ ผลิตภัณฑ์     

๑.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) โดย
เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละพ้ืนถิ่น ส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด  

๑.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 

    (๑) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  

  - กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
 งบประมาณ ๑,๗๙๕,๕00 บาท 

(๒) แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
- แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความ
ปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

- แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าระดับสากล 
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- แนวทางที่ ๔ สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของ ความปลอดภัยเพ่ือ
สุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

- แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ 3  
                           ภายในปี 2565 

๒.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
๑. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน  
   จ้านวน ๔๘,๑๗๕ แห่ง 

                               ๒. ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานก้าหนด จ้านวน ๓๕๘,๕๗๐ ตัวอย่าง 
๓. จ้านวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ๙๐ ราย 
๔. จ้านวนพ้ืนที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง ๖๐๐ ไร่ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
๑. ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ทีไ่ด้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
๒. จ้านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได้ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๒.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และพัฒนากระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตมีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร โดยสุ่ม
เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจ าหน่าย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์(National Monitoring 
Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  ดังนี้ 

 ต้นทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จ าหน่ายในตลาด/การ
น าเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  โดยการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงงานอาหารสัตว์(GMP/HACCP) การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการน าเข้า การ
ตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ด าเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 
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- สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านสาธารณสุข  หัวข้อที่ 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ประเด็นที่ 
3. ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น 
ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการ การเตือนภัยด้านสุขภาพที่ควรระวัง 
เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. 2563  โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้องตามแผน
ปฏิรูป ดังนี้  

1) อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการน าระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจให้เป็นมาตรการทาง
กฎหมาย  

๓) ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งข้ึน โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย 
5) ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ าหน่าย อาหารปรุงส าเร็จและมี

การน าไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และ การ Tracing (QR code) 

  ๑.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
(๑) แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

1) โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร = ๒๗๗,๕๖๗,๒๐๐ บำท 
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
   งบประมาณ ๒๕๙,๗๗๕,๗๐๐ บาท 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
   งบประมาณ ๑๐,๕๙๒,๘๐๐ บาท 
- กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
   งบประมาณ ๗,๑๙๘,๗๐๐ บาท 

๒) โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน  = ๔๘,๓๘๒,๘๐๐ บำท 
- กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
   งบประมาณ ๗,๙๑๙,๗๐๐ บาท 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   งบประมาณ ๔๐,๔๖๓,๑๐๐ บาท 

 (๓) แผนย่อย : เกษตรชีวภาพ   
- แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ 

เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- แนวทางที่  ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืนซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้
ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมา
ใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางที่  ๓ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้ เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภท
โภชนาเภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
เกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : สินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ ๓   

๓.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษพั์นธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ 

                                 ด้านปศุสัตว์  ๑,๐๙๐ สายพันธุ์  

๓.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการโครงการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช เชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ และการน าความ
หลากหลายใช้ประโยชน์ เพ่ือการผลิตและขยายผลสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ประเด็นปฏิรูปที่ 3  ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
คุ้มครองใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ  
แนวทางที่ 4. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
 (๑) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 
- กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
   งบประมาณ ๒๗,๘๐๗,๐๐๐ บาท 

(๔) แผนย่อย : เกษตรแปรรูป 
- แนวทางที่  ๑ ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

๔.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
                           เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

๔.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป ๑,๖๗๐ ราย 

๓.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ และเพ่ิม
ช่องทางด้านการตลาด 
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๓.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
 (๑) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
   งบประมาณ ๗,๕๒๕,๙๐๐ บาท 

(๕) แผนย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

- แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรการจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- แนวทางที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟำร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

๕.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย  เป้าหมายที่ ๑. สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓  

๕.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ๑. จ านวนศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๗ แห่ง 

๒. เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 
                             จ านวน 4,200 ราย 

๕.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟำร์มอัจฉริยะ โดยการ
ถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้บริการยืม
เครื่องจักรกลฯเพ่ือการผลิตให้กับเกษตรกรฯ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
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๕.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
 (๑) แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

1) โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้ำนปศุสัตว์ (Motor pool) 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์(Motor pool) 
   งบประมาณ ๑๔,๕๒๕,๐๐๐ บาท 

(๖) แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
- แนวทำงที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภำพและกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร อนุรักษ์และรักษำฐำน 

ทรัพยำกรทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำและควำมมั่นคงอำหำร อำทิ ทรัพยำกรน้ ำ 
ทรัพยำกรดิน ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ กำรคุ้มครองที่ดินทำงกำรเกษตร กำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตรและชุมชน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทรัพยำกรทำงกำรเกษตร เพ่ือน ำมำวำงแผนกำรผลิต 
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเกษตร และน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่ำง 
เหมำะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

- แนวทำงที่ ๒ สร้ำงควำมม่ันคงอำหำรให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้ำงควำมม่ันคงด้ำน 
อำหำรและโภชนำกำรให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่ น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนท ำ
กำรเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรของชุมชน ลดกำรพ่ึงพำอำหำรจำกภำยนอก ส่งเสริมกำรท ำ
กำรเกษตรตำมหลักกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และเป็นฐำนใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงำนของรั ฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบำท
ด ำเนินกำรให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในมิติต่ำงๆ รวมถึงกำรดูแลโภชนำกำรของประชำชนในทุกช่วงวัย 
สร้ำงเสถียรภำพด้ำนรำยได้ของเกษตรกรและประชำชน เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงอำหำรอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม รวมทั้งกำรมีมำตรกำรรองรับส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำเกษตรและอำหำรได้อย่ำง
ทั่วถึง กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำอำหำรและผลกระทบ 

- แนวทำงที่ ๓ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยสินค้ำเกษตร ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

๖.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย  :  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย     :  มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

๖.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
      ๓,๐๐๐,๐๐๐ รำย 

                          ๒. จ้านวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ๒๓๑,๕๐๐ ตัว 
 ๓. จ้านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒๕.๙๙๐๕ ล้านตัว 
 



34 
 

 

 ๔. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง 
     ๓๖,๖๔๙ ราย 
๕. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ ๑๒,๘๒๒ ราย 
๖. จ้านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
    ๒๕๙,๕๐๖ ตัวอย่าง 
๗. จ้านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ๑ ล้านตัว 

                        ๘. จ้านวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้  ๙๐๑,๒๐๐ ตัว 
                        ๙. จ้านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ๔๘,๔๑๐ ตัน 

                                    ๑๐. จ้านวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ ๓,๔๕๐ ราย 
                                    ๑๑. พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

   จ้านวน ๒๐๐ แปลง 
๖.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  กรมปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการวาง
แผนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ  นอกจากนี้ยังได้ด าเนินงาน
ด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ การผลิตพืชอาหารสัตว์ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตเป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่  การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่
เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น 

- สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ  ประเด็นที่ 5 : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร  
- สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ  ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร  

1) ข้อมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้ข้อมูลของตลาด การท าโซนนิ่งและ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

 - การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง : ก าหนดพ้ืนที่ทางการเกษตร(Agricultural zoning) ที่ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ อากาศ พร้อมกับพัฒนาแผนที่ทางการเกษตร(Agri-Map) ที่สามารถน าเสนอ
รูปแบบของการท าการเกษตรและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 

 (๖.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
 (๑) แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

1) โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
   งบประมาณ ๑๑,๔๓๑,๘๐๐ บาท 

๒) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร = ๗๑๑,๘๕๘,๗๐๐ บำท 
- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
   งบประมาณ ๒๔๕,๔๖๔,๑๐๐ บาท 
- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   งบประมาณ ๔๑๔,๒๙๙,๘๐๐ บาท 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
   งบประมาณ ๕๒,๐๙๔,๘๐๐ บาท 

๓) โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
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   งบประมาณ ๑๐,๒๗๐,๔๐๐ บาท 

 (๒) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์  = ๑,๐๓๗,๘๕๒,๒๐๐ บำท 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
   งบประมาณ ๔๑,๐๒๙,๘๐๐ บาท 
- กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ 
   งบประมาณ ๔๓๘,๐๘๒,๑๐๐ บาท 
- กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 
   งบประมาณ ๕๒,๑๐๗,๖๐๐ บาท 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
   งบประมาณ ๓๓๖,๓๒๕,๗๐๐ บาท 
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
   งบประมาณ ๘๐,๑๕๒,๐๐๐ บาท 
- กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 
   งบประมาณ ๓,๒๕๘,๒๐๐ บาท 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   งบประมาณ ๘๖,๘๙๖,๘๐๐ บาท 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(๑) แผนย่อย : 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

- แนวทางที่ ๒ พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
การบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการกระจาย ความ
เจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค 

๑.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ  
                              แหล่งที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย :   

๑. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคเหนือ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
            ๒. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคตอ.เฉียงเหนือ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 

  ๓. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคกลาง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.9  
  ๔. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคตะวันออก เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5  
  ๕. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคใต้ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5  
  ๖. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคใต้ชายแดน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.19  

๑.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
                        ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  จ ำนวน ๔๐๐ รำย 



36 
 

 

๑.๓) แนวทำงกำรพัฒนำ กรมปศุสัตว์ ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของแต่ละภาค ซึ่งจากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์  จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ และส่งผลท าให้การผลิตภาคปศุสัตว์ในแต่ละภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 (๑.๔) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
 (๑) แผนงำนบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 

ภำคเหนือ 
๑) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  

  - กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ภาคเหนือ 
   งบประมาณ ๑๗,๗๕๑,๐๐๐ บาท 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  - กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง (Feed Center) 
   งบประมาณ ๓๓,๑๕๑,๐๐๐ บาท 

ภำคใต้ 
1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 

- กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ (Feed Center) 
   งบประมาณ ๖๘๒,๕๐๐ บาท 

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 
(๑) แผนย่อย : ๑. การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

- แนวทางที่ ๒ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ร ะดับ
ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน
ท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการด าเนินงาน 

๑.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย :   ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

๑.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก 
                            พระราชด้าริ ๓๐,๖๗๕ ราย 

๒. จ้านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท้าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
    คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๑๒๐,๐๐๐ ตัว 
๓. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนา 
    พ้ืนที่โครงการหลวง  จ้านวน ๘๖๐ ราย 
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๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ : กรมปศุสัตว์ ด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
สนับสนุนให้รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการหลวง  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้
บริโภคในครัวเรือน เข้าถึงบริการของรัฐ และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม 

๑.๔ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
๑) แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 

1) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ = ๑๑๓,๕๘๘,๕๐๐ บำท 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   งบประมาณ ๑๐๙,๕๖๖,๗๐๐ บาท 
- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
   งบประมาณ ๔,๐๒๑,๘๐๐ บาท 

๒) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
   งบประมาณ ๕,๐๓๕,๐๐๐ บาท 

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 
(๑) แผนย่อย : ๑. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

- แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- แนวทางที่ 2 บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่
มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทาง
การเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือนน าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุนพัฒนามาตรการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหนี้เพ่ือป้องกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

๑.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐  
                           ที่มีรายได้ต่ าสุด เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

๑.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์  : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
                            Smart Farmer ๓,๖๘๐ ราย 
                        ๒. จ้านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ๑,๐๐๐ ราย 
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                        ๓. จ้านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 
                            ผ่านศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ๑๑,๒๕๐ ราย 

๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ :  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการ
ส่งเสริมสร้างอาชีพและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ  การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับ
เกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างผู้น า/
ปราชญ์ชุมชนสาขาปศุสัตว์  การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์สัตว์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากการด าเนินงานจะท าให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและช่องทางการตลาด มีรายไดแ้ละความเป็นอยู่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

๑.๔ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
๑) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร   
    - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

   งบประมาณ ๙,๒๗๑,๐๐๐ บาท 
๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
   งบประมาณ ๒๐,๓๔๔,๔๐๐ บาท 

๓) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
    - กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

   งบประมาณ ๓,๓๓๕,๒๐๐ บาท 

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๑) แผนย่อย : ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

- แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ ฯ  

๑.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม  
                                    จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ๑. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
                                 ๒. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๒๐ 

๑.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์ : บุคลากรของกรมปศุสัตว์ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร ท างาน
เพ่ือเกษตรกร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
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ค่านิยมองค์กร 
“I2-SMART” 

I: Innovation   สร้างนวัตกรรม 
I: Integration   ท างานแบบบูรณาการ 
S: Standard     สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
M: Mastery    การท างานอย่างมืออาชีพ 
A: Agility     ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
R: Responsibility    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
T: Teamwork     มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 
                           ร้อยละ ๗๐ 

 ๒. สัดส่วนบุคลาการของกรมปศุสัตว์ที่กระท้าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ๑๐ 

๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ :  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องของการสร้างจิตส านึก
ความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการที่ดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและรัฐบาล 

๑.๔ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
๑) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1) รายการบุคลากรภาครัฐ 
   งบประมาณ ๓,๔๖๑,๙๕๒,๒๐๐ บาท 

๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๓) การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
(๑) แผนย่อย : ๔ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

- แนวทางที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา  และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑.๑ เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน 
                                    ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย  

ตัวชี้วัดของแผนย่อย :  อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
                          นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอันดับ 1 ใน 20  
                          ของประเทศ ที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

๑.๒ เป้ำหมำยให้บริกำรของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนโครงการวิจัยที่ด้าเนินการ ๓๕ โครงการ 

๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ :  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ พัฒนา
เทคนิคในกรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
การศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษาด้านส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ 
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ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไขการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร
ในระดับพ้ืนที่  

๑.๔ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ  
๑) แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 
                 - กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม  ๒๙,๘๔๓,๖๐๐ บาท  

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการวิจัย ตั้งไว้ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3  ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)

หน่วยงาน
ในสังกัด

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

กรมปศุสัตว์ 1. ค่าขายพืชผลและพันธ์ุสัตว์
2. ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
3. ค่าซ้ือเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ค่าขายทรัพย์สินอ่ืน
5. ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
6. ค่าธรรมเนียมโรงงาน
7. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
8. ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
9. ค่าปรับอ่ืน
10. เงินชดใช้ค่าเสียหารจากการละเมิด
11. เงินรับคืนอ่ืน
12. ดอกเบ้ีย
13. ค่าตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
14. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 6,663.3326 ล้านบาท

ในประเทศ ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง 26.5763       26.5763        
ประเด็นท่ี (1) ด้านความม่ันคง 26.5763       26.5763       

1. โครงการต าบลม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26.5763        
    กิจกรรมงานต าบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 26.5763         

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,200.6010   2,200.6010    
ประเด็นท่ี (3) ด้านการเกษตร 4,349.6175   2,149.02      

แผนย่อย 1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 1.7955          
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1.7955          
     กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1.7955           
แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย 325.9500       
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 48.3828        
    กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 7.9197           
    กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 40.4631         
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 277.5672       
    กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 259.7757       
    กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 10.5928         
    กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 7.1987           
แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ 27.807
1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 27.8070        
    กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 27.8070         

แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป 7.5259
1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 7.5259           
    กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 7.5259           
แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ 14.5250        
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 14.5250        
    กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 14.5250         
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 1,771.4131    
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.4318        
    กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.4318         

เงินกู้
อ่ืนๆแผนปฏิบัติราชการ

รวมประมาณการรายได้ท้ังส้ิน

วงเงินรวม
งบประมาณ

แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน

489.6290                          

0.0900                                
0.1350                                
0.1600                                
1.3500                                

วงเงิน (ล้านบาท)

0.0540                                
17.5000                               
2.5000                                

14.0000                               
0.4000                                

38.1000                               
4.5000                                
0.0400                                
3.3000                                

407.5000                             

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up



ในประเทศ ต่างประเทศ
เงินกู้

อ่ืนๆแผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม
งบประมาณ

แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 711.8587       
    กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 245.4641       
    กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 414.2998       
    กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
    โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

52.0948         

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 10.2704        
    กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 10.2704         
4. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,037.8522    
    กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 3.2582           
    กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 52.1076         
    กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุม บ าบัด และ ชันสูตรโรคสัตว์ 438.0821       
    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 41.0298         
    กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 336.3257       
    กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 80.1520         
    กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 86.8968         

ประเด็นท่ี (6) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 51.5845       51.5845       
แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคเหนือ 17.7510        
1. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 17.7510        
    กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ 17.7510         
แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.1510        
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 33.1510        
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    กิจกรรมเพ่ิมศักภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง 33.1510         
แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคใต้ 0.6825          
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 0.6825          
    กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์  (Feed Center) 0.6825           

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 151.5741      151.5741      
ประเด็นท่ี (15) พลังทางสังคม 118.6235     118.6235     

แผนย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 118.62          
1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 5.0350
    กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 5.0350
2. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 113.5885       
     กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 109.5667       
     กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 4.0218           

ประเด็นท่ี(16) เศรษฐกิจฐานราก 32.9506       32.9506       
แผนย่อย 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32.9506        
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 9.2710          
    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 9.2710           
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 20.3444        
    กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 20.3444         
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง  (Smart Farmer) 3.3352          
    กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง 3.3352           

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,461.9522   3,461.9522    
ประเด็นท่ี (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 3,461.9522   

แผนย่อย 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 3,461.9522    
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,461.9522    

6,330.3326   5,840.7036   489.6290  รวมท้ังส้ิน

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up



ภาคผนวก 
 
 
 
 

๑) ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนย่อย 
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ / ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนย่อยฯ / ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายให้บริการ/ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง 26.5763        
ประเด็นท่ี (1) ด้านความม่ันคง แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26.5763        

               1. โครงการต าบลม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26.5763        
    กิจกรรมงานต าบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 26.5763          

เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 1. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นมากข้ึน 1. พัฒนาและส่งเสริมการเล้ียงแพะและสัตว์ปีกแก่เกษตรกร
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1) ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย อันดับ 1 ใน 35 ของโลก 1) จ านวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง   1. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 1,500 ราย
     ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี       

2) วัดสถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
3) ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเท่ียว และมูลค่าการลงทุน  1. เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน
    ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี      ร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,200.6010    
ประเด็นท่ี (3) ด้านการเกษตร 2,149.0165    

แผนย่อย 1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1.7955          
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1.7955          
    กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1.7955           

เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 1.สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  1. พัฒนาผลผลิตจากการเล้ียงปศุสัตว์ในพ้ืนท่ี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

    ท่ีเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร  1. จ านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน
   ขยายตัวร้อยละ 3.8     อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3      เพ่ือเป็นสินค้า OTOP  9 ผลิตภัณฑ์

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
 1. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5

แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 325.9500       
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 48.3828        
    กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 7.9197           
    กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 40.4631          

เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1. ส่งเสริมอาชีพการเลียงสัตว์อย่างปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง  
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ     และปนเป้ือนยาอันตรายและสารเคมี
    ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉล่ียร้อยละ 3  1. เกษตรกรท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  90 ราย

 2. พ้ืนท่ีปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง 600 ไร่
 3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 52,500 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. จ านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีผ่านการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพ
    ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  
กรมปศุสัตว์ (หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2563)

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up
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2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 277.5672       
    กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 259.7757        
    กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 10.5928          
    กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 7.1987           
เป้าหมายให้บริการ : 
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลปลอดภัย และเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
 1. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน
     จ านวน 48,175 แห่ง
 2. จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
     ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  358,570 ตัวอย่าง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
1) ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 27.8070        
เป้าหมายแผนย่อยฯ : 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 27.8070        

  1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน     กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 27.8070          
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
   1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ 3   1. ข้ึนทะเบียนพันธ์ุสัตว์ อนุรักษ์พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ และครอบครอง
             เช้ือจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 1,090 สายพันธ์ุ
แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7.5259          

เป้าหมายแผนย่อยฯ : 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 7.5259          

 1. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน     กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 7.5259           

ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์  1. เกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป 1,670 ราย

     เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3      
แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 14.5250        

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์(Motor pool) 14.5250        

    กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์(Motor pool) 14.5250          

เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 

 1. สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ / อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านปศสัตว์ให้เกษตรกร

 2. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่    

    / อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. จ านวนศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 7 แห่ง 1. มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ

 3
 1. เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์

          จ านวน 4,200 ราย

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 

 1. ต้นทุนการผลิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up
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แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,771.4131    
               1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.4318        

    กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.4318          
เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
  1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ัวประเทศ ให้สามารถ

   น าฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผนก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฯ
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
  1. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 1. จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร

    3,000,000 ราย
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 711.8587       
    กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 245.4641        
    กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 414.2998        
    กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์ 52.0948          

             แอฟริกาในสุกร
เป้าหมายให้บริการ : 
 1. สัตว์พันธ์ุดี  สัตว์สุขภาพดี ลดปัญหาโรคสัตว์ และโรคติดต่อ
    ระหว่างสัตว์และคน
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
 1. จ านวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2315 ล้านตัว
 2. จ านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.9905 ล้านตัว
 3. จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเส่ียง
      36,649 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. การเกิดโรคท่ีส าคัญลดลงจากปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 10.2704        
    กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 10.2704          
เป้าหมายให้บริการ : 
 1. สนับสนุนให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รวมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการร่วมคิด
    ร่วมท า ร่วมกันจัดหาปัจจัย การผลิต จัดกระบวนการผลิต
    วางแผนการตลาด เพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
 1. พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
  1. ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,037.8522    
1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 1,037.8522    
    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 41.0298          
    กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุม บ าบัด และ ชันสูตรโรคสัตว์ 438.0821        
    กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 52.1076          
    กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 336.3257        
    กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 80.1520          
    กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 3.2582           
    กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 86.8968          

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up
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เป้าหมายให้บริการ : 
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ให้มีศักยภาพ ท้ังด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ
การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
  1. เกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ 12,822 ราย
  2. จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
      259,506 ตัวอย่าง
  3. จ านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1,000,000 ตัว
  4. จ านวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้ 0.9012 ล้านตัว
  5. จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์  48,410 ตัน
  6. จ านวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ 3,450 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
  1. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5
  2. สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประเด็นท่ี (6) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อย 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 51.5845        
               ภาคเหนือ 17.7510        

1. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 17.7510        
    กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 17.7510          

เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึนเกิดศูนย์กลาง   1. เมืองในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ท่ีให้คุณค่าทางอาหารสูง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ      และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ ให้แก่เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ในการเล้ียงปศุสัตว์เพ่ือลดต้นทุน และ
เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม      เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  1) จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ  1. เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

    แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะ      การผลิต 100 ราย
 2) จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 3) จ านวนเมืองขนาดกลางท่ีได้รับการพัฒนา  1. ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.1510        
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 33.1510        
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง 33.1510          
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
 1. เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการ
    เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 200 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ภาคใต้ 0.6825          
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 0.6825          
    กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์  (Feed Center) 0.6825           
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีภาคใต้ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
    จ านวน 100 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
 1. ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up



ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ / ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนย่อยฯ / ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายให้บริการ/ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 151.5741       
ประเด็นท่ี (15) พลังทางสังคม แผนย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 118.6235

                 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 5.0350
    กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 5.0350

เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน  1. ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 1. ส่งเสริมเล้ียงสัตว์แก่เกษตรกร เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และสร้าง
         รายได้แก่เกษตรกร

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคมเฉล่ียเพ่ิมข้ึน   1. ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคมเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2565  1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 860 ราย

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 113.5885       
     กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 109.5667        
     กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 4.0218           
เป้าหมายให้บริการ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปศุสัตว์แก่เกษตรกรและโรงเรียน 
   รวมท้ังให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีและบริการผ่าตัดท าหมันฯ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. เกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,675 ราย
 2. สัตว์ท่ีได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
      คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประเด็นท่ี(16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 32.9506        
        1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 9.2710          

    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 9.2710           
เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 

1. รายได้ประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเน่ือง  1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน 
        ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
1. ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 4.30 คะแนน  1. อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40  1. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1,000 ราย

    ท่ีมีรายได้ต่ าสุดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
    ด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 20.3444        
    กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 20.3444          
เป้าหมายให้บริการ : 
1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
    การบริหารจัดการ และการตลาด ด้านปศุสัตว์ในชุมชน
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
 1. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 11,250 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     ด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อมร้อยละ 70

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up



ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ / ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนย่อยฯ / ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายให้บริการ/ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง  (Smart Farmer) 3.3352          
    กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง 3.3352           
เป้าหมายให้บริการ : 
 1. พัฒนาเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ เป็น Smart Farmer รวมท้ังสร้างผู้น าเยาวชน
     เกษตรกรมีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ ฯลฯ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
 1. จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ
      Smart Farmer 3,860 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
 1. เกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,461.9522    
ประเด็นท่ี (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,461.9522    
เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ  1. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม

     จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ :
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 85

 1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5,840.7036    

   

รวมท้ังส้ิน

ความเช่ือมโยงแผนแม่บทฯกับโครงการงบประมาณปี2564 up



 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก” 

 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
 

“I2-SMART” 
   I : Innovation   สร้างนวัตกรรม 
   I : Integration   ท างานแบบบูรณาการ 

        S : Standard    สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
   M : Mastery    การท างานอย่างมืออาชีพ 
   A : Agility     ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
   R : Responsibility    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

     T : Teamwork     มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


