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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ ( Zoning )
กรมปศุสัตว

ปงบประมาณ 2559
1. หลักการและเหตุผล

จากขอมูลการสํารวจสถิติการเลี้ยงปศุสัตวของประเทศไทย จะเห็นวามีการเลี้ยงปศุสัตวกระจาย
อยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เกษตรกรสวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอยซึ่งเลี้ยงตามวิถีและภูมิปญญาทองถ่ิน
โดยไมไดคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีวามีความเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวหรือไม ซึ่งในการเลี้ยงปศุสัตวใหไดผล
ผลิตและมีประสิทธิภาพนั้น จะข้ึนอยูกับปจจัยทางธรรมชาติเก่ียวของหลายอยาง เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ดัชนีความรอนชื้น แหลงน้ํา เปนตน รวมท้ังเกษตรกรไมมีการรวมกลุมการผลิต ขาดความเขมแข็ง ไมมีอํานาจใน
การตอรองดานการผลิตและการตลาด ทําใหปริมาณการผลิตออกสูตลาดไมสมํ่าเสมอ สงผลกระทบทางดานราคา
และภาครัฐไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้จากขอมูลสถิติจะพบวาปริมาณกระบือภาย
ประเทศลดลงอยางรวดเร็ว จากในป 2551 มีจํานวนกระบือ 1.359 ลานตัว และในป 2557 มีจํานวนกระบือ 0.84
ลานตัว โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป 9 % ซึ่งหากสถานการณยังเปนเชนนี้ จะสงผลกระทบและทําใหกระบือ
ภายในประเทศสูญพันธุไดภายใน 5 ป สาเหตุเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมข้ึน และมีการใช
เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว รวมถึงการขยายตัวของเมืองทําใหพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวลดลง และแรงงานหันไปสนใจ
ทํางานในเมืองทําใหขาดแรงงานและจําหนายพันธุสัตวเขาสูโรงฆาสัตว

กรมปศุสัตว ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวในแตละชนิด และแจงใหเกษตรกร
ไดรับทราบเพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจในการเลี้ยงปศุสัตวของตนเอง รวมท้ังเพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
แผนงานโครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุน ของหนวยงานภาครัฐท่ีจะตองไปสงเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร  โดยเฉพาะสินคาปศุสัตวท่ีมีปญหา ณ ปจจุบัน คือ ปริมาณกระบือท่ีมี
แนวโนมลดลง และปญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ ท่ียังมีปริมาณไมเพียงพอและคุณภาพการผลิตยัง
ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร ทําใหเกษตรกรถูกกดราคาจําหนายและไมคุมคากับการลงทุน เกิดปญหาการรองเรียน
และประทวงอยูบอยๆ  รวมถึงการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการลดพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง โดย
ใหเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมมาปลูกพืชอาหารสัตว เพ่ือเลี้ยงโคเนื้อเสริมรายไดในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมตอการเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ ดังนั้นกรมปศุสัตว จึงมีความจําเปนท่ีจัดทําโครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ( Zoning ) ดานสินคาปศุสัตว เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว
2. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนการผลิต ในพ้ืนท่ีเหมาะสมการเลี้ยงกระบือและโคนม
2. เพ่ือสงวนและอนุรักษพันธุกระบือ
3. เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวนาปรังในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ

3. เปาหมาย
3.1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ( Zoning )
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1) จํานวนชนิดสินคาปศุสัตวท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด ไดแก กระบือ โคนม โคเนื้อ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1) ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 ( ปริมาณการผลิตน้ํานมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย/ตัว/วัน
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 จากเดิม 12.25 ลิตร/ตัว/วัน เพ่ิมเปน 12.62 ลิตร/ตัว/วัน )
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3.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวกระบือและโคนม จํานวนเกษตรกร

15,800 ราย ( กระบือ 10,000 ราย , 20,000 ตัว / โคนม เกษตรกร 5,800 ราย , 140,000 ตัว )
3.3 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว มาปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ จํานวนเกษตรกร

2,500 ราย  พ้ืนท่ี 2,500 ไร ( รายละ 1 ไร )

4. กิจกรรมหลักดําเนินการ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ( Zoning ) ดานสินคาปศุสัตว

จะประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก และ งบพัฒนาจังหวัด ดังนี้
4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ดําเนินการสงเสริม

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงกระบือ และโคนม มี 2 กิจกรรมรอง ดังนี้
4.1.1 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ

1) หนวยงานหลัก กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว , สํานักพัฒนาอาหารสัตว , สํานัก

ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว , กองสารวัตรและกักกัน
3) ท่ีตั้งโครงการ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4) พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีใน 43 จังหวัด ไดแก ชัยนาท สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ระยอง สระแกว นครราชสีมา บุรีรัมย
ศรีสะเกษ สุรินทร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแกน
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี เลย
หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู กาฬสินธุ เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย
พะเยา ลําปาง นาน ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร
และอุทัยธานี

5) หนวยปฏิบัติ 1. สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
2. ศูนยวิจัยฯผสมเทียม/ยายฝากตัวออน
3. ศูนย/สถานีอาหารสัตว
4. ศูนย/สถานีบํารุงพันธุสัตว
5. ดานกักกันสัตว

6) เหตุผลและความจําเปน จากขอมูลสถิติจะพบวาปริมาณกระบือภายประเทศลดลงอยางรวดเร็ว จาก
ในป 2551 มีจํานวนกระบือ 1.359 ลานตัว และในป 2557 มีจํานวนกระบือ
0.840 ลานตัว โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป 9 % ซึ่งหากสถานการณยังเปน
เชนนี้ จะสงผลกระทบและทําใหกระบือภายในประเทศสูญพันธุไดภายใน 5
ป  สาเหตุเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมข้ึน และมีการใช
เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว รวมถึงการขยายตัวของเมืองทําใหพ้ืนท่ีเลี้ยง
สัตวลดลง และแรงงานหันไปสนใจทํางานในเมืองทําใหขาดแรงงานและ
จําหนายพันธุสัตวเขาสูโรงฆาสัตว
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7) เปาหมาย 1. เกษตรกร 10,000 ราย แมกระบือไดรับบริการ 20,000 ตัว
8) วิธีดําเนินการ 1. ประชาสัมพันธและจัดตั้งกลุมเกษตรกร 100 กลุม

2. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวและพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร
3. ใหบริการผสมเทียมแมกระบือของเกษตรกร 10,000 ราย

จํานวน 20,000 ตัว
4. การทดสอบโรคบรูเซลโลสิส และวัณโรค ในกระบือ 20,000 ตัว
5. การติดเบอรหูไมโครชิพแบบ RFID 20,000 ตัว
6. การถายพยาธิในกระบือ 40,000 ตัว ( เกษตรกรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 4 ตัว )
7. สนับสนุนทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง 1

9) ผลผลิตและผลลัพธ 1. เกษตรกรไดรับบริการ 10,000 ราย  กระบือ 40,000 ตัว
2. เพ่ิมปริมาณลูกกระบือท่ีเกิดมีคุณภาพ 14,000 ตัว

10) มาตรการจูงใจ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับบริการและสนับสนุนปจจัยการผลิต ดังนี้
1. การทดสอบโรค/การถายพยาธิในกระบือ
2. การติดเบอรหูไมโครชิพแบบ RFID
3. บริการผสมเทียมแมกระบือ
4. สนับสนุนถังพลาสติกรูปทรงกระบอกพรอมฝาปดและเข็มขัดลอค
5. สนับสนุนทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง 1

11) งบประมาณ 33,399,400 บาท

4.1.2 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม

1) หนวยงานหลัก สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว , สํานักพัฒนาอาหารสัตว
3) ท่ีตั้งโครงการ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
4) พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมมากในการเลี้ยงโคนม 25 จังหวัด ไดแก ลพบุรี

สระบุรี สระแกว  ชัยภูมิ  นครราชสีมา บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  สุรินทร
ขอนแกน  สกลนคร  อุดรธานี  เชียงราย  เชียงใหม  ลําปาง  ลําพูน
นครสวรรค  เพชรบูรณ  กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี
ราชบุรี  พัทลุง  สุโขทัย  ชุมพร ( 36 หนวย )

5) หนวยปฏิบัติ 1. สํานักงานปศุสัตวเขต , สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
3. ศูนย/สถานีวิจัยบํารุงพันธุสัตว
4. ศูนย/สถานีพัฒนาอาหารสัตว
5. ศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ/ยายฝากตัวออน/ศูนยผลิตน้ําเชื้อฯ

6) เหตุผลและความจําเปน การเลี้ยงโคนมเปนอาชีพท่ีมีผลตอบแทนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืน
ปจจุบันความตองการน้ํานมเพ่ือการบริโภคในประเทศไทยยังสูงกวาปริมาณ
ผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตได เนื่องจากผลผลิตน้ํานมท่ีเกษตรกรผลิตไดยัง
คอนขางต่ํา มีปจจัยท่ีเปนขอจํากัดหลายประการ เชน สมรรถนะทางพันธุกรรม
ของโคต่ํา สภาพแวดลอมไมเหมาะสม มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ีท่ีภูมิประเทศและ
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ภูมิอากาศไมเอ้ือตอการผลิตน้ํานม ปริมาณอาหารขนและอาหารหยาบไม
เพียงพอและคุณภาพไมสมํ่าเสมอ การจัดการใหอาหารไมถูกตอง รวมท้ังปญหา
เรื่องสุขภาพสัตว ปญหาเรื่องโรคติดตอและไมติดตอ เปนตน

7) เปาหมาย 1. จัดตั้งหนวยบริการสุขภาพสัตวโคนมครบวงจร รวมกับสหกรณโคนม
จํานวน 36 หนวย

2. แกไขปญหาระบบการเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกรสมาชิกโคนม จํานวน
5,800 ฟารม

3. โคนมของเกษตรกรไดรับบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 140,000 ตัว
4. พัฒนาฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร (TMR) เลี้ยงโคนม เพ่ือลดตนทุน

การผลิต จํานวน 500 ฟารม
5. ตรวจ DNA ประเมินพันธุกรรมโคนม 50 ตัวอยาง

8) วิธีดําเนินการ 1. ใหบริการหนวยบริการสุขภาพสัตวโคนมครบวงจร ( DHHU ) รวมกับ
สหกรณโคนม 36 หนวย

2. ใหบริการพัฒนาสุขภาพ ( โรคแทงติดตอ / วัณโรค / ฉีดวัคซีน FMD /
รักษาพยาบาล ) และแกไขปญหาระบบสืบพันธุ ใหกับสมาชิกสหกรณโคนม
เกษตรกร 5,800 ราย  โคนม 140,000 ตัว

3. อบรมเจาหนาท่ีหนวย DHHU และถายทอดเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว
ใหเกษตรกร

4. วิเคราะหขอมูลการผลิตและตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ
5. ตรวจเยี่ยมและติดตามเพ่ือแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี
6. การพัฒนาฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร (TMR) เลี้ยงโคนม
7. คัดเลือกพอพันธุโคนมชั้นเลิศ ( เก็บตัวอยางเลือดตรวจ DNA เพ่ือทดสอบ )

8) ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ฟารมโคนมไดรับการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 5,800 ฟารม
จํานวนโคนม 140,000 ตัว

2. ฟารมโคนมสามารถใหผลผลิตน้ํานมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3 %
( จากเดิม 12.25 ลิตร/ตัว/วัน เพ่ิมเปน 12.62 ลิตร/ตัว/วัน )

3. เกษตรกรเลี้ยงโคนมมีรายไดเพ่ิมข้ึน
9) มาตรการจูงใจ สหกรณโคนม/เกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการไดรับการบริการ และสนับสนุน

ปจจัยการผลิต ดังนี้
1. เกษตรกรไดรับองคความรูในการบริหารจัดการฟารม การจัดการดาน

อาหาร  การควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว
2. สนับสนุนทอนพันธุ/เมล็ดพันธุหญา/ปุยเคมี
3. สนับสนุนยาถายพยาธิ วิตามิน
4. โคนมทุกตัวในฟารมของเกษตรกรไดรับบริการเฝาระวัง และตรวจ

วินิจฉัยโรคแทงติดตอและวัณโรค
งบประมาณ เปนเงิน 27,572,200 บาท
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4.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีไมเหมาะสม

1) หนวยงานหลัก สํานักพัฒนาอาหารสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน ศูนย/สถานีอาหารสัตว , สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
3) ท่ีตั้งโครงการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว
4) พ้ืนท่ีโครงการ สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง

โคเนื้อ 15 จังหวัด ไดแก สระแกว บุรีรัมย ยโสธร ขอนแกน รอยเอ็ด
อุดรธานี เลย มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา เพชรบูรณ สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม และสงขลา

5) เหตุผลและความจําเปน รัฐบาลไดมีนโยบายในการแกไขปญหาสินคาขาว ท่ีมีปริมาณมากและไมมี
คุณภาพ โดยตองการใหมีการปรับลดพ้ืนท่ีการปลูกขาว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ี
ไมเหมาะสมตอการปลูกขาว และเพ่ือลดผลกระทบในชวงภัยแลง  โดยการ
สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการปลูกขาว มาปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือ
เลี้ยงโคเนื้อหรือกระบือ ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อหรือ
กระบือ โดยจากการศึกษาพบวาหากดําเนินการปลูกขาวจะใหผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 350 กิโลกรัม/ไร มีรายไดประมาณ 4,200 บาท/ไร/ป ขณะท่ี
ตนทุนการผลิตใกลเคียงกับรายได ซึ่งมีผลกําไรตอปต่ํามาก หรืออาจจะ
ขาดทุน ดังนั้น หากปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมสําหรับการขาวไปปลูกพืช
อาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงสัตว โดยการปลูกพืชอาหารสัตวจํานวน 1 ไร สามารถ
เลี้ยงโคเนื้อหรือกระบือ 2-3 ตัว และสามารถเก็บเก่ียวใหสัตวกินไดตลอดท้ังป
และจากการศึกษาเปรียบเทียบจะพบวาใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา

6) เปาหมาย ลดพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N)
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ 2,500 ไร เกษตรกร
2,500 ราย ( รายละ 1 ไร )

7) วิธีดําเนินการ 1. ประชาสัมพันธและคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว
และท่ีอยูในเขตสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

2. สนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว
3. ติดตามใหคําแนะนํา การจัดการและใชประโยชน

8) มาตรการจูงใจ 1. สนับสนุนทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง 1 ใหกับเกษตรกร
2. เตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร จํานวน 2,500 ไร
3. สนับสนุนปุยเคมีใหกับเกษตรกร 2,500 ราย

9) ผลผลิตและผลลัพธ 1. ลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวนาปรัง จํานวน 2,500 ไร
2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับการปลูกขาวนาปรัง

10) งบประมาณ เปนเงิน 5,954,400 บาท

4.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรของจังหวัด ประกอบไปดวย 1 จังหวัด 1 โครงการ
เปนเงิน 614,900 บาท

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ เปนเงิน 614,900 บาท
1) โครงการผลิตปศุสัตวสะอาด
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- กิจกรรมผลิตปศุสัตวสีเขียว (Zero Waste) เปนเงิน 151,200 บาท
- กิจกรรมการขับเคลื่อนอาชีพเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เปนเงิน 213,300 บาท
- กิจกรรมการขับเคลื่อนการแปรรูปสุกรอยางปลอดภัย เปนเงิน 48,200 บาท
- กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือรายเดิมใหรวมพัฒนาการเลี้ยง

อยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน เปนเงิน 83,900 บาท
- กิจกรรมขับเคลื่อนพันธุเปดไขพันธุนครปฐมและไกไขพันธุตะเภาทองสูเกษตรกรรายใหม

เปนเงิน 118,300 บาท

5. ผลผลิตของโครงการ (Output)
5.1 เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือและโคนม ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต จํานวน 15,800 ราย
5.2 พ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว มีการปรับเปลี่ยนเปนปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ

จํานวน 2,500 ไร เกษตรกร 2,500 ราย
5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 1 จังหวัด

6. ผลลัพธของโครงการ (Out come)
6.1 ปริมาณและผลผลิตน้ํานมดิบ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3
6.2 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน
6.3 ปริมาณกระบือภายในประเทศเพ่ิมข้ึน

7. งบประมาณป 2559 เปนเงิน 67,540,900 บาท ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
7.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม

งบประมาณ 60,971,600 บาท ประกอบดวย 2 กิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ งบประมาณ 33,399,400 บาท
- กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม งบประมาณ 27,572,200 บาท

7.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม
งบประมาณ 5,954,400 บาท

7.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) 1 จังหวัด 1 โครงการ
เปนเงิน 614,900 บาท


