
ประเด็นการนําเสนอ

1. กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป

2. ระดับของแผน

3. ปญหา/แนวทางแกไข

4. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  

5. กรอบแนวทางในการเสนองบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( รายสินคา )



กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ  มาตรา ๖๕

รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 

เกิดการผลักดันไปสูเปาหมายเดียวกัน

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘

ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆใหเกิดผล 

ดังตอไปนี้ดานการเมือง/ ดานการบริหารราชการแผนดิน/ 

ดานกฎหมาย/ ดานกระบวนการยุติธรรม/ ดานการศึกษา/ 

ดานเศรษฐกิจ/ ดานอ่ืนๆ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐

พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนการดาํเนินการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐



• มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดาน จัดทําแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามที่  กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอ
ตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอ คณะรัฐมนตรี และแผนแมบทที่ ครม. ใหความเห็นชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท

• มาตรา ๒๓ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

• มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชนในการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกลาวตอ
สภาพัฒนฯ ภายในเวลาและตามรายการที่กําหนด 

- ใหสภาพัฒนฯ สรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหนาหนวยงานของรัฐตาม      
มาตรา ๒๓ วรรคสอง และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้รายงานดังกลาวอยางนอยตอง
ระบุความกาวหนาของการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ
ดวย (ระบบ EMENSCR)

สาระสําคัญของ พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2561  โดยมีผลบังคับใช 1 สิงหาคม 2561



• มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา พิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แลวเห็นวาหนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามมาตรา 
๒๖ วรรคสอง โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ปปช.) พิจารณาดําเนินการกับหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นตามหนาที่และอํานาจใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับเร่ือง 
และในกรณีที่ ปปช. มีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหานั้นส่ังใหผูนั้นพักราชการหรือพักงาน หรือส่ังใหออกจากราชการ
หรือออกจากงานไวกอน หรือส่ังใหพนจากตําแหนงตอไป

• มาตรา ๒๖ ในกรณีความปรากฏตอคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาการดําเนินการใดของหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ หรือแผนแมบทใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไมสอดคลองและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุง และเมื่อหนวยงานของรัฐดําเนินการแกไขปรับปรุงประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติทราบภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจง

- ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือไมแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติทราบภายใน
กําหนดเวลาไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติรายงานใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติทราบเพ่ือพิจารณาเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและส่ังการตอไป

- ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นจงใจ ปฏิบัติหนาที่
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแจงให ปปช.ทราบ เพ่ือดําเนินการตามหนาที่    
และอํานาจตอไป และใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม

สาระสําคัญของ พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 (ตอ)



• มาตรา ๒๔ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 

• มาตรา ๒๕ เพ่ือประโยชนในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกลาว
ตอสภาพัฒนฯ ภายในเวลาและตามรายการท่ีกําหนด 

- ใหสภาพัฒนฯ สรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอตอที่ประชุมรวมเพ่ือใหความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสภาพัฒนฯ 
เสนอรายงานตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหนาหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ 
วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้รายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุความกาวหนาของการปฏิรูปประเทศ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะการแกไขปญหา (ระบบ EMENSCR)

• มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดวาการดําเนินการใดของหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ ใหดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีที่เปนหนวยงานของรัฐในฝายบริหาร ใหคณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้นประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหนวยงานของรัฐ
ดังกลาวหรือรัฐมนตีเจาสังกัดหรือที่กํากับดูแล เพ่ือแกไขปรับปรุงความไมสอดคลองนั้น ในกรณีที่ไมอาจหาขอยุติรวมกันได ใหคณะกรรมการ
ปฏิรูปแจงเปนหนังสือตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพ่ือพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีมติประการใดแลว ใหหนวยงาน
ของรัฐปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

(๒) ในกรณีท่ีเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ใหคณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้นประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหัวหนา
หนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง เพ่ือแกไขปรับปรุงความไมสอดคลองนั้น และใหดําเนินการตามที่ตกลงรวมกัน แลวรายงานให
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติทราบ

สาระสําคัญของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2561  โดยมีผลบังคับใช 1 สิงหาคม 2561



ความกาวหนาการจัดทาํยุทธศาสตรชาตแิละการขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ

• คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

• สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีมติใหความเห็นชอบราง
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

• มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศใช
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และไดเผยแพร
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบราง
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่ สศช. ในฐานะฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 
รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเปนที่เรียบรอยแลว 

ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ     
ท้ัง 11 ดาน

ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏรูิปประเทศ





การปฏิรูปประเทศ





การจัดทําคําของบประมาณ

ปญหา แนวทางแกไข

1. ไมมีเปาหมายรวมกัน/ ไมบูรณาการ 1. ขับเคล่ือนรายชนิดสัตว/ เปาหมายพ้ืนที่ตามนโยบายกรมฯ/ กระทรวงฯ

2. ไมมีแผนแมบท/ เจาภาพการจัดการ 2. เชิญคณะกรรมการประชุมหารือ/ กผง. เชิญหนวยงานที่เก่ียวของหารือ

3. ไมมีเปาหมายสุดทาย 3. เชิญคณะกรรมการประชุมหารือ/ กผง. เชิญหนวยงานที่เก่ียวของหารือ

4. ไมมีรูปแบบในการขับเคล่ือน 4. เชิญคณะกรรมการประชุมหารือ/ กผง. เชิญหนวยงานที่เก่ียวของหารือ

5. ทํามาซ้ําๆ นานๆ 5. กผง. เชิญหนวยงานที่เก่ียวของหารือ

6. การของบประมาณซ้ําซอนกัน 6. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก

7. การเพ่ิมหนวยงาน/ ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 7. จัดงบประมาณใหแมนยํา คุมคา

“จัดทํางบประมาณอยางแมนยํา ใชงบประมาณอยางคุมคา”



แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563

 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, นโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ และการขับเคล่ือนรายชนิดสัตว

 การจัดทําแผนตลอดหวงโซอุปทาน Value Chain (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา)

- การใชหลักการตลาดนําการผลิต

- การลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม

 จัดทําแผนงาน/โครงการระยะส้ัน กลาง ยาว

 เตรียมความพรอมของรายละเอียดประกอบคําของบประมาณ 

เชน เปาหมายพ้ืนที่/กลุมเปาหมาย การไดรับอนุญาตใหใชที่ดิน 

spec แหลงจัดซื้อ ฯลฯ



การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563

ของกรมปศุสัตว

การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563

ขับเคลื่อนตามรายชนิดสัตว 8 ชนิด (โคเน้ือ 

โคนม กระบือ สุกร แพะ-แกะ ไกพื้นเมือง ไกเน้ือ 

ไกไข) โดยใชหลักการ “การตลาดนําการผลิต”

เชน ภัยพิบัติ โรคระบาดสัตว

เชน โครงการตามพระราชดําริ, แปลงใหญ,

ศพก., อินทรีย, Zoning by Agri-Map, อาหาร

ปลอดภัย, การปองกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว, โรคพิษสุนัขบา

ความม่ันคงทาง

ดานอาหาร

แผนเผชิญเหตุ

งานตามนโยบาย



ชวงเวลา ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนใหม

ต.ค. ๒๕๖๑ ๑. ทุกหนวยงานเสนอคําของบประมาณสงกองแผนงาน ๑. คณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว ประชุมกําหนดกรอบทิศทาง

    ในการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว เพื่อจัดทําโครงการเสนอขอ

    งบประมาณ

๒. ทุกหนวยงานเสนอคําของบประมาณ สงใหเลขานุการ

    คณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว เพื่อสรุปสง กผง .

๒. กองแผนงาน สรุปภาพรวมคําของบประมาณ ป ๒๕๖๓ 

    ตามโครงสรางงบประมาณเดิม (ป๒๕๖๒)

๓. กองแผนงาน จัดประชุมฝายเลขานุการคณะทํางานฯทุกสินคา

    ใหชี้แจงสรุปภาพรวมคําของบประมาณในแตละชนิดสินคา

    (รอธ.วีรชาติฯ ประธาน) และใหทบทวนสภาพแวดลอม/

    ประเด็นปญหา /โครงการ และเรียงลําดับความสําคัญ

    ของโครงการ (โดยโครงการที่เสนอจะตองตอบโจทยและแกไข

    ปญหาสินคาชนิดนั้นๆ )

๔. เลขานุการคณะทํางานฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนฯและ

    สรุปภาพรวมโครงการสงใหกองแผนงาน

๕ พ.ย. ๒๕๖๑

(ปจจุบัน)

๓. กองแผนงาน จัดประชุมผูบริหารกรมปศุสัตว เพื่อพิจารณา

    กรอบแนวทางการเสนอของบประมาณประจําป ๒๕๖๓

    และแนวนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว

๕. กองแผนงาน จัดประชุมผูบริหารกรมปศุสัตว เพื่อพิจารณา

    กรอบแนวทางการเสนอของบประมาณประจําป ๒๕๖๓

    และแนวนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว

ตารางเปรียบแนวทางในการเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางในการเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(รายสินคา)



ลําดับที่ รายชนิดสัตว จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

1 โคนม 51 701,481,309

2 โคเนื้อ 27 1,194,488,483

3 กระบือ 17 145,766,112

4 สุกร 40 339,597,281

5 แพะ/แกะ 60 772,499,858

6 ไกเนื้อ 17 287,222,180

7 ไกไข 30 130,642,973

8 ไกพื้นเมือง 31 313,335,555

273 3,885,033,751

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563  

เพื่อการเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น











โครงการ/กิจกรรมภายใตแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินคาปศสุัตวในแตละชนิดสัตว (แพะแกะ)
เพ่ือเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563









จบการนําเสนอ
Department of Livestock Development)กรมปศุสตัว์
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