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คำนำ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 

๑๖ ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที ่เกี ่ยวของ โดยในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และเม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการแลว ใหสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จในแตละภารกิจ

ตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมได

รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น และมาตรา ๙ ใน

วาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป ใหจัดทำเปนแผนสามปโดยมีหวง

ระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ตามบทบาท
ภารกิจของกรมปศุสัตวที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบดวย แผนระดับ ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  แผนระดับ ๒ ไดแก แผนแมบท
ภายใตภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนระดับ ๓ ไดแก นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 
แผนพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว เปนตน  

กรมปศุสัตว หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ฉบับนี้จะ
เปนประโยชนกับหนวยงานภายในองคกรของกรมปศุสัตวทุกระดับ เพื่อใหเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
กองแผนงาน 

มิถุนายน 256๔ 
 

 



สารบัญ 

ลำดับ เรื่อง เลขหนา 
๑ สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑ 
๒ สวนท่ี ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ๒ 
 ๒.๑ แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒-๑๕ 
 ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒  ๑๖ 
 ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ ๑๖-๒๐ 
 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๒๐-๒๒ 
 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ๒๒-๒๓ 
 ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต ิ ๒๓ 
 ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ  ๒๓ 
 ๒.๓.๑ นโยบายรฐับาล ๒๓-๒๔ 

๓ สวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๕-๔๓ 
 ภาคผนวก  

๔ ตารางแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จำแนกตามยุทธศาสตรชาต ิ A ๑-๙ 
 ตารางแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จำแนกตามแผนยุทธศาสตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
B ๑-๘ 

 ตารางแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร 
การจดัสรรงบประมาณประจำป ๒๕๖๓ 

C ๑-๙ 
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แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว  ระยะ ๓ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบรหิาร 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๖๕ 
รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปน
กรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 
และงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีฯ  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๖ 

ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป ซ่ึงตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และเม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการแลว ใหสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จใน

แตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ

ภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น และ

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป ใหจัดทำเปนแผนสามป

โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยมี
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว จะสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนท้ัง ๓ ระดับตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 แผนระดับ ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 
ซ่ึงกรมปศุสัตว ดำเนินการสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร  

แผนระดับ ๒  ประกอบดวย ๔ แผนหลัก ดังนี้ 
๒.๑ แผนแมบทภายใตภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย ๒๓ แผนแมบท  กรมปศุสัตว 

ดำเนินการสอดคลองเชื่อมโยง จำนวน ๑๒ แผนแมบท จำนวน ๑๗ แผนยอย  
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย ๑๑ ดาน  กรมปศุสัตว ดำเนินการสอดคลอง

เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๓ ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ  ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  และดานสาธารณสุข 

๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒  กรมปศุสัตว ดำเนินการสอดคลอง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร  

๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  ประกอบดวย ๑๖ นโยบาย   
กรมปศุสัตว ดำเนินการสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายความม่ันคงแหงชาติ จำนวน ๙ นโยบาย  

แผนระดับ ๓ ไดแก นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา  ประกอบดวย นโยบายหลัก 
12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง  โดยกรมปศุสัตว ดำเนินการสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายหลัก ๘ ดาน 
และนโยบายเรงดวน ๗ เรื่อง 
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สวนท่ี ๒ 
ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ  

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ แผนระดับที่ ๑ 
 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
(๑) เปาหมาย :  

1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข   
2) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ความสุขของประชากรไทย 
2) ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง : 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน ประชาชนอยูดีมีสุข 

มีความม่ันคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน

พรอมท่ีจะรวมแกไขปญหาของชาติ 

(1.1) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักใน

เรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา  เพ่ือใหคนไทยทุกคนในทุกภาคสวน มีความม่ันคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน มีอาชีพการงานและรายไดท่ีเพียงพอ ไดรับโอกาสและความเสมอภาคอยางเทาเทียม  

มีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม เขาใจปญหาสำคัญ

ของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและใหความสำคัญกับความม่ันคงของชาติ และพรอมเขามีสวนรวม

แกไขปญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนชวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัยอยางกวางขวาง

และครอบคลุม ปลูกฝง จิตสำนึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยท่ีดีใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สรางเสริมความรัก

ความสามัคคี ความตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีสวนในการแกไข

ปญหา ความม่ันคงและพัฒนาประเทศใหกับทุกภาคสวนท้ังประชาชน ตำรวจ ทหาร และหนวยงานดานความ

ม่ันคงอ่ืนๆ ผานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงคตางๆ ตลอดไปจนถึงการดำเนินการอ่ืนทุกวิถีทางท่ี

เหมาะสมอยางตอเนื่องและจริงจังจนประสบผลสำเร็จเปนท่ียอมรับอยางชัดเจน 

2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหาเดิมท่ีมีอยูอยางตรง

ประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึนอันจะสงผลใหการบริหารจัดการและการ

พัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ดำเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงเปนกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (2.3) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

เพื่อใหปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขจนเกิดความสงบและสันติสุข

อยางยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม
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พหุวัฒนธรรม รวมท้ังไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกันกับภาคอ่ืนๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาท่ีสงผล

กระทบตอความม่ันคงอยางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและทุกกลุมเปาหมาย มีการบูรณาการความเชื่อมโยง

ระหวางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลอยางสอดคลองตอเนื่องกันทุกระดับ สงเสริมและอำนวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพ

ในการเขาแกไขปญหา สภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลดความ รุนแรง รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชนและ

ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม มุงเนนการขจัดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรมใหไดอยาง

จริงจังและถาวร สงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีใหเขมแข็งจนเปนพลังสำคัญในการปกปองและแกไขปญหา

ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตอไป พรอมเสริมสรางความเขาใจกับกลุมเห็นตางตามแนวทางสันติวิธี ผานกลไกตางๆ  

รวมไปถึงการพูดคุยกันอยางเปนมิตร ผลักดันใหมีการยึดถือคำสอนท่ีถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการ

ดำเนินชีวิต พรอมดูแลและปองกันมิใหมีการบิดเบือนคำสอนของศาสนาไปในทางท่ีไมถูกตอง อันจะนำไปสูการ

ปฏิบัติท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และความม่ันคงของประเทศ มีการ

สงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และสอดคลองกับความ

ตองการของทุกกลุมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังศาสตรพระราชา รวมถึงการสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงการบริการตาง ๆ  

ของรัฐใหทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  กรมปศุสัตว ไดดำเนินการสงเสริมอาชีพ

ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว เชน แพะ โคเนื้อ สัตวปก ฯลฯ
โดยการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของชุมชน สรางการมีสวนรวมของประชาชน เปนการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมี
อาชีพ รายได และความเปนอยูท่ีดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็ง และเกิดความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๑) เปาหมาย :  

1) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด : 
1) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได 
2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปจจัยการผลิตและแรงงาน 
๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน : 
1) การเกษตรสรางมูลคา   ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสำคัญดานการผลิตและการคา สินคา

เกษตรในเวทีโลกดวยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

สามารถพัฒนาตอยอดโครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพ่ิม  เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน

การเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีใหความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา 
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และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูง 

ท้ังเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกร

มีรายไดสูงข้ึน 

(1.1) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน  สงเสริมการนำอัตลักษณพ้ืนถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินของไทยมา

เปนผลิตภัณฑการเกษตร รวมท้ังสินคาท่ีไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยสงเสริมการนำอัตลักษณ 

พ้ืนถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินของไทยมาใชในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑการเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง เปน

สินคาเกษตรชนิดใหม ใหรองรับความตองการของตลาดยุคใหม เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของทองถ่ิน และสราง

จุดเดน ความแตกตางของสินคาเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทยความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน

ในประเทศตางๆ ได พรอมทั้งสงเสริมการประยุกตใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต

และบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถิ่นออกสูตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ใหไดรับการรับรองมาตรฐานท้ังระดับในประเทศและ

ตางประเทศ การสงเสริมการข้ึนทะเบียนรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การสงเสริมการสรางแบรนดสินคาของ

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น และการสรางความตองการของสินคาดวยการสรางเรื่องราวของสินคาใหเปนที่รูจัก

และยอมรับในคุณภาพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการผลักดันการสงออกสินคาเกษตรอัตลักษณ

ไทยและสินคา ท่ีไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และพืชผลเกษตรและผลไมเขตรอนอ่ืนๆ สูตลาดโลก 

(1.2) เกษตรปลอดภัย  สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสำคัญของ

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกรและผูผลิตทำการผลิต

สินคาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน และเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีไดรับการรับรอง

จากสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือ พรอมท้ังใหความรูเกษตรกรดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุงสู

การเลิกใชสารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป โดยสงเสริม

การถายทอดองคความรูแกเกษตรกรในการทำเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผานไปสูการทำเกษตรอินทรีย 

ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแกเกษตรกรท่ีตองการทำการเกษตรอินทรีย การพัฒนาระบบการตรวจ

รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับสำหรับการ

ตรวจสอบท่ีมาของสินคาในทุกข้ันตอนใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

(1.3) เกษตรชีวภาพ  สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใน

การสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิต และนำไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐานเกษตรกรรม

และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสรางความม่ันคงของประเทศท้ังดานอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร 

ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ

สงเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตามความ

เหมาะสมของสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีเพ่ือการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย การสรางเสริม

สุขภาพและพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตองการ

ของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมจาก 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินคา

จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือท่ีใกลชิดระหวางภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนท่ีมีองคความรู ภูมิปญญาดั้งเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมท้ังสงเสริมใหมี
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การนำวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(1.4) เกษตรแปรรูป  ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมท้ังนวัตกรรม

จากภูมิปญญาในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร รวมท้ังสงเสริม

ผลิตภัณฑเกษตรคุณภาพสูงของไทยสูตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมการแปรรูปสินคา

เกษตรข้ันสูงท่ีมีคุณคาเฉพาะ สอดคลองกับความตองการของตลาดท่ีมีความหลากหลาย ดวยการตอยอด

ผลงานจากสถาบันวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย การสงเสริมใหนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาตอ

ยอดสินคาเกษตรข้ันตนใหเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีมูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร

เพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม รวมท้ังการสนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางสรรค

บรรจุภัณฑอัจฉริยะ เพ่ือปองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑใน

ระหวางการขนสง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ ซ่ึงชวยเพ่ิมมูลคาทางการตลาด

ใหแกสินคา พรอมท้ังสงเสริมการสรางแบรนดและขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมท้ังใหความสำคัญในการสรางเครื่องหมายการคาและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

(1.5)  เกษตรอัจฉริยะ  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนฟารม

อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพ้ืนท่ีสูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนสรางสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสรางและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ

สมัยใหมมาใชในการเกษตร ใชเทคโนโลยีเกษตรดานความแมนยำ เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก 

ดวยการใชระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอรอัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ท้ังความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน

ฟารม เพ่ือใหไดผลผลิตตรงตามความตองการ คุณภาพคงท่ี และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีข้ึน รวมท้ัง

เทคโนโลยีการชวยบันทึกขอมูลสำคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟารม การปรับเปลี่ยน

การทำเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังสงเสริมการถายทอด

ความรูแกเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค

เกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหปลอดวัสดุเหลือใช ตลอดจนพัฒนาระบบ

ประกันภัยทางการเกษตรท่ียั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรใชเครื่องมือดังกลาวบริหารจัดการความ

เสี่ยงในการทำเกษตรกรรม รวมถึงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหม ๆ และการใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา

เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีสามารถนำมาใชประโยชน ท้ังในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกคาง 

การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว และการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

และคุณคาทางโภชนาการ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร รวมท้ังยืดอายุการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเพ่ือยืด

ระยะเวลาการจำหนายผลผลิตและการสงออก พรอมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยเครื่องจักรกลและ

อุปกรณการเกษตรสำหรับระบบฟารมอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกล

การเกษตรใหสูงข้ึนดวยการวิจัยและพัฒนา การสรางและกำหนดคุณภาพมาตรฐานของสินคาเครื่องจักรกลและ

อุปกรณการเกษตร รวมท้ังการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกตใช

ขอมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขอมูลจากการประยุกตใชระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการบริหาร
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จัดการความเสี่ยงอยางยั่งยืนใหกับภาคเกษตร การสรางฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ 

ดานชลประทาน ทะเล และชายฝง รวมท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

3) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการ

ทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง มุงพัฒนา

ธุรกิจดานการทองเท่ียวใหมีมูลคาสูงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย และใชประโยชนจาก

ขอมูลและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการทองเท่ียวใหสอด

รับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม โดยการสรางและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ รวมท้ัง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก

นักทองเท่ียวทุกกลุม รวมถึงคนพิการและผูสูงอายุ การใชประโยชนจากการทองเท่ียวใหเอ้ือตอผลิตภัณฑชุมชน

และเศรษฐกิจตอเนื่อง พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสรางแหลงทองเท่ียวใหม ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะโดย

คำนึงถึงศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี การสงเสริมการทองเท่ียวพำนักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือกระจาย

โอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางท่ัวถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเท่ียวไทย

กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเท่ียวอยางประทับใจตลอดการทองเท่ียวจนเกิด

การทองเท่ียวซ้ำและแนะนำตอ 

 (3.1) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรม โดยการสงเสริมการทองเท่ียวผานการสรางและพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

ความคิดสรางสรรค และทุนทางวัฒนธรรม พรอมท้ังการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

ธุรกิจการทองเท่ียว การทำการตลาด และการบริหารจัดการสถานท่ี ท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต 

และวัฒนธรรม เพ่ือใหการทองเท่ียวไทยมีเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณ มีการคุมครองและปกปองดานทรัพยสิน

ทางปญญาเพ่ือการปองกันการลอกเลียนแบบ ซ่ึงรวมถึงการผลักดันใหเมืองประวัติศาสตร วัฒนธรรม  

และศิลปะ ไดรับการข้ึนทะเบียนดานการอนุรักษ และสงเสริมใหกาวสูเมืองท่ีไดรับการยอมรับในเวทีสากล  

อันนำไปสูการสรางภาพลักษณและการจัดทำแผนพัฒนาเมืองและแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดน พรอมท้ังการ

สงเสริมการทองเท่ียวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ท้ังการทองเท่ียววิถีชุมชน การทองเท่ียวเชิง

เกษตร การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียววิถีพุทธ เพ่ือใหประเทศไทยเปนจุดหมาย

ปลายทางการทองเท่ียววิถีพุทธของโลก 

๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจำเปนสำหรับประเทศไทยใน

การกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม พ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และ

เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(๔.๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ  เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย

ตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ โดยมีไทยเปนจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหเปนระเบียงเศรษฐกิจ

แหงเอเชีย เพ่ือเปนศูนยกลางการคมนาคม การขนสง การกระจายสินคา การคา การลงทุน และการทองเท่ียว

สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการพัฒนาโครงขายคมนาคมและ
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โครงสรางพ้ืนฐานท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนสงและโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทาน

ของภูมิภาค โดยใหความสำคัญกับการขนสงทางน้ำและระบบรางมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการ 

การใชทาอากาศยานหลักในสวนกลางและทาอากาศยานในสวนภูมิภาคใหสอดคลองกับการเชื่อมโยงโครงขาย

ท้ังในประเทศและตางประเทศมากข้ึน พรอมท้ังการวางโครงขายเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูเมืองหลักของ

ภูมิภาคอยางไรรอยตอ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจำนวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

และการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะสมัยใหมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเมืองใหมีความเชื่อมโยงกัน 

สงเสริมระบบขนสงสมัยใหม และพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีระบบขนสงสาธารณะใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจ รวมท้ังการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส

ใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสรางความรวมมือในการอำนวยความสะดวกทางการคาระหวางกันในภูมิภาคใหงาย

และสะดวกมากท่ีสุด 

(๔.๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจาย

ความเจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความม่ันคงบริเวณชายแดน 

โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะทำใหไทยเปน

ศูนยกลางท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมท้ังเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและ

สงเสริมการทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมตอกับการพัฒนาภาคตะวันออกและ

ภาคอ่ืนๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท้ังทางดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว โดยคำนึงถึง

จุดเดนของแตละพ้ืนที่และการเสริมซ่ึงกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน พรอมท้ัง

การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอำนวยความสะดวกทางการคาการลงทุน ท้ังในดาน

ขอมูล แรงงาน และกฎระเบียบ ตาง ๆ รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ

เปาหมายท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

(๔.๓) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหมในสวน

ภูมิภาคคูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไทย สงเสริมการ

พัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานเพ่ือสงเสริม

การสรางคลัสเตอรของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรม ซ่ึงมี

มหาวิทยาลัยแตละภูมิภาค สถาบันการศึกษาทองถ่ิน และทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนแรงขับเคลื่อน การยกระดับ

จังหวัดสำคัญเปนเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพ่ือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาคท่ีเชื่อมตอกับเมือง

เศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบาน และกระจายศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตางๆ ของไทย 

การสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานโดยอาศัยความไดเปรียบท่ีแตกตางกันของแตละจังหวัด ซ่ึงชวยสงเสริมการ

พัฒนาคลัสเตอรของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ พรอมท้ังการสงเสริมและพัฒนาเมืองสรางสรรค เพ่ือให

เมืองเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม โดยการสงเสริมใหเมืองเปนเจาภาพ 

จัดเทศกาลความคิดสรางสรรค และวัฒนธรรมระดับสากล โดยใหความสำคัญกับการใชมหาวิทยาลัยในแตละ

ภูมิภาคและสถาบันการศึกษาทองถ่ิน ขับเคลื่อนองคความรูดานนวัตกรรม เพ่ือใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 

ในแตละภาค 
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(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  กรมปศุสัตว 

ดำเนินการยกระดับพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพ่ือสรางสินคาเกษตรมูลคาสูง โดยเนนการใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตและคุณภาพสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน  โดยกำกับดูและกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน 
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสินคาปศุสัตวท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยตอ
ผูบริโภค เพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ และแขงขันกับประเทศคูแขงทางการคา สามารถ
สงออกสินคาปศุสัตวไปจำหนายยังตางประเทศ โดยใชระบบมาตรฐานกำหนดในทุกข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

 ตนทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใชปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนพันธุสัตว พันธุพืช
อาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว อาหารสัตวสำเร็จรูป ยาสัตว/เวชภัณฑ ท้ังท่ีใชในฟารม/จำหนายในตลาด/ 
การนำเขา จะตองผานการตรวจสอบรับรองคุณภาพและไดรับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว  โดยการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานฟารมปศุสัตว(GAP)  การตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว  การตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงงานอาหารสัตว(GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหนายอาหารสัตว การขออนุญาตการนำเขา การตรวจสอบ
ประเทศตนทาง เปนตน  

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานใหผานการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เชน โรงฆาสัตวภายในประเทศ โรงฆาสัตวและโรงแปรรูปเพ่ือการสงออก เปนตน  

ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานรานคาจำหนายเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  การรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว(Q) เขียงสะอาด เปนตน 

ท้ังนี้ในทุกกระบวนการผลิต กรมปศุสัตวมีมาตรการในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
โดยการสุมเก็บตัวอยางจากฟารม โรงงาน รานคาจำหนาย เพ่ือนำมาตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว
(National Monitoring Plan) เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร   นอกจากนี้กรมปศุสัตวไดดำเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว การอนุรักษหลากหลาย
ทางชีวภาพดานปศุสัตว ใหเปนแหลงพันธุกรรมและนำไปใชประโยชนและพัฒนาตอยอดสรางมูลคาเพิ่ม  
การพัฒนาสุขภาพสัตว โดยเฝาระวังควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตว  การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร
โดยสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมการผลิต การเลี้ยงปศุสัตวแบบประณีต สงเสริมการผลิตในระบบ
แปลงใหญ เพ่ือลดตนทุนการผลิต เปนตน  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงโครงขาย
การคา การคมนาคม และระบบโลจิสติกส  สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค การพัฒนา
ดานกักกันสัตวในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการพัฒนาศูนยวิจัยฯของกรมปศุสัตวท่ีมีศักยภาพใหเปน
ทองเท่ียวเชิงเกษตร ทองเท่ียววิถีชุมชน   

จากการดำเนินงานของกรมปศุสัตวจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากสินคาปศุสัตวเปนท่ียอมรับของประเทศคูคาและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันสูงกับประเทศคูแขงทางการคา  ดังจะเห็นไดวาในแตละปประเทศไทยสามารถผลิตสินคาปศุสัตว
ไดเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศและสามารถสงออกสินคาปศุสัตวไปจำหนายยังตางประเทศ 
และนำเงินตราเขาประเทศปละไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
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4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

(๑) เปาหมาย :  
1) สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 
    เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  

ตัวช้ีวัด : 
1) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 
2) ความกาวหนาของการพัฒนาคน 
3) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม : 
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

(1.1) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก   พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ิน โดยเนนระบบการจัดการตนเอง ของเกษตรกร 
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู ท้ังทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอดหวงโซคุณคา และเพ่ิม
ชองทางการตลาดและเชื่อมโยงการคาดวยเครือขายพันธมิตรและวิสาหกิจ เพ่ือสังคม กำหนดนโยบายและ
กติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงสงเสริมการผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณ และการจัดการในภาคบริการท่ีเชื่อมโยง
กับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาคการเกษตร 

๒)  การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๒.๑) สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ 

ดึงพลังของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุนใหม  คนวัยทำงาน และ
ผูสูงอายุ ใหมาเปนกำลังของการพัฒนาเพ่ือสวนรวม โดยการสรางเวทีกลางเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือ
ปญหาสาธารณะของพ้ืนท่ี ตั้งแตระดับชุมชน ทองถ่ิน อำเภอ จนถึงระดับจังหวัด การสรางผูนำการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสรางกลไกการทำงานรวมกันของภาคสวนตางๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดตางๆ เพื่อฝกทักษะใหเปนผูนำรุนใหมในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 
การดำเนินงานของภาคประชาสังคม การสรางเครือขายในพ้ืนท่ี รวมถึงการสรางชุมชนเสมือนบนเครือขายสื่อ 
ใหเปนเครือขายเรียนรูรวมกันทางสังคมท่ีรวมทำสิ่งท่ีสรางสรรค และการยกยองใหคุณคากับการทำประโยชน
รวมกันเพ่ือสวนรวม 

 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  

กรมปศุสัตว ไดดำเนินการถายทอดองคความรูและสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรรายยอย  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการ
เสริมสรางโอกาสและการเขาถึงบริการภาครัฐ  การสนับสนุนใหมีการรวมกลุมสรางเครือขายการผลิตและ
การตลาด การสรางผูนำชุมชนสาขาดานปศุสัตว ผลักดันใหมีการตอยอดสืบสานการเลี้ยงปศุสัตวไปยังเกษตรกร
รุนตอๆ ไป  โดยการนอมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน 
เชน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมการผลิตดานการเกษตร โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร  
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โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เปนตน  ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะสงผลใหเกษตรกรมีรายได
และอาหารโปรตีนไวบริโภคในครัวเรือน มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได และเขาถึงบริการของรัฐ 
ลดปญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม 

 
5) ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(๑) เปาหมาย :  
1) อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช 

อยางยั่งยืน มีสมดุล 
2) ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ   
3) ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายใน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด : 
1) พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2) สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 
3) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการเสริมสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม : 
1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(1.1) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน โดยสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีคุณภาพ 

(๑.๒) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด โดยเฉพาะสัตวปาและ
พันธุพืชท่ีใกลสูญพันธุโดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติตลอดจนควบคุมชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศ โดยอนุรักษพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุสัตวปาและพันธุพืชเฉพาะถ่ิน สัตวปาและพันธุพืชหายากและใกลสูญพันธุ
ใหเปนฐานทรัพยากรท่ีม่ันคง ควบคูกับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไมใหเกิดความขัดแยงระหวาง
สัตวปากับคนและชุมชน รวมถึงการสรางระบบฐานขอมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยใหความสำคัญกับ
พันธุกรรมทองถ่ินท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุและองคความรูสำหรับใชประโยชนในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการสงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจในการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สรางกลไกการใชประโยชนในระดับทองถ่ินอยางยั่งยืน และพัฒนาระบบการ
แบงปนผลประโยชน รวมถึงพัฒนาและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน สงเสริมพัฒนาและ 
การใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดการเก็บคาบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมท้ังการศึกษา สำรวจ และวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศท่ีมีความสำคัญ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีคุมครอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และพ้ืนท่ีวิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน สะดวกตอการเขาถึงและนำไปใช
ประโยชนและการสงเสริมการเกษตรท่ีชวยอนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 



11 
 

 

(๑.๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ โดยฟนฟูแมน้ำลำคลอง
และการปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำบนพ้ืนฐานของการรักษา
สมดุลนิเวศ สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษและพัฒนาแมน้ำคูคลองและแหลงน้ำ
ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนใหมีโครงขายการสัญจรทางน้ำท่ีสะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน องคกรเอกชน เอกชน มีความรูความเขาใจ ความตระหนักตอ
คุณคาและความสำคัญของแมน้ำคูคลอง 

(1.5) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิต สีเขียวอยาง
ยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและวิถี
ชีวิตของบุคคลและองคกรใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การสรางการ
มีจิตสำนึกในการผลิตท่ีมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม การบริโภคอยางพอเพียงและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การใชกลไกทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางสังคมจูงใจผูบริโภคและผูผลิต การสรางระบบ
และกลไกการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใชมาตรการการตรวจสอบ
ยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ พรอมท้ังสงเสริมใหมีการลดขยะเปนศูนยจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน 
การลดการปลอยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมถึงการจัดการการปลอยมลพิษจากภาคการผลิตเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคูกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ำโดยกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การมีระบบจัดการของเสียจากแหลงกำเนิดมลพิษทุกประเภทท่ีเพียงพอและมีการจัดการมลพิษ
ไดเปนไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใชกฎหมายกับผูประกอบการอยางเครงครัด รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดวยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี
การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช และตลาด ตลอดจนการสรางจิตสานึกและเขาถึงองคความรูดานพลังงาน 
พรอมท้ังการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสีเขียวท้ังระบบ ซ่ึงรวมถึงการสนับสนุนใหทุกหนวยงานของรัฐมีการ
จัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีไดรับการรับรองผลิตภัณฑ ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหภาคเอกชน
ใชสินคาและบริการจากผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน โดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังมีการสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหดำเนินการเพ่ือรองรับการปลูกปาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของประชาชนและภาคเอกชน 

3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(3.1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุงสู

เมืองคารบอนต่ำ และพ้ืนท่ีสีเขียวในทุกรูปแบบ รวมท้ังสนับสนุนการจัดการดานการเกษตร ท่ีมีผลประโยชน
รวมในการลดกาซเรือนกระจก รวมท้ังเรงฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเพ่ือเปนแหลง 
กักเก็บกาซเรือนกระจก 

(3.2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยพัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบ
เตือนภัยลวงหนาท่ีรวดเร็ว แมนยำและมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและลด
ผลกระทบท้ังในเชิงโครงสรางและไมใชโครงสรางเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับแตละภูมิสังคมของประเทศ พรอมท้ังพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย 
ท้ังระบบ โดยคำนึงถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประชาชน ชุมชน และเมือง ในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากพิบัติภัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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5) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๕.๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ โดยจัดใหมี

น้ำสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบทในปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเขาถึงได มีระบบการจัดการน้ำชุมชนท่ี
เหมาะสม พรอมท้ังสงเสริมฟนฟูอนุรักษพ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีชุมน้ำ พ้ืนท่ีพักน้ำ แหลงน้ำธรรมชาติ แองน้ำบาดาล 
การระบายน้ำชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใชประโยชนไดตามเกณฑ มีการจัดทำแผนปองกัน ฟนฟู
รักษา รวมกับแผนรักษาเขตตนน้ำ แผนปองกันแผนดินถลม แผนอนุรักษฟนฟูรักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ำ
ธรรมชาติตามพ้ืนท่ีท่ีกำหนดและตามความสำคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบใหมีระดับ
ความม่ันคงในระดับสากล โดยการจัดหา และใชน้ำท่ีสมดุล ทันสมัย ทันการณ และสรางความเปนธรรม  
ใชระบบท้ังทางโครงสราง กฎระเบียบ การบริหารจัดการ การจัดหาและใชน้ำท่ีไดสมดุล ระบบและกลไก 
การจัดสรรน้ำท่ีเปนธรรม การยกระดับผลิตภาพการใชน้ำใหเทียบเทาระดับสากล รวมท้ังการเตรียมความ
พรอมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพ่ือ 
สรางสมดุล สรางวินัยของประชาชนในการใชน้ำและการอนุรักษอยางรูคุณคา พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณสารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนินการรวมใชน้ำกับแมน้ำระหวางประเทศ โดยพิจารณาและ
ดำเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนรวมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำ
ในภาวะวิกฤติใหสามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ำตามหลักวิชาการใหอยูในขอบเขต
ท่ีควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบงตามลักษณะของแตละพ้ืนท่ีไดและสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสั้น 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการเสริมสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

กรมปศุสัตว ไดดำเนินการอนุรักษ ฟนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว โดยการข้ึนทะเบียนพันธุกรรม
พันธุสัตว/พันธุพืชอาหารสัตว/เชื้อจุลินทรีย การเก็บรักษาพันธุกรรมชั้นเยี่ยม เชน พอแมพันธุ น้ำเชื้อ ตัวออน 
ยีนส ในหองปฏิบัติการและในระดับฟารม  เพ่ือรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมใหคนรุนตอไปไดนำไปใชประโยชน 
อยางตอเนื่องและยั่งยืน  รวมถึงการสงเสริมและผลักดันกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ไมใหสงผลกระทบดานมลภาวะตอสังคมและสิ่งแวดลอม ท้ังทางดานกลิ่น เสียง และน้ำใชน้ำเลี้ยงจาก 
การปศุสัตวลงสูแมน้ำลำคลอง โดยดำเนินโครงการความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพจัดการของเสียดานปศุสัตว  โครงการแกไขปญหาลุมน้ำวิกฤติอยางยั่งยืน  ซ่ึงการดำเนินการ
ดังกลาวจะทำใหเชื่อม่ันไดวาทรัพยากรพันธุกรรมดานปศุสัตวไดรับการฟนฟู มีการเก็บรักษาพันธุกรรมท่ีดี  
และยังคงอยูชั่วลูกชั่วหลานสืบตอไป มีการนำมาใชประโยชนสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
กระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวมีความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เปาหมาย :  

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ 
    ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 
2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตรชาตดิานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : 
1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส 
(1.1) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค

ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของภาครัฐมีลักษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความตองการของผูรับบริการ มีความรวมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พรอมท้ังปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให
มีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริมภารกิจของภาคสวน ตาง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ การกำหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรค
ตอการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

(1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใชมีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ 
นำไปสูการวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบาย และการใหบริการภาครัฐ มีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะต้ังแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือใหสามารถติดตอ
ราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

(2.1) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ผานแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ โดยเชื่อมโยง
การทำงานของภาครัฐในทุกระดับใหมีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามหวงโซการพัฒนาระหวางราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังการประสานความรวมมือท่ีหลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสวนอ่ืนในสังคม โดยดำเนินการอยางตอเนื่องและมี
เปาหมายท่ีชัดเจน 

(2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมเปน
อุปสรรคในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ระบบงบประมาณแผนดินตองสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติท้ังในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนท่ี มีการรักษาวินัยการเงิน
การคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว 
การปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหมีความคลองตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณและความเรงดวน การใช
จายงบประมาณโปรงใส เปนไปตามเปาหมายในระยะเวลาท่ีกำหนด และมีแผนเพ่ิมรายไดของประเทศคูกับ
แผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของรัฐ
และการปรับปรุงระบบภาษี 

(2.3) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการติดตามประเมินผล
ท้ังระบบ ตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหนวยงาน และระดับพ้ืนท่ี พรอมท้ังเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจำ รวมท้ังการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไป
เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
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3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจสงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมใน 
การพัฒนาประเทศ  

(3.1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม  ตรวจสอบความซ้ำซอนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจท่ีไมจำเปน 
ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดระบบองคกรภาครัฐท่ีแยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐท่ีทำหนาท่ีกำกับและหนวยงานผูใหบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานและมีการแขงขันท่ีเปน
ธรรม โดยภารกิจท่ีภาครัฐยังจำเปนจะตองดำเนินการจะตองกำหนดใหมีโครงสรางหนวยงานท่ีสอดคลองกับ
บทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ มีความคุมคา และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย  
(4.1) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสรางและ

ระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย มีการดำเนินงานท่ีมีความยืดหยุน สามารถปรับตัว
เขาสูการเปนสำนักงานสมัยใหม นำไปสูการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล มีความคลองตัว ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคกรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ ไดตามสถานการณ 

(4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  โดยมีการกำหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง 
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมท้ังนำองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศใน
การตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยาง
เปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ  

(5.1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุน
คลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน กำลังคน 
รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพ่ือเอ้ือใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมท้ัง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน 

(5.2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการท่ีเหมาะสมกับ
เสนทางความกาวหนาในสายอาชพีใหมีสมรรถนะใหม ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสรางคานิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยาง
เปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเปนมืออาชีพ เปนท้ังผูนำทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงาน และตอสังคม โดยมีการสรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงาน
ภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือรองรบัการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว 
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6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต กำหนดใหเจา

พนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมท้ังยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และผูดำรงตำแหนงระดับสูงตามท่ีกฎหมายกำหนด 
จะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินใหประชาชนทราบ 

(6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และ
ตรวจสอบได จัดการกับผูกระทำความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ อยางตรงไปตรงมาเปนธรรม 
และตรวจสอบได พรอมท้ังใหการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผูมีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุมครองพยาน และผูท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษ
ผูกระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็ว 

(6.4) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ จัดให
มีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการดำเนินงานแบบบูรณาการและ 
มุงผลสัมฤทธิ์ 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

กรมปศุสัตว ไดพัฒนาองคกรและปรับระบบการปฏิบัติราชการ ใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง มุงผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน โดยยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา ซ่ึงภารกิจของกรมปศุสัตวจะเก่ียวของกับการใชบริการ
ประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นการดำเนินงานจะตองตอบสนองตอความตองการ มีความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถึงมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  ซ่ึงการดำเนินการของกรมปศุสัตว จะสงผลให
เกษตรกร ผูประกอบการ รวมถึงผูบริโภคสินคาปศุสัตว มีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของกรมฯ  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น (1) ความม่ันคง 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมายท่ี ๒.1 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(ตัวชี้วัด : ดัชนสีันติภาพโลก อันดับ ๑ ใน ๗๕ ของโลก) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  กรมปศุสัตว ไดดำเนินการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว สรางการมีสวนรวมของประชาชน เปนการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีอาชีพ สรางรายได และความเปนอยูท่ีดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็ง และเกิดความสันติสุขอยางถาวรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมายท่ี ๒.2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  
(ตัวชี้วัด : ดัชนชีี้วัดความสุขของ ประชากรไทย อันดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก) 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  กรมปศุสัตว ไดดำเนินการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว สรางการมีสวนรวมของประชาชน เปนการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมี
อาชีพ สรางรายได และความเปนอยูท่ีดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็ง และเกิดความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต  

 
ประเด็น (3) การเกษตร 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมายท่ี ๑. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวรอยละ ๓.๘) 
เปาหมายท่ี ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑.๒) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  ภายใตประเด็น (3) การเกษตร  กรมปศุสัตว ดำเนินการยกระดับ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพ่ือสรางสินคาเกษตรมูลคาสูง โดยเนนการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และคุณภาพสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน  โดยกำกับดูและกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนทาง 
กลางทาง และปลายทาง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสินคาปศุสัตวท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค เพียงพอตอ
ความตองการบริโภคภายในประเทศ และแขงขันกับประเทศคูแขงทางการคา สามารถสงออกสินคาปศุสัตวไป
จำหนายยังตางประเทศ โดยใชระบบมาตรฐานกำหนดในทุกข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

 ตนทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใชปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนพันธุสัตว พันธุพืช
อาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว อาหารสัตวสำเร็จรูป ยาสัตว/เวชภัณฑ ท้ังท่ีใชในฟารม/จำหนายในตลาด/ 
การนำเขา จะตองผานการตรวจสอบรับรองคุณภาพและไดรับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว  โดยการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานฟารมปศุสัตว (GAP)  การตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว  การตรวจรับรองมาตรฐาน
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โรงงานอาหารสัตว (GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหนายอาหารสัตว การขออนุญาตการนำเขา การตรวจสอบ
ประเทศตนทาง เปนตน  

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานใหผานการรับรอง
มาตรฐาน (GMP/HACCP) เชน โรงฆาสัตวภายในประเทศ โรงฆาสัตวและโรงแปรรูปเพ่ือการสงออก เปนตน  

ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานรานคาจำหนายเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  การรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว (Q) เขียงสะอาด เปนตน 

ท้ังนี้ในทุกกระบวนการผลิต กรมปศุสัตวมีมาตรการในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
โดยการสุมเก็บตัวอยางจากฟารม โรงงาน รานคาจำหนาย เพ่ือนำมาตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว
(National Monitoring Plan) เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร   นอกจากนี้กรมปศุสัตวไดดำเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว การอนุรักษหลากหลาย
ทางชีวภาพดานปศุสัตว ใหเปนแหลงพันธุกรรมและนำไปใชประโยชนและพัฒนาตอยอดสรางมูลคาเพิ่ม  
การพัฒนาสุขภาพสัตว โดยเฝาระวังควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตว  การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร
โดยสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมการผลิต การเลี้ยงปศุสัตวแบบประณีต สงเสริมการผลิตในระบบ
แปลงใหญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต เปนตน  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายการคา การคมนาคม และระบบโลจิสติกส  สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับภาค การพัฒนาดานกักกันสัตวในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  รวมท้ังการพัฒนาศูนยวิจัยฯ ของกรมปศุสัตว
ท่ีมีศักยภาพใหเปนทองเท่ียวเชิงเกษตร ทองเท่ียววิถีชุมชน   

จากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว  จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพ่ิมข้ึน และ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสินคาปศุสัตวเปนท่ียอมรับของประเทศคูคา
และมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงกับประเทศคูแขงทางการคา  ดังจะเห็นไดวาในแตละปประเทศไทย
สามารถผลิตสินคาปศุสัตวไดเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศและสามารถสงออกสินคาปศุสัตว
ไปจำหนายยงัตางประเทศ และนำเงินตราเขาประเทศปละไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ี
จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

 
 
                                        ประเด็น (5) การทองเท่ียว 
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายท่ี ๑. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
            เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๒) 
เปาหมายท่ี ๒. รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราสวนรายไดจากการทองเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดสวน) ๘๐:๒๐) 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  ภายใตประเด็น (๕) การทองเที่ยว กรมปศุสัตวดำเนินการพัฒนา

ศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดานปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรและนักทองเท่ียวไดเรียนรูผาน

กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีในศูนยเรียนรูดานปศุสัตว  ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูการเลี้ยงปศุสัตว

สมัยใหม และเกษตรกร/ชุมชนในพ้ืนท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการท่ีนักทองเท่ียวไดจับจายใชสอยซ้ือสินคาใน

ทองถ่ิน ซ่ึงจากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว  จะสงผลใหภาพรวมสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

ดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน  
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ประเด็น (๖) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมายท่ี ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
                  และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(ตัวชี้วัด : มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมายเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๕) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   ภายใตประเด็น (๖) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ กรมปศุสัตว
ดำเนินการภายใตแผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เปนการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพของแตละภูมิภาค ซ่ึงจากการดำเนินงานจะสงผลให ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงข้ึน เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

 

ประเด็น (๗) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมาย : ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานอันดับท่ี ๔๕) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  ภายใตประเด็น (๗) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และ
ดิจิทัล กรมปศุสัตว ดำเนินการภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส โดยการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (National Single Window : NSW) เปนการเชื่อมโยงขอมูล
กับกรมศุลกากร ผูประกอบการ ระบบธนาคารพาณิชย ทำใหลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความคลองตัว 
และลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ ซ่ึงจากการดำเนินงานจะสงผลใหประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงข้ึน  

 

ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมายท่ี ๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเฉลี่ยอยางนอย 

                     รอยละ ๕ ) 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  ภายใตประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กรมปศุสัตว ดำเนินการ

ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพดานกักกันสัตวใน
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ืออำนวยความสะดวก ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และเฝาระวังโรคระบาดสัตว 
ที่อาจจะปนเปอนและติดมากับสินคาปศุสัตวท่ีนำเขาตามแนวชายแดน  ซ่ึงจากการดำเนินงานจะสงผลใหเกิด
การคาขายในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมสูงข้ึน  
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ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมาย : ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัดความกาวหนาทางสังคมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐) 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ภายใตประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม  กรมปศุสัตว ดำเนินการ

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวใหกับเกษตรกรรายยอย สนับสนุน
ใหรวมกลุมสรางความเขมแข็งใหชุมชนในถ่ินทุรกันดาร ใหรูจักการพ่ึงพาตนเองและการมีสวนรวมในการพัฒนา 
โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซ่ึงจากการดำเนินงาน และจะสงผลใหเกษตรกรมีรายได
และความเปนอยูดีข้ึน มีอาหารโปรตีนไวบริโภคในครัวเรือน และไมเปนปญหาและภาระของสังคม  

 

                              ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมาย : รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจายและอยางตอเนื่อง 
(ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอยางท่ัวถึง ๔.๓๐ คะแนน) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ภายใตประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  กรมปศุสัตว ดำเนินการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตและ
การตลาด สรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท่ี มีความจำเปนตอการยกระดับเปน
ผูประกอบการ  การสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวท่ีโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจากการดำเนินงานจะสงผลทำใหเกษตรกรมีรายไดและความเปนอยูดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

 
                                ประเด็น (๑๘) การเติบโตอยางย่ังยืน 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน  
(ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก  
            อยูในระดับต่ำกว่ำ ๕๐ ประเทศแรกของโลก)  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  ภายใตประเด็น (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน  กรมปศุสัตว 
ดำเนินการอนุรักษ ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว และการนำไปใชประโยชน โดยการสำรวจ 
ข้ึนทะเบียน การเก็บรักษาพันธุกรรมพันธุสัตวและพันธุพืชอาหารสัตวพ้ืนเมืองประจำถ่ิน ท้ังในหองปฏิบัติการ
(ธนาคารพันธุกรรม) การเลี้ยงสภาพแวดลอมปจจุบัน และการศึกษาและครอบครองเชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว   

รวมถึงดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียท่ีออกมาจากฟารมและโรงงานดานปศุสัตว  
โดยการเฝาระวัง ตรวจสอบ และใหคำแนะนำผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภายในฟารม/โรงงาน ลดการปลอยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเจาหนาท่ีใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ีเกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟารม) : มลพิษ
จากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  

ซ่ึงจากการดำเนินงานดังกลาว จะสนับสนุนและผลักดันใหประเทศไทยมีความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดีข้ึน   
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                           ประเด็น (๑9) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมาย :  ๑. ความม่ันคงดานน้ำของประเทศเพ่ิมข้ึน  

        (ตัวชี้วัด : ดัชนีความม่ันคงดานน้ำของประเทศระดับ ๒ (๖๐ คะแนน)) 

เปาหมาย :  ๓. แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศท่ีดี 
(ตัวชี้วัด : สัดสวนของแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ีไมมีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมาย รอยละ ๒๐ 
            (รอยละของแมน้ำลำคลองและพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังประเทศ) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ภายใตประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ กรมปศุสัตว 
ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟารมสุกรท่ีตั้งอยูในบริเวณลุมน้ำสำคัญของประเทศ เพ่ือลด
การปลอยของเสียหรือไมมีของเสียลงสูแมน้ำลำคลอง โดยสนับสนุนและอุดหนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจัดทำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการนำของเสียมาเปนปุยใหกับเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงดำเนินการภายใต
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการแกไขปญหาลุมน้ำวิกฤติอยางยั่งยืน ซ่ึงจากการ
ดำเนินงานจะทำใหปริมาณการปลอยของเสียจากฟารมสุกรลดลงและไมมีผลกระทบตอสังคม และสนับสนุนให
บรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทฯ 

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายท่ี 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ  
(ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 85) 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ภายใตประเด็น (๒0) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  กรมปศุสัตว ดำเนินการพัฒนาบุคลากรท้ังในเรื่องของการสรางจิตสำนึกความเปนขาราชการ 
พนักงานราชการท่ีดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงและรัฐบาล 

                         

   ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
เปาหมายท่ี ๒. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน  
(ตัวชี้วัด : สัดสวนมูลคาการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

                    รอยละ ๑.๕) 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ภายใตประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  กรมปศุสัตว 

ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานปศุสัตว พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร  ศึกษาการแปรรูปสินคาปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต รวมถึงการศึกษา 
ดานสงเสริมฯ ดานสุขภาพสัตว ดานมาตรฐานสินคา และดานการตลาด ท้ังนี้เพ่ือใหไดนวัตกรรมใหมๆ และ
แกไขการเลี้ยงปศุสัตวของเกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงดำเนินการภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โครงการวิจัยนวัตกรรมดานปศุสัตว ซ่ึงการดำเนินงานจะสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแมบทฯ 
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

ท้ังนี้การปฏิรูปประเทศ ตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ โดยมี
ประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปท่ีสำคัญ  โดยสรุปใน 6 มิติ ไดแก การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การสรางสังคมและชุมชนท่ีเขมแข็ง การฟนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การสรางประสิทธิภาพและความโปรงใส ในกระบวนการทำงานของภาครัฐ และการพัฒนา
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  ท้ังนี้แผนการปฏิรูปประเทศ มีท้ังหมดจำนวน 13 ฉบับ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จะเก่ียวของจำนวน 8 ฉบับ ไดแก  (1) ดานการเมือง  (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน  
(3) ดานกฎหมาย   (5) ดานเศรษฐกิจ   (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   (7) ดานสาธารณสุข  
(9) ดานสังคม และ (10) ดานพลังงาน  และกรมปศุสัตว ไดดำเนินการขับเคลื่อนภายใตแผนการปฏิรูป
ประเทศ จำนวน ๓ ดาน ไดแก (5) ดานเศรษฐกิจ  (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (7) ดาน
สาธารณสุข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๕) ดานเศรษฐกิจ 
หัวขอท่ี ๑ : การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 
๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

- กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางเกษตรมูลคาสูง 
  เปาหมายกิจกรรม : ยกระดับรายไดภาคการเกษตรอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑชีวภาพ 
  เปาหมายยอยท่ี 2 (MS2) : มีการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบรวมผลิตและรวม 

             จำหนาย สงเสริมใหเกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ 
  เป าหมายยอยท่ี  6 (MS6) สรางผูประกอบการเกษตร (Smart Farmer) พัฒนา

เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหเปน Smart Farmer 
  เปาหมายยอยท่ี 7 (MS7) สงเสริมเกษตรกรใหสามารถเขาถึงขอมูล Big Data ดาน 

          การเกษตร และใชประโยชนจากดิจิทัลแพลตฟอรม 

หัวขอท่ี 2 : การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 
2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การขยายผลโครงการในพระราชดำริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ
ทั่วประเทศ  โดยขยายผลโครงการในพระราชดำริกวา 4,000 แหง ในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และจัดตั้งศูนย
การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมในระดับตำบลท่ัวประเทศ และฝกอบรมเกษตรกรรวมกับเครือขายชุมชน 

- ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 : สงเสริม Smart farmer และ Precision farming  โดยการ
ยกระดับเกษตรกรดวยนวัตกรรมการเกษตรผาน Mobile Application พัฒนา Mobile Application    
รวมท้ังอบรมศักยภาพเกษตรกรใหสามารถใชนวัตกรรม Mobile Application ในการวางแผนการผลิต 
Precision farming การตลาดและการสงขอมูล 

(๖) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หัวขอท่ี ๑ : ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : ปฏิรูปกลไกดานความหลากหลายทางชีวภาพท้ังระดับชาติ 
                                และพ้ืนท่ี  
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1.1 การปฏิรูปกฎหมาย ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู และนำเสนอเขาสูการพิจารณาและบังคับใชตามข้ันตอน 

- ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 : ปฏิรูประบบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการ
อนุรักษคุมครอง ใชประโยชน และแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม 

3.1 พัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ  โดยรวบรวมและปรับปรุงขอมูลชนิด
พันธุในประเทศไทยใหเปนปจจุบัน ท้ังชนิดพันธุพืช สัตว และจุลินทรีย และเผยแพรในระบบเครือขายขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หัวขอท่ี ๒ : ส่ิงแวดลอม 
- ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง ควบคุม ติดตาม และ 
                           ตรวจสอบมลพิษ  
2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ีเกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน 

ฟารม) : มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ
ท่ีใชอยูในปจจุบันและศึกษาเทคนิคใหมๆ ท่ีสามารถตรวจวัดมลพิษไดแมนยำและครอบคลุมมากข้ึน 

2.5 กำกับควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการบังคับใชบทลงโทษกับสถาน
ประกอบการท่ีกระทำผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษใหมีความรุนแรงมากข้ึน : มลพิษจากการใชสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการ
บังคับใชบทลงโทษกับสถานประกอบการท่ีกระทำผิดกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงในการใชดุลพินิจตามอำเภอใจ
ของเจาหนาท่ี และปรับปรุงบทลงโทษภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความรุนแรงมากข้ึน สอดคลองกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

(๗) ดานสาธารณสุข 
หัวขอท่ี ๑ : การคุมครองผูบริโภค 

- ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๙ : การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
3.1 อาหารปลอดภัย ผลักดันใหมีการนำระบบ GAP ท่ีขณะนี้ยังเปนแบบสมัครใจ  
      แตควรมีมาตรการบังคับใหเปนทางกฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรดานเกษตร 
      ปลอดภัย เกษตรอินทรีย) 
3.2 มีมาตรการตรวจสอบสินคาอาหาร ณ ดานนำเขาใหมีประสิทธิภาพ 
3.3 ผลักดันใหมีมาตรฐานแหลงการผลิตมากยิ่งข้ึน โดยใชหลักการสากลปรับใชเปน 
      กฎหมาย 
3.4 ผลักดันใหมีกฎหมายบังคับใชในเรื่องของการขนสงและการเก็บรักษาอาหารตลอด 
      หวงโซ (ซ่ึงเปนปญหาสำคัญท่ียังไมมีหนวยงานใดดำเนินการและเปนสวนท่ีทำใหเกิด 
      ความไมปลอดภัย) 
3.5 ผลักดันใหมีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/รานอาหาร/แหลงจำหนายอาหารปรุง 
      สำเร็จและมีการนำไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช Test Kits และการ Tracing 
      (QR code) 
3.9 สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ป 2561 - 2562 ผัก ผลไม ,   
      ป 2563 - 2564 เนื้อสัตวและอ่ืนๆ) 
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ไดนอมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกัน และการบริหารความเสี่ยงท่ีดี สอดคลองกับภูมิสังคม 

การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ มีความสอดรับเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึง

กันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งตองไมสงผลกระทบทางลบตอมิติอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเง่ือนไขจำเปนสำหรับ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังตองมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” สรางความม่ันคงของชาติ พัฒนาคน

ทุกวัยใหเปน คนดี คนเกง มีศักยภาพ และความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพการ

แขงขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ือสรางความเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบ

ตอสวนรวมนำไปสูการสรางสังคมท่ีพึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ รักษา ฟนฟู และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม  ซ่ึงกรมปศุสัตว ไดดำเนินการสอดคลอง

เชื่อมโยงตามแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

(3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

(4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน 

(6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

      ในสังคมไทย  

(7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

(8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

(9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

(10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา   

 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ประกอบดวย 16 ประเด็นนโยบาย ซ่ึงไดลำดับ 

ความสำคัญเพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางท่ีชัดเจน กำหนดเปนสองสวน คือ สวนท่ี 1 นโยบายสำคัญ 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ มุงการเสริมสรางฐานรากความม่ันคง และเสริมสรางสภาวะ

แวดลอมท่ีสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต และสวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป 12 นโยบาย  

มุงสรางภูมิคุมกันของสังคมในทุกระดับใหพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามตางๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก

ผลกระทบของภัยคุกคามดังกลาว ตลอดจนการเตรียมพรอมเพ่ือปองกันและแกปญหาความม่ันคงอยาง 

รอบดาน มีความเขมแข็งในการปองกันประเทศ และการเสริมสรางสภาวะแวดลอมระหวางประเทศท่ีเอ้ือตอ

การรักษาผลประโยชนของชาติ นโยบายความม่ันคงแหงชาติฯ มีจุดหมายสำคัญคือ การมีเสถียรภาพความเปน

ปกแผนปลอดภัยจากภัยคุกคาม และกอเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก  โดยมีนโยบายท่ี

เก่ียวของกับกรมปศุสัตว ดังนี้  

นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ  

นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
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นโยบายท่ี 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน  

นโยบายท่ี 7 จัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  

นโยบายท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน  

นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต คอรรัปชั่น  

นโยบายท่ี 10 รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

นโยบายท่ี 11 เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  

นโยบายท่ี 13 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ   

๒.3 แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวของ (หากมี)  

๒.๓. 1 นโยบายรัฐบาล    

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 

25 กรกฎาคม 2562 ใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีรัฐบาลจะดำเนินการเพ่ือพัฒนา

ประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวยความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพรอมท่ีจะดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรง และมี

ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบดวย นโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยมี

นโยบายหลัก ท่ีเก่ียวของกับกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้  

1) นโยบายหลัก 8 ดาน ประกอบดวย  

นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  

นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขันของไทย  

นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  

นโยบายหลักท่ี 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก  

นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโต 

                        อยางยั่งยืน  

นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                        และกระบวนการยุติธรรม   

2) นโยบายเรงดวน 7 เรื่อง ประกอบดวย  

นโยบายเรงดวนท่ี 1 การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  

นโยบายเรงดวนท่ี 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมือง 

                         และฝายราชการประจำ  

นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 

นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน  

นโยบายเรงดวนท่ี 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทุกภัย  
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สวนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

กรมปศุสัตว 
๓.๑ ภาพรวม 

๑) วิสัยทัศน 

“เปนองคการท่ีนำและขับเคล่ือนการปศุสัตวไทย สูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก” 

 ๒) พันธกิจ 
(๑) สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาปศุสัตว 
(๒) ใหบริการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาโรคสัตวท่ีไดมาตรฐานสากล 
(๓) อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว 

(๔) วิจัย ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
(๕) กำกับ ดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

๓) เปาประสงค/ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     การปศุสัตวของไทยไดรับการพัฒนาและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน สินคาปศุสัตวมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ตลอดจนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปศุสัตวมีรายไดเพ่ิมข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคปศุสัตวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

๔) เปาหมายใหบริการและตัวช้ีวัดของกรมปศุสัตว  

เปาหมายท่ี ๑ สรางความม่ันคงดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตว  

เปาหมายท่ี ๒ สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตวท่ีไดรับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟารมปศุสัตวอินทรียท่ีตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย 

ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีการผลิตไมเหมาะสมไดรับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับการเฝาระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

เปาหมายท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรไดรับประโยชนดานการปศุสัตว 

เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพ้ืนท่ีระดับภาคดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีภาคไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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เปาหมายท่ี ๕ สรางโอกาสใหเกษตรกรประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตวท่ีไดรับบริการผาตัดทำหมันภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  

           จากโรคพิษสุนัขบา 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวภายใตโครงการหลวง 

เปาหมายท่ี ๖ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการพัฒนา 

ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

เปาหมายท่ี ๗ พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเขาสูระบบ Smart Farmer 

ตัวชี้วัด : จำนวนผูยากไรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวผานศูนยเครือขายศูนยเรียนรู 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           และเกษตรทฤษฎีใหม 

เปาหมายท่ี ๘ สงเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัด : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย 

๓.๒ แผนปฏิบัตริาชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๑๖ กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราการของสวนราชการ  โดยจัดทำเปนแผนหาป และในวาระ

เริ่มแรกใหจัดทำเปนแผนสามป มีหวงระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  ท้ังนี้แผนปฏิบัติ

ราชการจะตองสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปเสนอตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือใหความเห็นชอบ และเม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการแลวใหสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จใน

แตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ

ภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น 

ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ กำหนดใหทุกสวนราชการ

จะตองดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดำเนินการ 

โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอำนาจขัดตอบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ แจงให ปปช.ทราบเพ่ือดำเนินการตามหนาท่ีและ

อำนาจตอไป   

ท้ังนี้ เพ่ือใหเห็นความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ  ดังนั้นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) จึงได

จัดทำโดยยึดกรอบตามประเด็นแผนแมบทยุทธศาสตรชาติและแผนยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (1) ความม่ันคง 
๑) แผนยอย : การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

- แนวทางท่ี ๙ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเง่ือนไข 
ปญหาท่ีมีอยูเดิมท้ังปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเง่ือนไขใหมข้ึน โดยนอมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานแกไขและปองกันปญหา 
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี  
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีสาเหตุอยางแทจริง พรอมนำความสงบสันติสุข 
อยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต   รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้ง
ประเทศ และนานาชาติตอไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการท่ีสำคัญ ประกอบดวย (๑) การมุงดำเนินการตอ
จุดศูนยดุลหลักของปญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนท่ี ดวยการลดขีดความสามารถของ
ขบวนการและแนวรวมในทุกระดับ  (๒) ดำเนินการปองกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และกับประชาชน
กลุมเสี่ยง  (๓) ระงับยับยั้งการบมเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  (๔) ยุติการขยายแนวคิด
ท่ีถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาท่ีถูกตอง และ (๕) ใหความสำคัญกับการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 
นานาชาติและภาคประชาชน 

๒) เปาหมายของแผนยอย  เปาหมายท่ี ๒. ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น 
ตัวชี้วัดแผนยอย : ๑. จำนวนงบประมาณดานความม่ันคงในการแกไขปญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ี  

                          จังหวัดชายแดนใต ลดลงรอยละ ๑๐ ตอป 

๒. วัดสถิติจำนวนเหตรุนุแรง/สูญเสีย ลดลงรอยละ ๒๐ ตอป 

๓. ปริมาณการเขา-ออก ของนักทองเท่ียว และมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

    ชายแดนใต เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 

๓) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว :  สรางความม่ันคงดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตว 3,450 ราย  

 ๒. เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

๔) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว ไดดำเนินการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว สรางการมีสวนรวมของประชาชน เปนการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีอาชีพ 
สรางรายได และความเปนอยูท่ีดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็ง และเกิดความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยคาดวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ซ่ึงจะสงผลทางออมทำให
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น จำนวนการเกิดเหตุความรุนแรง/สูญเสียลดลง และมี
นักทองเท่ียวเขามาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ   

    (๕.๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
          1) โครงการตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

1.๑) กิจกรรมงานตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (3) การเกษตร 
(๑) แผนยอย : เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

- แนวทางท่ี ๑ สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ดวยการประยุกตใชภูมิปญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหมีสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ินออกสู
ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย 

- แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 

- แนวทางท่ี ๓ สรางอัตลักษณหรือนำเสนอเรื่องราวเก่ียวกับแหลงกำเนิดใหกับสินคา รวมท้ังการ
สรางความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถ่ิน และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
ตลอดจนใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพ้ืนท่ีในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเท่ียวและ
บริการ และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินในระดับประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยัง
ตลาดโลก 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผนยอย : อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน  
                      ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓ 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว :  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณ 

                                                                   พ้ืนถ่ินดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัด :  ๑. จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

                ดานปศุสัตว 2 ผลิตภัณฑ / 44 ราย  

๒. จำนวนผลิตภัณฑปศุสัตวท่ีไดรับการพัฒนาเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถ่ิน  

    เพ่ือเปนสินคา OTOP 18 ผลิตภัณฑ 

๓. อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินเฉลี่ยรอยละ 3 

4. รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว ดำเนินการโครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวตามอัตลักษณและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) โดยเนนการแปรรูปผลิตภัณฑและ
สงเสริมดานการตลาดตามอัตลักษณและภูมิปญญาของแตละพ้ืนถ่ิน สงเสริมใหมีการรวมกลุมการผลิตและ
การตลาด  

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
    (๑) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

1) โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.๑) กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) 
๒.๑) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) 
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(๒) แผนยอย : เกษตรปลอดภัย 
- แนวทางท่ี ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และวนเกษตร เปนตน  
เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการปนเปอนของสารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและอาหาร และสราง
ความปลอดภัยและม่ันคงดานอาหารในระดับครัวเรือน 

- แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือในระดับตางๆ รวมถึงการพัฒนาคุณคาทางโภชนาการของสินคาเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับใหเปนท่ียอมรับกับความตองการของตลาดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

- แนวทางท่ี ๓ สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถ่ิน รวมถึงผูประกอบการ ใหสามารถผลิต
สินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานท่ีเปนข้ันพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดีทาง
การเกษตร และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานข้ันสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจนสงเสริม
การวิจัยพัฒนาสินคา พรอมท้ังดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภค
และการคาระดับสากล 

- แนวทางท่ี ๔ สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพ่ือ 
สุขภาวะและโภชนาการท่ีเหมาะสม และการสงเสรมิดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

- แนวทางท่ี ๕ สนับสนุนการทำเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน เพ่ือตอยอดสูเกษตรอินทรียเชิงพาณิชย
ควบคูกับการขยายตลาดเกษตรอินทรียท้ังในและตางประเทศ 

๒.๑) เปาหมายของแผนยอย : สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนยอย : อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยรอยละ 3  
                            ภายในป 2565 

๒.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด :  ๑. สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 

                                จำนวน 140,287 แหง 

๒. จำนวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวตาม 

    เกณฑมาตรฐานกำหนด 978,835 ตัวอยาง 

๓. จำนวนเกษตรกรท่ีเขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตวอินทรีย  280 ราย  

๔. จำนวนพ้ืนท่ีปศุสัตวอินทรียท่ีเขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรอง 1,830 ไร 

5. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 210,000 ราย / 52,500 ไร  
    / 1,600 เครือขาย 
6. ผูประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 
    ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

7. จำนวนฟารมปศุสัตวอินทรียท่ีผานการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได 
    ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

8. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งไมนอยกวารอยละ 80 

9. อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาปศุสัตวปลอดภัยเฉลี่ยรอยละ 3 
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๒.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนากระบวนการผลิต
ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสินคาปศุสัตวท่ีไดมาตรฐาน  
มีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค เพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ และสามารถสงออกสินคา 
ปศุสัตวไปจำหนายยังตางประเทศ ซ่ึงในทุกกระบวนการผลิตมีมาตรการในการเฝาระวังความปลอดภัย 
ดานอาหาร โดยสุมเก็บตัวอยางจากฟารม โรงงาน รานคาจำหนาย ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(National Monitoring Plan) เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร  ดังนี้ 

 ตนทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใชปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนพันธุสัตว พันธุพืช
อาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว อาหารสัตวสำเร็จรูป ยาสัตว/เวชภัณฑ ท้ังท่ีใชในฟารม/จำหนายในตลาด/ 
การนำเขา จะตองผานการตรวจสอบรับรองคุณภาพและไดรับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว  โดยการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานฟารมปศุสัตว (GAP)  การตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว  การตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงงานอาหารสัตว (GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหนายอาหารสัตว การขออนุญาตการนำเขา การตรวจสอบ
ประเทศตนทาง เปนตน  

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานใหผานการรับรอง
มาตรฐาน (GMP/HACCP) เชน โรงฆาสัตวภายในประเทศ โรงฆาสัตวและโรงแปรรูปเพ่ือการสงออก เปนตน  

ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานรานคาจำหนายเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  การรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว (Q) เขียงสะอาด เปนตน 

- สอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานสาธารณสุข  หัวขอท่ี 9. การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  ประเด็นท่ี 3. 
ผูรับบริการดานสุขภาพมีความรูเทาทัน เก่ียวกับการคุมครองบริการ และผลิตภัณฑสุขภาพดานตาง ๆ เชน 
ผลลัพธของการใหบริการ ความเสี่ยงตอผลกระทบท่ีเกิดจากการใหบริการ การเตือนภัยดานสุขภาพท่ีควรระวัง 
เปนตน โดยมีเปาหมายการดำเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน พ.ศ. 2563  โดยมีแนวทางท่ีเก่ียวของตาม 
แผนปฏิรปู ดังนี้  

1) อาหารปลอดภัย ผลักดันใหมีการนำระบบ GAP ท่ีขณะนี้ยังเปนแบบสมัครใจใหเปนมาตรการ 
ทางกฎหมาย  

๓) ผลักดันใหมีมาตรฐานแหลงการผลิตมากยิ่งข้ึน โดยใชหลักการสากลปรับใชเปนกฎหมาย 
5) ผลักดันใหมีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/รานอาหาร/แหลงจำหนาย อาหารปรุงสำเร็จและมี

การนำไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช Test Kits และ การ Tracing (QR code) 

  2.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
(๑) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

1) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว 
- กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
- กิจกรรมสงเสริมการทำปศุสัตวอินทรีย 
- กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
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(๓) แผนยอย : เกษตรชีวภาพ 
- แนวทางท่ี ๑ สนับสนุนการใชประโยชนจากการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ พันธุพืช พันธุสัตว และ 

เชื้อจุลินทรีย เพ่ือนำไปสูการผลิตและขยายผลเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
- แนวทางท่ี ๒ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจ การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทำเกษตรกรรม
ยั่งยืนซ่ึงเปนระบบการผลิตท่ีคำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช
ประโยชนและตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนำวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมา
ใชในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางท่ี ๓ สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให เปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี มุงแปรรูปเพ่ือปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภท
โภชนเภสัชผลิตภัณฑประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสำอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

- แนวทางท่ี ๔ สงเสริมการทำการตลาดผานการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑจาก
เกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชนและสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใชโอกาสจากความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบันท่ีหันมาใสใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดลอมท้ังตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

๓.๑) เปาหมายของแผนยอย : สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนยอย : อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรชีวภาพรอยละ ๓   

๓.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : ข้ึนทะเบียนพันธุสัตว อนุรักษพันธุพืชอาหารสัตว และครอบครองเชื้อจุลินทรีย 
                    ดานปศุสัตว ปละ ๑,๑๑๕ สายพันธุ  

๓.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว ดำเนินการโครงการความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 
โดยเนนการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ พันธุสัตว พันธุพืช เชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว และการนำความ
หลากหลายมาใชประโยชน เพ่ือการผลิตและขยายผลสรางมูลคาเพ่ิม โดยมีเปาหมายในการอนุรักษและ 
ข้ึนทะเบียนพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว และการครอบครองเชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว ปละ ๑,๑๑๕ สายพันธุ  

- สอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ประเด็นปฏิรูปท่ี 3  ปฏิรูประบบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ
คุมครองใชประโยชน และแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม  3.1 พัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ  
แนวทางท่ี 4. รวบรวมและปรับปรุงขอมูลชนิดพันธุในประเทศไทยใหเปนปจจุบัน ท้ังชนิดพันธุพืช สัตว  
และจุลินทรีย และเผยแพรในระบบเครือขายขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 
- กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 
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(๔) แผนยอย : เกษตรแปรรูป 
- แนวทางท่ี ๑ สงเสริมการพัฒนาและใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ีเชื่อมโยงไปสู

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมท่ี
มูลคาสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหแก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

๔.๑) เปาหมายของแผนยอย : สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนยอย : อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ 
                           เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

๔.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาดานการผลิตภัณฑแปรรูป 3,420 ราย 
4.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว ดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินคาปศุสัตว ใหกับ

เกษตรกร/กลุมเกษตรกรและกลุมแมบาน เพ่ือสรางองคความรูและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาปศุสัตว และเพ่ิม
ชองทางดานการตลาด 

4.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว 

(๕) แผนยอย : เกษตรอัจฉริยะ 
- แนวทางท่ี ๑ สงเสริมการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ

การเกษตร รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต อาทิ เกษตรแมนยำ เกษตรในรม และ
เกษตรแนวตั้ง เพ่ือนำมาใชในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรท่ีลดลงและเขาสูสังคมสูงอายุ 

- แนวทางท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรการจัดการภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและการตลาด
ตาง ๆ ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขอมูล
สารสนเทศทางการเกษตรตางๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะท่ีมี
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

- แนวทางท่ี ๓ สนับสนุนและสงเสริมการทำระบบฟารมอัจฉริยะ โดยการถายทอดและสนับสนุนให
เขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาท่ีสามารถเขาถึงได ควบคูกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพ้ืนท่ีสูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

๕.๑) เปาหมายของแผนยอย  เปาหมายท่ี ๑. สินคาท่ีไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนยอย : มูลคาสินคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓  
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๕.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรดานปศุสัตว ๑4 แหง  
 2. เกษตรกรไดรับบริการศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรดานปศุสัตว จำนวน 10,600 ราย 

๕.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว สนับสนุนและสงเสริมการทำระบบฟารมอัจฉริยะ โดยการ
ถายทอดและสนับสนุนใหเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาท่ีสามารถเขาถึงได ควบคูกับการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคาท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดี โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศูนยวิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว ใหเปนศูนยเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลฯ และถายทอดเทคโนโลยี/ใหบริการยืม
เครื่องจักรกลฯเพ่ือการผลิตใหกับเกษตรกรฯ ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะสงผลใหมูลคาสินคาท่ีมีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

๕.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณดานปศุสัตว (Motor Pool) 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณดานปศุสัตว (Motor Pool)  

(๖) แผนยอย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
- แนวทางท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษและรักษาฐาน 

ทรัพยากรทางการเกษตรท่ีสำคัญ เพ่ือสนับสนุนการสรางมูลคาและความม่ันคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การคุมครองท่ีดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรและชุมชน 
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนำมาวางแผนการผลิต 
ใหสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสูการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยาง 
เหมาะสม สอดคลองกับแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

- แนวทางท่ี ๒ สรางความม่ันคงอาหารใหกับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสรางความม่ันคงดาน 
อาหารและโภชนาการใหเกิดข้ึนในระดับครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ สนับสนุนใหชุมชนทำ
การเกษตรของทองถ่ิน เพ่ือเปนแหลงอาหารของชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก สงเสริมการทำ
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได และเปนฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ินในพ้ืนท่ีมีบทบาท
ดำเนินการใหเกิดความม่ันคงดานอาหารในมิติตางๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกชวงวัย 
สรางเสถียรภาพดานรายไดของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือใหสามารถเขาถึงอาหารอยางเพียงพอและ
เหมาะสม รวมท้ังการมีมาตรการรองรับสำหรับผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงสินคาเกษตรและอาหารไดอยาง
ท่ัวถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

- แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคาเกษตร สงเสริมให
มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมีมาตรฐานและครบวงจร ท้ังเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงค
และอุปทานสินคาเกษตรท่ีมุงเนนการตลาดนำการผลิต ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร
รวมท้ังการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบ
การคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงอาหาร โดยกำหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
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ความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมท้ังใหเกษตรกรและผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร 

- แนวทางท่ี 4 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพ่ือสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขาย ความรวมมือ
ระหวางวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการพัฒนาดานการผลิตและดานการตลาดของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ รวมท้ัง สนับสนุนการขยาย
เครือขายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ และสนับสนุนใหมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนภายใตเง่ือนไขท่ี
ผอนปรนมากข้ึน เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีความเขมแข็ง 
ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการรวมกลุมและการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
อยางแทจริง 

๖.๑) เปาหมายของแผนยอย  :  ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนยอย     :  มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอหนวยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ 

๖.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 9,300,000 ราย 
             ๒. จำนวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม 641,800 ตัว 

 ๓. จำนวนสัตวท่ีไดรับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว 67.1024 ลานตัว  

 4. จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนดานการปศุสัตว 68,350 ราย 

 5. จำนวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว  

                                699,882 ตัวอยาง 

 6. จำนวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมคุมกันโรคสัตว 3.0000 ลานตัว 

 7. จำนวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตได 2.4083 ลานตัว 

 8. จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว 140,230 ตัน 

 9. จำนวนผูเขารวมงานมหกรรมปศุสัตว 10,500 ราย 

10. พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุสัตว  

                                 จำนวน 650 แปลง 

11. จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับการเฝาระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง 73,298 ราย 

12. พ้ืนท่ีการผลิตไมเหมาะสม ไดรับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว 208,155 ไร 

13. การเกิดโรคท่ีสำคัญลดลงจากปท่ีผานมาไมนอยกวารอยละ 5 

14. ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

15. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

16. สัตวพันธุดีท่ีผลิตไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไมนอยกวารอยละ 75 

๖.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงขอมูลทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ใหมีความเปนปจจุบันและทันสมัย เพ่ือใชเปนฐานขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการวาง
แผนการผลิตสินคาปศุสัตว และการใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติ  นอกจากนี้ยังไดดำเนินงาน
ดานพัฒนาสุขภาพสัตว เฝาระวังปองกันโรคระบาดสัตว การพัฒนาการผลิตปศุสัตว การผลิตพืชอาหารสัตว 
สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตเปนระบบเกษตรแปลงใหญ  การสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวในพ้ืนท่ี
เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว เปนตน 
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- สอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานท่ี 5 เศรษฐกิจ  ประเด็นท่ี 5 : การสรางและใช Big Data ภาคเกษตร  

- สอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานท่ี 5 เศรษฐกิจ  ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร  
1) ขอมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสรางมูลคาเพ่ิม ใหขอมูลของตลาด การทำโซนนิ่งและ

สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 
 - การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง : กำหนดพ้ืนท่ีทางการเกษตร (Agricultural zoning)  

ท่ีครอบคลุมท้ังในเรื่องของขอมูลเชิงภูมิศาสตร อากาศ พรอมกับพัฒนาแผนท่ีทางการเกษตร (Agri-Map)  
ท่ีสามารถนำเสนอรูปแบบของการทำการเกษตรและการใชพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีได 

 ๖.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

1) โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบยีนเกษตรกร  
- กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 
- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

๓) โครงการระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ  
- กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ 

๔) โครงการบริหารจัดการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
    (Agri-Map) 

- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม 

 (๒) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
- กิจกรรมเฝาระวังปองกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว 
- กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว 
- กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว 
- กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (5) การทองเท่ียว 
(๑) แผนยอย : การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

- แนวทางท่ี ๑ สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมน้ำ สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพ่ือนำมาสรางสรรคคุณคา
และมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการพัฒนา
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กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวโดยชุมชน
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียววิถีพุทธ การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เปนตน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย :  รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนยอย : อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
                           เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด :  1. จำนวนศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดานปศุสัตว - แหง  
2. จำนวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร      

                                - ราย 
3. ชมุชนบริเวณรอบศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตวดำเนินการพัฒนาศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดาน
ปศุสัตว เพื่อใหเกษตรกรและนักทองเที่ยวไดเรียนรูผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีในศูนยเรียนรูดาน
ปศุสัตว  โดยในป ๒๕๖๔ ดำเนินการนำรองท่ีศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตว ๓ แหง คือ ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุ
สัตวสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี , ศูนยวิจัยและพัฒนากระบือ จ.สุรินทร และศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย 
จ.เลย ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูการเลี้ยงปศุสัตวสมัยใหม และเกษตรกร/ชุมชนในพ้ืนท่ีจะไดรับผลประโยชน
จากการที่นักทองเที่ยวไดจับจายใชสอยซื้อสินคาในทองถิ่น ซึ่งจากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว  จะสงผล
ใหรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน  

- สอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานท่ี 5 เศรษฐกิจ  หัวขอท่ี 1 : การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 
หัวขอยอย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) เรื่อง อุตสาหกรรมท่ีเปนเลิศ  ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการ 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 

1) โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดานปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดานปศุสัตว 

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (6) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ (ถึงนี้) 
(๑) แผนยอย : 1. การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

- แนวทางท่ี ๒ พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
การบริการใหกับพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการกระจายความ
เจริญไปสูพ้ืนท่ีโดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยสราง
เครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : เมืองในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและ 
 ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

ตัวชี้วัดของแผนยอย : จำนวนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนยเศรษฐกิจ  
                              แหลงท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีเฉพาะ 
ตัวชี้วัด :   

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

  ๓. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคกลาง เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 1.9  
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  ๔. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคตะวันออก เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3.5  
  ๕. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคใต เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 1.5  
  ๖. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคใตชายแดน เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 1.19  

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีภาค ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว ดำเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตวใหสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาของแตละภาค ซึ่งจากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว  จะสงผลใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน ลดความเหลื่อมล้ำทางดานรายได และสงผลทำใหการผลิตภาคปศุสัตวในแตละภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

ภาคเหนือ 
๑) โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย 

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย 
- กิจกรรมแปรรูปและการตลาดปศุสัตวอินทรีย 
- กิจกรรมศูนยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานปศุสัตวอินทรีย 

๒) โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย  
- กิจกรรมศูนยบริการอาหารสัตวกรมปศุสัตว (Feed Center) 
- กิจกรรมสงเสริมนำพืชสมุนไพรมาใชในการเลี้ยงปศุสัตว 

๓) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมไกพ้ืนเมือง 
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมไกพ้ืนเมือง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

- กิจกรรมศูนยบริการอาหารสัตวกรมปศุสัตว(Feed Center) 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง 
- กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว 
- กิจกรรมกิจกรรมฟารมโคนมตนแบบ 

ภาคกลาง 
๑) โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร  

- กิจกรรมศูนยบริการอาหารสัตวกรมปศุสัตว (Feed Center) 
    - กิจกรรมสงเสริมการบริโภคน้ำนมโคคุณภาพ 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว 
๓) โครงการสงเสริมการคาชายแดน  

- กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตร 
ภาคตะวันออก 

๑) โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตร  
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง 

๒) โครงการบริหารจัดการตลาดสินคาดานการเกษตร  
- กิจกรรมพัฒนาตลาดนัดโคกระบือ 
- กิจกรรมจัดงานมหกรรมแสดงสินคาปศุสัตวปลอดภัยภาคตะวันออกสู EEC 
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๓) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกดานอุตสาหกรรม การคา  
    และการลงทุน (ภาคตะวันออก) 

- กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตร 
ภาคใต 

1) โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี (ภาคใต) 
- กิจกรรมเพ่ิมมูลคาปศุสัตว  (Feed Center) 
- กิจกรรมขยายฝูงพอแมแพะพันธุแดงสุราษฎร ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒) โครงการสงเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน 
- กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงแพะแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพารา/ปาลม 

ภาคใตชายแดน 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร (ภาคใตชายแดน) 

- กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตวตามอัตลักษณประจำถ่ินภายใตเมืองปศุสัตวประชารัฐ 
  สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
- กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงแพะแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพารา/ปาลม  
- กิจกรรมผลิตและขยายพันธุแกะพ้ืนเมืองภายใตเมืองปศุสัตว 
- กิจกรรมผลิตอาหารสัตวทดแทนพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจ 

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๗) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

(๑) แผนยอย 1. โครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม และระบบโลจิสติกส 
- แนวทางท่ี ๗ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดรับกับ

ความตองการการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอและสอดรับกับรูปแบบการคาระหวาง
ประเทศในอนาคต นำระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการท้ังในสวนของการบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนสง
ระบบการตรวจสอบรถเท่ียวเปลา การพัฒนาความรวมมือดานการขนสงขามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบาน
ตลอดจนพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

- แนวทางท่ี ๘ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสตลอดโซอุปทานท้ังภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสราง
มูลคาใหสูงข้ึน การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต พรอมท้ังสงเสริม
ใหเกิดการสรางประโยชนจากหวงโซมูลคาของสินคาและบริการ และมีการดำเนินกิจกรรมดานโลจิสติกส 
ท่ีมีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการลดตนทุน  
เพ่ิมผลิตภาพ และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง 
ตัวชี้วัดของแผนยอย :  สัดสวนตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
                            เฉลี่ยนอยกวารอยละ ๑๒ 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด : ๑. พัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส จำนวน ๒ ระบบ 
 ๒. ตนทุนของผูรับริการในการขออนุญาตนำเขา-สงออกสินคาลดลงรอยละ 2 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา : กรมปศุสัตว ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการปศุสัตว หรือ
ระบบวิธีการนำเขา-สงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิคส ณ จุดเดียวแบบ National Single Windows (NSW) 
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ใหสามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาด ทำใหลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความคลองตัว และลด
ตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ ซ่ึงการดำเนินงานสงผลใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูงข้ึน เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

1.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๑) แผนยอยท่ี ๑ แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- แนวทางท่ี 3 สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ รวมท้ังเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงใหสามารถสรางเทคโนโลยีได 
ดวยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอยางเปน 
รูปธรรม 

- แนวทางที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหลงทองเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศและอนุรักษ เชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียวทางศิลปวิทยาการ แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ รวมท้ัง 
แหลงทองเท่ียวสรางใหม พรอมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาเสนทาง กิจกรรมทองเท่ียว จัดพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ทองเท่ียวใหมีคุณภาพ จัดการพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางบรรยากาศท่ีดีสำหรับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  
๓ จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   - แนวทางท่ี ๖ พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเมืองอัจฉริยะท่ีมีความนาอยูและ 
ทันสมัยระดับนานาชาติ เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับนโยบาย 
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย :  การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
                                     ภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนยอย :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ   
                            ภาคตะวันออก ขยายตัวรอยละ ๖.๓ ตอป 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาปศุสัตวดวยเทคโนโลยี 
                                                   และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด :  ๑. จำนวนฟารมไกไขในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก (EEC) ท่ีปรับระบบการเลี้ยงเพ่ือยกระดับ 
                ไขไกคุณภาพ 30 ฟารม 
             ๒. จำนวนองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
                ( Business Matching) ๒๐ องคกร 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพ่ือพัฒนา
และปรับระบบการเลี้ยงไกไขแบบไมใชกรง (Cage Free Eggs) และการเลี้ยงไกไขอินทรีย (Organic Eggs) 
สามารถตรวจสอบยอนกลับสินคาไกไขไดทุกฟองวามาจากฟารมไหน ท้ังนี้ใชรูปแบบการตลาดนำการผลิต โดย
การประชาสัมพันธและประสานความรวมมือกับผูประกอบการโรงแรมกับเจาของฟารม ในการรับซ้ือและ 
สงมอบสินคา รวมถึงการจัดจำหนายสินคาผานระบบตลาดออนไลน  
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1.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

1) โครงการยกระดับการผลิตสินคาไขไกคุณภาพสูง    
- กิจกรรมการปรับระบบการเลี้ยงไกไขแบบไมใชกรง (Cage Free Eggs)  
  และการเลี้ยงไกไขอินทรีย (Organic Eggs) 
- กิจกรรมขยายตลาดไขไกคุณภาพสูง (EEC Premium Eggs) ในพ้ืนท่ี EEC สูผูบริโภค   

(2) แผนยอยท่ี 3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

- แนวทางท่ี ๒ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ โดย
พัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังยกระดับความสามารถใน
การแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว และเปนพ้ืนท่ีหลักในการขับเคลื่อนการ
สรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนใหมีความพรอม
สำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในภาพรวม 

- แนวทางท่ี ๓ ใชประโยชนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคม พลังงาน ระบบน้ำประปา ท่ีอยูอาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ท่ีสอดรับกับความ
ตองการของพ้ืนท่ี และมีกลไกท่ีสามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอใน
พ้ืนท่ีและเมืองรวมท้ังรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยู 

2.๑) เปาหมายของแผนยอย :  การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
                                             ชายแดนเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัดของแผนยอย :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
                            ชายแดน เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ ตอป 

2.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว 

ตัวชี้วัด :  1. ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไดรับการพัฒนา  2๓ แหง 

2. จำนวนสินคาปศุสัตวท่ีไดรับการตรวจวิเคราะห ๑,๓๐๐ ตัวอยาง 

3. สินคาปศุสัตวท่ีผานดานเขตเศรษฐกิจพิเศษผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 100   
2.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพดานกักกันสัตวในพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ และเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
และเฝาระวังโรคระบาดสัตว ที่อาจจะปนเปอนและติดมากับสินคาปศุสัตวท่ีนำเขาตามแนวชายแดน  ซ่ึงจาก
การดำเนินงานจะสงผลใหเกิดการขยายตัวในการคาขายสินคาปศุสัตวในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมสูงข้ึน 

๒.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) โครงการพัฒนาดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- กิจกรรมพัฒนาดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 
(๑) แผนยอย : ๑. การเสริมสรางทุนทางสังคม 

- แนวทางท่ี ๒ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินท่ีครอบคลุม
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ทุกมิติตั้งแต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแตระดับ
ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน
ทองถ่ิน ไดแก เยาวชน คนวัยทำงาน และผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปญญาของกลุมคนท่ีจะเปน
แกนนำการพัฒนาในทองถ่ินระดับตำบลและหมูบาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากทุกวัย และสนับสนุน
การแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนท่ีมีกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษโดยยึดยุทธศาสตร
ชาติและแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปนกรอบการดำเนินงาน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
ตัวชี้วัดของแผนยอย :   ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : สรางโอกาสใหเกษตรกรประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

ตัวชี้วัด :  

๑. จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 79,479 ราย   

2. จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการภายใตโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  21,300 ราย 

3. จำนวนสัตวท่ีไดรับบริการผาตัดทำหมันภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 

    พิษสุนัขบา ๓๖๐,๐๐๐ ตัว 

4. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว จำนวน 4,510 ราย 

5. เกษตรกรสามารถนำความรูไปประกอบอาชีพไดไมนอยกวารอยละ 60 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา : กรมปศุสัตว ดำเนินการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวใหกับเกษตรกรรายยอย 
สนับสนุนใหรวมกลุมสรางความเขมแข็งใหชุมชนในถ่ินทุรกันดาร ใหรูจักการพ่ึงพาตนเองและการมีสวนรวมใน
การพัฒนา โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ภายใตแผนงาน
ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  ซ่ึงจากการดำเนินงานจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดและความเปนอยูดีข้ึน มีอาหารโปรตีนไว
บริโภคในครัวเรือน เขาถึงบริการของรัฐ และไมเปนปญหาและภาระของสังคม 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

๒) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
- กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 
(๑) แผนยอย : ๑. การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

- แนวทางท่ี ๑ เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย เพ่ือยกระดับสูการ
เปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดานเทคโนโลยี 
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลองและจำเปนตอการยกระดับ
เปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและ
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ผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับองคความรูท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชนท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

- แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหกับประชากรท่ี
มีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมความรูและวินัยทาง
การเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือนนำไปสูการออมเพ่ือเปนทุนและหลักประกันในการลงทุนพัฒนามาตรการ
แกปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืนและปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับศักยภาพในการชำระหนี้เพ่ือปองกัน
หนี้เสียท่ีอาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัดของแผนยอย : อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอยละ ๔๐  
                           ท่ีมีรายไดต่ำสุด เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๑๕ ตอป 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว  : พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ตัวชี้วัด :  

๑. เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเขาสูระบบ Smart Farmer จำนวน 17,960 ราย 

๒. จำนวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 3,000 ราย 

๓. จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 31,32๐ ราย 

๔. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        และเกษตรทฤษฎใีหม จำนวน 210,๐๐๐ ราย 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการ
สงเสริมสรางอาชีพและสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตและการตลาด สรางโอกาสและการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและความรูท่ีมีความจำเปนตอการยกระดับเปนผูประกอบการ  การสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหกับ
เกษตรกรโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรทฤษฎีใหม การสรางผูนำ/
ปราชญชุมชนสาขาปศุสัตว  การสรางเครือขายศูนยเรียนรูดานปศุสัตว และการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือ
แกไขปญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจากการดำเนินงานจะทำใหเกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและชองทางการตลาด มีรายไดและความเปนอยูดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1) โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 
- กิจกรรมพัฒนาความเขมแข็งของกลุม 

๒) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร   
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร   

๓) โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
- กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

๔) โครงการสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร   
- กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

๕) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- กิจกรรมสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง 
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๓.๒.๘ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๘) การเติบโตอยางย่ังยืน 

(๑) แผนยอย : ๔. การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร  
                       ท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

- แนวทางท่ี ๑ จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำทะเลคุณภาพ 
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกำหนดแนวทางท่ีสอดรับกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ใหความสำคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองพิจารณาสถานการณ
ของประเทศและของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสราง 
ระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและ 
พ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือนำมาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคำนึงถึงกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิด
ความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิด  
เปนหลักการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงน้ำ 
รวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลงน้ำทะเลมีคุณภาพ  
                                    เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน 

ตัวชี้วัดของแผนยอย : คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และแหลงน้ำใตดิน อยูใน 
                           เกณฑเหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ ๓๕ ของพ้ืนท่ีเปาหมาย  

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว : สงเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด :  1. เฝาระวังและตรวจสอบมลพิษจากฟารมปศุสัตว 35 แหง / 5,000 ตย. 

            2. สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรอยละ 80 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียท่ีออกมาจาก
ฟารมและโรงงานดานปศุสัตว  โดยการเฝาระวัง ตรวจสอบ และใหคำแนะนำผูประกอบการ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในฟารม/โรงงาน ลดการปลอยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย รวมท้ังการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับเจาหนาท่ีในการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษท่ีเกิดจากสถานประกอบการ 
(โรงงาน ฟารม) ซ่ึงจากการดำเนินงานจะทำใหปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศ (กลิ่น) และของเสียจากการ
ปศุสัตวลดลง และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

- สอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานท่ี 6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 
ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ   2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและ
ตรวจสอบมลพิษท่ีเกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟารม) : มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม  3. ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษท่ีใชอยูในปจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม ๆ ท่ีสามารถ
ตรวจวัดมลพิษไดแมนยำและครอบคลุมมากข้ึน 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการของเสียดานปศุสัตว 
- กิจกรรมเฝาระวังและตรวจสอบของเสียจากฟารมปศุสัตว 

๓.๒.๙ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
(๑) แผนยอย : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ 

- แนวทางท่ี ๒ จัดการน้ำเพ่ือสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีชุมน้ำ พ้ืนท่ีพักน้ำ
แหลงน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แองน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมืองชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ำและ
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ใชประโยชนไดตามเกณฑของแตละลุมน้ำ และจัดทำแผนและดำเนินการปองกัน ฟนฟู รักษา รวมกับแผนรักษา
เขตตนน้ำ และการอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) ตามพ้ืนท่ีท่ีกำหนด 
ตามความสำคัญ และขอตกลงท่ีมีของแตละลุมน้ำ โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ำ การดูแลคุณภาพน้ำในลำน้ำ 
(๒) การจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน และ (๓) กำหนดกติกาดูแลสิ่งแวดลอมท่ีจำเปนเพ่ือการจัดการ (เชน ระบบ
บำบัดน้ำเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพ้ืนท่ีปา คุณภาพน้ำนานน้ำ) (KD42 ตาม ADB และให
สอดคลองกับแผนยอยจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ/คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินแหลงน้ำใตดินและแหลงน้ำทะเล) 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ระดับดานความม่ันคงดานน้ำอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
                                     จากระดับ ๓ ใหเปนระดับ ๔   

ตัวชี้วัดของแผนยอย : ๑. ดัชนีความม่ันคงดานน้ำอุปโภคบริโภคในระดับ ๓.๒๕ 
                                   ๒. ดัชนีความม่ันคงดานน้ำเพ่ือสิ่งแวดลอมอยูในระดับ ๒.๕ 
๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว : สงเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด :  

1. จำนวนฟารมท่ีไดรับการเฝาระวังและจัดการน้ำเสียบริเวณลุมน้ำวิกฤติ 24 แหง 

2. จำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและผูปลูกพืช รวมลงนามการแบงปนผลประโยชน 3 แหง 

3. แหลงกำเนิดมลพิษดานน้ำท่ีตรวจสอบไดรับการจัดการ รอยละ 80 
4. การปลอยน้ำของสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการตองผานเกณฑมาตรฐานท่ี 
    กำหนดไมนอยกวารอยละ 100 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟารมสุกรท่ี
ตั้งอยูในบริเวณลุมน้ำสำคัญของประเทศ เพ่ือลดการปลอยของเสียหรือไมมีของเสียลงสูแมน้ำลำคลอง โดย
สนับสนุนและอุดหนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย  รวมถึงการนำของเสียมาใชเปนปุย
ใหกับเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงจากการดำเนินงานจะทำใหปริมาณการปลอยของเสียจากฟารมสุกร
ลดลงและไมมีผลกระทบตอสังคม และสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนยอย 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) โครงการแกไขปญหาลุมน้ำวิกฤติอยางยั่งยืน 
- กิจกรรมเฝาระวังดานปศุสัตวเพ่ือแกไขปญหาลุมน้ำวิกฤต 

๓.๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๑) แผนยอย : ๕ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

- แนวทางท่ี 2 เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงานมี
ความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ ฯ  

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม  
                                     จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
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ตัวชี้วัดของแผนยอย : ๑. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
                                 ๒. สัดสวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลงรอยละ ๒๐ 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว : บุคลากรของกรมปศุสัตวยึดม่ันในคานิยมขององคกร ทำงาน
เพ่ือเกษตรกร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ  

คานิยมองคกร 
“I2-SMART” 

I: Innovation   สรางนวัตกรรม 

I: Integration   ทำงานแบบบูรณาการ 

S: Standard     สรางมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

M: Mastery    การทำงานอยางมืออาชีพ 

A: Agility     ความคลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

R: Responsibility    มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

T: Teamwork     มุงม่ันในการทำงานรวมกัน 

ตัวชี้วัด : ๑. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรของกรมปศุสัตวท่ีมีตอองคกรไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

 ๒. สัดสวนบุคลาการของกรมปศุสัตวท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลงรอยละ ๑๐ 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการพัฒนาบุคลากรท้ังในเรื่องของการสรางจิตสำนึก
ความเปนขาราชการ พนักงานราชการท่ีดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและรัฐบาล 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ 

๓.๒.๑๑ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๓) การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
(๑) แผนยอย : ๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ 

- แนวทางท่ี ๑ พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมท้ังเพ่ือยกระดับรายได ลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรใหกับเกษตรกร ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ
พืชและสัตว การลดตนทุนแรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัย 
                                    และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน  

ตัวชี้วัดของแผนยอย :  อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
            ท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัย เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป 

 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของกรมปศุสัตว : สรางความสามารถในการแขงขันดานปศุสัตว 
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ตัวชี้วัด : 1. จำนวนโครงการวิจัยท่ีดำเนินการ 85 โครงการ 

 2. จำนวนงานวิจัยท่ีนำไปใชประโยชน ๕ เรื่อง 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานปศุสัตว พัฒนา
เทคนิคในกรปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร 
การศึกษาการแปรรูปสินคาปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต รวมถึงการศึกษาดานสงเสริมฯ ดานสุขภาพสัตว 
ดานมาตรฐานสินคา และดานการตลาด ท้ังนี้เพ่ือใหไดนวัตกรรมใหม ๆ และแกไขการเลี้ยงปศุสัตวของ
เกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี  

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมดานปศุสัตว 
- กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรม 

 



 

 

ภาคผนวก 

แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

จำแนกตามยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 

 
ตามรางพ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน

1. ด้านความม่ันคง 21.8503       26.5763       17.9903         66.4169         

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   21.8503       26.5763       17.9903         66.4169         

1. โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง
       ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดน
       ภาคใต้

1,000 1,500 950 ราย 21.8503 26.5763 17.9903 66.4169 

(1) กิจกรรมงานต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 1,000 1,500 950 ราย 21.8503 26.5763 17.9903 66.4169          

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,269.1854   2,200.6010   1,638.0436     6,107.8300     

ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 2,174.3911   2,149.0165   1,638.0436     5,961.4512     

แผนย่อย 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน -              1.7955         3.3718           5.1673          

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   -              1.7955         3.3718           5.1673          

1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
    การเกษตรตามอัตลักษณ์
     และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2
44

ผลิตภัณฑ์
ราย

2.3260 2.3260 

(1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
     ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2
44

ผลิตภัณฑ์
ราย

-               -               2.3260            2.3260 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    สินค้าชุมชน (OTOP)

9 9 ผลิตภัณฑ์ - 1.7955 1.0458 2.8413 

(1) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
     สินค้าชุมชน (OTOP)

9 9 ผลิตภัณฑ์ - 1.7955 1.0458 2.8413 

แผนย่อย 2. เกษตรปลอดภัย 283.2423      325.9500     308.7366       917.9289       

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   283.2423      325.9500     308.7366       917.9289       

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :  
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่า
   ของสินค้าเกษตรปลอดภัย
   เฉล่ียร้อยละ 3 ภายในปี 2565

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
    (เกษตรอินทรีย์)

5.2604 48.3828 34.3979 88.0411 ปศ.(กสส.)

(1) กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 80 
480

100 
650

110 
700

ฟาร์ม
ไร่

5.2604 7.9197 6.0737 19.2538 

(2) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 0 210,000
52,500

800

210,000
52,500

800

 ราย
ไร่

เครือข่าย

 -   40.4631 28.3242 68.7873

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 
   ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
   การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้า
   อัตลักษณ์พ้ืนถ่ินออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตร
   นอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
   ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับแหล่งก าเนิด
   ให้กับสินค้า รวมท้ังการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของ
   สินค้าในแต่ละท้องถ่ิน และสร้างตราสินค้าของเกษตร
   อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์
   แต่ละพ้ืนท่ีในการเช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การ
   ท่องเท่ียวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร
   อัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออก
   ไปยังตลาดโลก

ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
              สินค้า เกษตรปลอดภัย 
              เฉล่ียร้อยละ 3

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
   ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิก
   การใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตใน
   ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตร
   ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร 
   เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่มีการปนเป้ือน
   ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้าง
   ความปลอดภัยและม่ันคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน

ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
               สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 
               เฉล่ียร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่า
   ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
   พ้ืนถ่ิน เฉล่ียร้อยละ 3  ภายใน
   ปี 2565

ปศ.(กสส. 
กผส.)

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

กรมปศุสัตว์  (ฉบับร่าง พ.ร.บ. ตามมติ ครม. วันท่ี 16 มีนาคม 2564)

ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง
แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
             ผลกระทบต่อความม่ันคง

ตัวช้ีวัด : 
 - จ านวนงบประมาณด้านความม่ัน
    คงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
    ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ลดลง 
     ร้อยละ 10 ต่อปี ภายในปี 2562
 - สถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย
    ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
 - ปริมาณการเข้าออกของนักท่องเท่ียว
    และมูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีใน
    จังหวัดชายแดนใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ
   10 ต่อปี

9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
   ชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเง่ือนไขปัญหาท่ีมีอยู่เดิม
   ท้ังปวงให้หมดส้ินไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเง่ือนไข
   ใหม่ข้ึน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    และศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางน าในการ
    ด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการ
     ผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
     ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี โดยมีแนวคิดในการด าเนิน
     การท่ีส าคัญ ประกอบด้วย (1) การมุ่งด าเนินการต่อจุด
     ศูนย์ดุลหลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของ
     ขบวนการในพ้ืนท่ี ด้วยการลดขีดความสามารถของ
     ขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ (2) ด าเนินการ
     ป้องกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และกับ
     ประชาชนกลุ่มเส่ียง (3) ระงับยับย้ังการบ่มเพาะเยาวชน
     เพ่ือจัดต้ังมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยาย
      แนวคิดท่ีถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาท่ีถูกต้อง และ 
     (5) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กร
      ต่างประเทศ นานาชาติและภาคประชาชน

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้าง
ความเข้มแข็ง

ให้กับเกษตรกร
และสถาบัน
เกษตรกร

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)   จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ

 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ
แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..
และ ประเด็นการปฏิรูป

แนวทางการพัฒนา
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กษ.

โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
   มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 5

ปศ.(กสส.)

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

2. โครงการยกระดับคุณภาพ
     มาตรฐานสินค้าเกษตร

277.9819 277.5672 274.3387 829.8878 

44,800 47,875 47,612  แห่ง 266.2881 259.7757 261.7971 787.8609 

336,660 357,770 284,405 ตัวอย่าง

(2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
     อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

300
800

300
800

245
700

แห่ง
ตัวอย่าง

10.5459 10.5928 7.5130 28.6517 ปศ.(สพส.)

(3) กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็ก
    และเยาวชน

84 8,325 8,325 แห่ง 1.1479 7.1987 5.0286 13.3752 ปศ.(สทป. 
สตส. กสส.)

แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ 12.5040       27.8070       12.4731         52.7841         

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 12.5040       27.8070       12.4731         52.7841         

1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 12.5040 27.8070 12.4731 52.7841 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
           ด้านปศุสัตว์

1,115  1,090  970  สายพันธ์ุ 12.5040 27.8070 12.4731 52.7841 

แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป 24.8492       7.5259         -               32.3751         

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 24.8492       7.5259         -               32.3751         

1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 24.8492 7.5259 - 32.3751 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1,750 1,670 0 ราย 24.8492 7.5259 - 32.3751 

แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ -              14.5250       19.8100         34.3350         

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   -              14.5250       19.8100         34.3350         

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
    นวัตกรรมเครืองจักรกลและ
    อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์  
    ( Motor Pool )

- 14.5250 19.8100 34.3350 

(1) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
    เครืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์  
    ( Motor Pool )

0 7 
4,200

7
6,400

แห่ง 
ราย

- 14.5250 19.8100 34.3350 

แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 1,853.7956   1,771.4131   1,293.6521     4,918.8608     

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   842.4490     733.5609     521.3165       2,097.3264     

1. โครงการปรับปรุงข้อมูล
     ทะเบียนเกษตรกร

18.4648 11.4318 11.4318 41.3284 

(1) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
    ทะเบียนเกษตรกร

3,000,000 3,000,000 3,300,000 ครัวเรือน 18.4648 11.4318 11.4318 41.3284 

ตัวช้ีวัด :  
 - มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
    สมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉล่ียร้อยละ 3 
 - ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง
    ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
    อัจฉริยะ เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยการผลิต 
   เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมท้ังเทคโนโลยี
   และนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า
   เกษตรในร่ม และเกษตรแนวต้ัง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวน
   การผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรท้ังเชิง
   ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รองรับ
   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
   แรงงานภาคเกษตรท่ีลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :  
 - มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
   สมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉล่ียร้อยละ
   3 ภายในปี 2565

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและ
   เตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐาน
   ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมีมาตรฐานและครบวงจร 
   ท้ังเร่ืองเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรท่ีมุ่ง
   เน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และข้อมูล
   มูลค่าสินค้าเกษตร ฯลฯ

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นท่ี 5 : การสร้างและใช้ Big Data 
                     ภาคเกษตร

ตัวช้ีวัด : สถาบันเกษตรกร ( สหกรณ์ 
             วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร )
             ท่ีข้ึนทะเบียน กับกระทรวงเกษตร
             และสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง 
             ในระดับมาตรฐาน  (เฉล่ียร้อยละ)

ปศ.(สทป. 
สสช. สพพ. 
สอส. และ 

สทช.)

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

เป้าหมายแผนย่อย : 
 1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
    มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดแผนย่อย : 
 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้า
    เกษตแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 3

1. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ี
เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
มูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
            สินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ิมข้ึน
            ร้อยละ 3

1. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 
   พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ เช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิต
   และขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนา
     สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากฐานเกษตรกรรม และฐาน
     ทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็น
     ผู้ประกอบการวิสาหกิจ การเกษตรขนาดกลางและเล็ก
     บนฐานทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

ปศ.(ศทส.)

กลยุทธ์ท่ี 3 
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันภาค

เกษตร

ด้านท่ี 7 สาธารณสุข
หัวข้อท่ี 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็นท่ี 3. ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความ
      รู้เท่าทัน เก่ียวกับการคุ้มครองบริการ 
      และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น 
      ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเส่ียง
      ต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการให้บริการ
      การเตือนภัยด้านสุขภาพท่ีควรระวัง
      เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการ ด าเนินการ
      ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2563

3.1 อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการ
     น าระบบ GAP ท่ีขณะน้ียังเป็นแบบ
     สมัครใจให้เป็นมาตรการทางกฎหมาย 
3.3 ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิต
     มากย่ิงข้ึน โดยใช้หลักการสากล
     ปรับใช้เป็นกฎหมาย
3.5 ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน:
     ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ าหน่าย
     อาหารปรุงส าเร็จและมีการน าไปปฏิบัติ
     มีการคัดกรองโดยใช้Test Kits และ
     การ Tracing (QR code)

(1) กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
     คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ปศ.(สพส. 
สตส. อยส.)

ด้านท่ี 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
           ส่ิงแวดล้อม
เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นปฏิรูปท่ี 3  ปฏิรูประบบข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการ
อนุรักษ์คุ้มครองใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม
 3.1 พัฒนาคลังข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ
       ระดับชาติ

4. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธ์ุ
   ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ท้ังชนิด
   พันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่
  ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลาย
   ทางชีวภาพ

ปศ.(สทป. 
สสช. สพพ. 
สอส. และ 

สทช.)

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

ปศ.(สอส.)

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

721.8637 711.8587 503.7069 1,937.4293 

(1) กิจกรรมการพัฒนาการ
      ผลิตปศุสัตว์

0.2158 0.2315 0.1945 ล้านตัว 222.9956 245.4641 166.2542 634.7139  ปศ.(สพพ. 
และ สทป.)

(2) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.7519  25.9905  15.3600 ล้านตัว 375.2780 414.2998 337.4527 1,127.0305 ปศ.(สสช. 
สคบ. สทช. 
กสก. และ 

กสบ.)

(3) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
     เฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุม
     โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

 36,649  36,649  -   ราย 123.5901 52.0948 - 175.6849 ปศ.(สคบ.)

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
    แบบแปลงใหญ่

12.4176 10.2704 6.1778 28.8658 

(1) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
     แบบแปลงใหญ่

200 200 250  แปลง 12.4176 10.2704 6.1778 28.8658 

4. โครงการบริหารจัดการผลิต
    สินค้าเกษตรตามแผนท่ี
    เกษตรเพ่ือการบริหาร
    จัดการเชิงรุก(Agri-Map)

89.7029 - - 89.7029 

(1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
     การผลิตให้กับเกษตรกร
     ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม

10,000 
20,000

0 10,000 
12,000

ฟาร์ม
ตัว

32.7187 - - 32.7187 กสส./สทป.

(2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
     การผลิตให้กับเกษตรกร
     ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม

83,155 0 125,000  ไร่ 56.9842 - - 56.9842 กสส.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,011.3466   1,037.8522   772.3356       2,821.5344     

1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
     ด้านปศุสัตว์

1,011.3466 1,037.8522 772.3356 2,821.5344 

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
     การปศุสัตว์

15,528 12,822 8,266  ราย 30.7310 41.0298 36.0424 107.8032 ปศ.(กสส.)

(2) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
    บ าบัด และ ชันสูตรโรคสัตว์

239,566 259,506 200,810  ตัวอย่าง 415.5969 438.0821 308.4647 1,162.1437 ปศ.(สคบ.)

(3) กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 1 1 1  ล้านตัว 45.8204 52.1076 42.0092 139.9372 ปศ.(กสบ.)

(4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
     สินค้าปศุสัตว์

- - 1,300  ราย - - - - ปศ.(กผส.)

(5) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 0.8311 0.9012 0.6760 ล้านตัว 250.8073 336.3257 238.5541 825.6871 ปศ.(สพพ.)

(6) กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 48,410 48,410 43,410 ตัน 152.2456 80.1520 86.1804 318.5780 ปศ.(สอส.)

(7) กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 3,600 3,450 3,450  ราย 1.4220 3.2582 - 4.6802 ปศ.(กสส.)

  2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 
โดยสร้างความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดข้ึนใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ท าการเกษตรของท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลด
การพ่ึงพาจากอาหารภายนอก ส่งเสริมการท าเกษตรตาม
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างย่ังยืน ฯลฯ

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 
โดยสร้างความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดข้ึนใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ท าการเกษตรของท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลด
การพ่ึงพาจากอาหารภายนอก ส่งเสริมการท าเกษตรตาม
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างย่ังยืน ฯลฯ

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถ่ิน 
   รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร
   และอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังมาตรฐาน
   ท่ีเป็นข้ันพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร
   และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานข้ันสูง เช่น 
   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
   การวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมท้ังดูแลการผลิตอาหาร
   ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค 
   และการค้าระดับสากล

1. จัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนา
     พ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
      พ้ืนท่ีอนุรักษ์ โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนา
      เชิงพ้ืนท่ี  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีเป็นผู้เลือกและ
      ตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบท
      ม่ันคง เกษตรย่ังยืน และปลอดภัย

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : อุตสาหกรรมการเกษตร

1) ข้อมูลของตลาด โซนน่ิงและเคร่ืองมือ
   สร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้ข้อมูลของตลาด 
   การท าโซนน่ิงและสนับสนุนการสร้าง
   มูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
   รายได้ให้กับเกษตรกร
 - การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนน่ิง :
   ก าหนดพ้ืนท่ีทางการเกษตร(Agricultural
   zoning) ท่ีครอบคลุมท้ังในเร่ืองของ
   ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ อากาศ พร้อมกับ
   พัฒนาแผนท่ีทางการเกษตร (Agri Map)
   ท่ีสามารถน าเสนอรูปแบบของการท าการ
   เกษตรและการใช้พันธ์ุพืชท่ีเหมาะสม
   กับพ้ืนท่ีได้

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :  
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่า
   ของสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   เฉล่ียร้อยละ 3 ภายในปี 2565

หมายเหตุ : 
ปี 2564 ได้ยุบ
โครงการ โดย
กิจกรรมท่ี

ด าเนินการ น าไป
ต้ังไว้ในภารกิจ

ปกติของ
หน่วยงาน เช่น 

ผสมเทียม

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

ปศ.(กสส.)

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

(8) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
      สารสนเทศและการส่ือสาร

90 90 90 ร้อยละ 114.7234 86.8968 61.0848 262.7050  ปศ.(ศทส.)

ประเด็นท่ี 5 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม -              -             -               -               

 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว -              -             -               -               

1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
    และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
    ด้านปศุสัตว์

- - - - 

(1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และ
    แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์

 -   0 3  
3,000

 แห่ง  
ราย

- - - - 

ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 60.3994       51.5845       -               111.9839       -         

2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นศูนย์กลางทาง
    เศรษฐกิจ สังคมและ การบริการให้กับพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเน้น
    การต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการ
    กระจาย ความเจริญไปสู่พ้ืนท่ีโดยรอบ และสนับสนุนการ
    ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
    โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค

แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  60.3994       51.5845       -               111.9839       

ภาคเหนือ 18.6374       17.7510       -               36.3884         

1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
    (ภาคเหนือ)

1.1124 - - 1.1124 

(1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  60 
600

 60 
600

 60 
600

ราย 
ไร่

1.1124          -               -                 1.1124            กสส./สอส./
สพส.

(2) กิจกรรมแปรรูปและการตลาด
     ปศุสัตว์อินทรีย์

0 0 10 8 ราย -               -               -                 -                 กผส.

(3) กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
     ด้านปศุสัตว์อินทรีย์

0 2 1 แห่ง -               -               -                 -                 สตส./
ศวพ.ล าปาง

2. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
     (ภาคเหนือ)

17.5250 17.7510 - 35.2760 ปศ.(สอส.)

(1) กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์
     กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

 1
100

 1
100

 2
200

 แห่ง
ราย

17.5250         17.7510        -                 35.2760          สอส.

(2) กิจกรรมส่งเสริมน าพืชสมุนไพร
     มาใช้ในการเล้ียงปศุสัตว์

          -             -         50.00 ชนิด
ราย

-               -               -                 -                 สอส.

3. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
    และสร้างมูลค่าเพ่ิมไก่พ้ืนเมือง

-              -             -               -               

(1) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิต
    และสร้างมูลค่าเพ่ิมไก่พ้ืนเมือง

          -             -    90
2,700

กลุ่ม
ราย

-               -               -                 -                 กสส./เขต6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34.6300       33.1510       -               67.7810         

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
   การผลิตโคเน้ือและโคนม
   คุณภาพสูง (ภาคตะวันออก
   เฉียงเหนือ)

34.6300 33.1510 - 67.7810 

แผนย่อย : การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
                วัฒนธรรม
ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จาก 
              การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
              วัฒนธรรม ขยายตัว เฉล่ียร้อยละ 
              10 ภายในปี 2565

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐาน
    ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์
   เฉพาะถ่ิน ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก
   โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน
   อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่า
   และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออก
   แบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและ
   บริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียว
   เชิงเกษตร การท่องเท่ียวโดยชุมชน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   การท่องเท่ียววิถีพุทธ การท่องเท่ียวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถ
                  ในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
                    เร่ือง อุตสาหกรรมท่ีเป็นเลิศ
ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 อุตสาหกรรมการ
                          ท่องเท่ียวและบริการ

1) ยุทธศาสตร์ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ : 
   วางยุทธศาสตร์และดึงดูดนักท่องเท่ียว
   ตามประเภทกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ
   (Customer-segment specific plan) 
 - ด าเนินงานขับเคล่ือน : ตามองค์ประกอบ
   ของแผนงานตามกลุ่มประเภทของลูกค้า
   โดยเฉพาะอย่างย่ิง การท่องเท่ียวเชิง
   ชุมชน และการท่องเท่ียวมูลค่าสูง เช่น
   ท่องเท่ียวทางการแพทย์ การท่องเท่ียว
   เชิงสุขภาพ  การท่องเท่ียวผู้สูงอายุ 
   การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - รายได้จากการท่องเท่ียว
    เชิงเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
    ร้อยละ 10

แผนย่อย 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ตัวช้ีวัด :  
- จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมี
  การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัย
  และพ้ืนท่ีเฉพาะ 
- จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็น
  เมืองอัจฉริยะ 5 เมือง (กรุงเทพและ
  ปริมณมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
  ภูเก็ต)
- จ านวนเมืองขนาดกลางท่ีได้รับการพัฒนา

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :  
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
    ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
    ร้อยละ 4 (ภาคเหนือ)

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง
     แนวทางพัฒนา :
- พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
   ตอนบนและเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
    โดยสนับสนุน การท าเกษตรย่ังยืนอย่างครบวงจร เกษตร
    ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง
    เครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาท้ังด้านการผลิตและการตลาด
    อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้
    สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้
    สารเคมีท่ีมีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการกระจาย
    ผลผลิตสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือ
    สุขภาพสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการ
    ตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้าง ความม่ันใจ
     ให้ผู้บริโภค

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการ แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา :                     
-  ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพ
   ของพ้ืนท่ี (Zoning) และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการ
   ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย 
   บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุน
   การปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
   การประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมท้ังส่งเสริม 
   การปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีน าร่อง จังหวัดมหาสารคาม เลย
   และอุบลราชธานีให้มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตร
   ตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศและจัดท า 
    ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ 
    และส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพสูง ในพ้ืนท่ีจังหวัด
    สกลนคร  มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ 
    บุรีรัมย์ และ อุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
    นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธ์ุ 
    ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 
    พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการ
    จัดระบบมาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
    (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและ ขยายตลาด
     ไปสู่อาเซียน

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

 ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :   
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
    ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 1.5 (ภาคตอ.เฉียงเหนือ)

ปศ.(สพพ. 
และ สอส. )

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

(1) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต
     โคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง

34.6300        33.1510        -                67.7810          

  - กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์
    กรมปศุสัตว์(Feed Center)

 2
200

 2 
200

 2
200

 แห่ง
ราย

34.6300         33.1510        -                 67.7810          สอส.

 -  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
    ผลิตโคเน้ือคุณภาพสูง(ผสมเทียม)

0 0 10,000
50,000

ราย
ตัว

-               -               -                 -                 สทป.

 - กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรม
   แปรรูปปศุสัตว์

0 0 100
1

 ราย
แห่ง

-               -               -                 -                 กผส.

 - กิจกรรมฟาร์มโคนมต้นแบบ           -             -    200
1

ราย -               -               -                 -                 สพพ.

ภาคกลาง -              -             -               -               

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
    การเกษตร (ภาคกลาง)

-              -             -               -               

(1) กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์
     กรมปศุสัตว์ (Feed center)

          -             -    1
100

 แห่ง
ราย

-               -               -                 -                 สอส.

(2) กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคน้ านมโค
     คุณภาพ

0 0 1
100

คร้ัง
แห่ง
คัน

-               -               -                 -                 กผส./กสส.

(3) กิจกรรมพัฒนาศ กยภาพโรงงานแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

 1  แห่ง -               -               -                 -                 กผส.

2. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน 
    (ภาคกลาง)

- - - - 

(1) กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
     ด่านสินค้าเกษตร

0 1
4,000

 
4,000

 แห่ง
ตัวอย่าง

- - - -                 กสก.

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการ แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา :                     
-  ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพ
   ของพ้ืนท่ี (Zoning) และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการ
   ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย 
   บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุน
   การปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
   การประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมท้ังส่งเสริม 
   การปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีน าร่อง จังหวัดมหาสารคาม เลย
   และอุบลราชธานีให้มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตร
   ตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศและจัดท า 
    ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ 
    และส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพสูง ในพ้ืนท่ีจังหวัด
    สกลนคร  มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ 
    บุรีรัมย์ และ อุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
    นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธ์ุ 
    ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 
    พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการ
    จัดระบบมาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
    (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและ ขยายตลาด
     ไปสู่อาเซียน

ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
    แนวทางการพัฒนา :
- พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) 
  จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โค
นม 
  โคเน้ือ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่ง
  ผลิตส าคัญ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ท่ีสอดคล้อง
 กับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
    แนวทางการพัฒนา : 
- พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน 
  ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพ่ือเช่ือมโยงการค้าการลงทุน
  และการท่องเท่ียวกับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
  ท่ีดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมท้ังปรับปรุงและ
  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูป
  การจัดบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 
  ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :   
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
    ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
    ร้อยละ 1.9 (ภาคกลาง)

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

 ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :   
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
    ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 1.5 (ภาคตอ.เฉียงเหนือ)

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ภาคตะวันออก -              -             -               -               

1. โครงการพัฒนาการผลิต
     สินค้าด้านการเกษตร 
    (ภาคตะวันออก)

-              -             -               -               ปศ.(สพส.)

(1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
     โคเน้ือคุณภาพสูง

2,000
10,000

ราย
ตัว

-               -               -                 -                 สทป.

(2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
อาหารสัตว์ให้เกษตรกร (Feed center)

500 ราย -                 -                 

(3) กิจกรรมพัฒนาตลาดนัดโคกระบือ -               -                 -                 กสส.

(4) กิจกรรมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า
    ปศุสัตว์ปลอดภัยภาคตะวันออกสู่ EEC

-               -                 -                 กสส./กผส.

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
     ชายแดนภาคตะวันออก
     ด้านอุตสาหกรรม การค้า และ
     การลงทุน (ภาคตะวันออก)

-              -             -               -               

(1) กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
     ด่านสินค้าเกษตร

0  
4,000

 แห่ง
ตัวอย่าง

- - - -                 กสก.

ภาคใต้ 7.1320         0.6825         -               7.8145          

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
     สินค้าเกษตร

7.1320 0.6825 - 7.8145 

(1) กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ 
        ( Feed Center)

1 
100

1
100

1 
100

แห่ง 
ราย

7.1320          0.6825          -                 7.8145            สอส.

(2) กิจกรรมขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธ์ุ
     แดงสุราษฎร์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

0 360
100

360
100

ตัว
เครือข่าย

-               -               -                 -                 สพพ./กสส.

2. โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
      แบบผสมผสาน (ภาคใต้)

- - - - 

(1) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงแพะ
     แบบผสมผสานในพ้ืนท่ีสวน
     ยางพารา/ปาล์ม

0 0 370 
1,850

 ราย
ไร่

-               -               -                 -                 กสส.

ภาคใต้ชายแดน -              -             -               -               

1. โครงการพัฒนศักยภาพการผลิต
     ด้านการเกษตร

- - - - ปศ.(กสส.)

1.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตว์
   ตามอัตลักษณ์ประจ าถ่ินภายใต้เมือง
   ปศุสัตว์ประชารัฐ สามเหล่ียม ม่ันคง
   ม่ังค่ัง ย่ังยืน

0 0 15 
150 

3

กลุ่ม
ราย
แห่ง

- - - - กสส.

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงแพะ
     แบบผสมผสานในพ้ืนท่ีสวน
     ยางพารา/ปาล์ม

0 0 250 
1,250

 ราย
ไร่

-               -               -                 - กสส.

1.3 กิจกรรมผลิตและขยายพันธ์ุแกะ
      พ้ืนเมืองภายใต้เมืองปศุสัตว์

0 0 300 ตัว -               -               -                 -                 สพพ.

1.4 กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ทดแทน
      พ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจ

0 0 300 ไร่/ราย -               -               -                 -                 สอส.

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค 
และสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
     แนวทางการพัฒนา : 
- ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับ
  ศักยภาพพ้ืนท่ีของภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอม
กระดังงา 
  ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด 
  ส้มโอ) และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) ฯลฯ

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต
     แนวทางการพัฒนา  :
-  ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถ
   พ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการท าเกษตรย่ังยืน อาทิ เกษตร
   ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตร  
   ปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการปลูกพืชท่ี
   สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาด 
   ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค(ยางพาราและ
   ปาล์มน้ ามัน) และการท าปศุสัตว์ ฯลฯ

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ

ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
   ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อย
   กว่าร้อยละ 1.19 
  (ภาคใต้ชายแดน)

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
                     ท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
     แนวทางพัฒนา :
- ส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี
  ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  ความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธ์ุ
  ท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้
  มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตู
                      เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
                      ให้เจริญเติบโตอย่างยืน
     แนวทางพัฒนา :
-  พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด
   อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบรุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้า
   ชายแดนเช่ือมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา
   โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
   สะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือให้
   บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
   ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 3.5 (ภาคตะวันออก)

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - อัตราการขยายตัวการผลิต
   ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 1.5 (ภาคใต้)

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ

ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ

ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ประเด็นท่ี 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล -              -             -               -               

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  -              -             -               -               

1. โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
    ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

-       -        ระบบ - - - - 

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบเช่ือมโยง 
     ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

0 0 0  ระบบ - - - - ศสท./สพส.
 /อยส.

ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10.4779       -             -               10.4779         

-              -             -               -               

1. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าไข่ไก่
    คุณภาพสูง

- - - - 

 (1) กิจกรรมการปรับระบบการเล้ียงไก่ไข่
แบบไม่ใช้กรง(Cage Free Eggs) และการ
เล้ียงไก่ไข่อินทรีย์(Organic Eggs)

 -   ฟาร์ม - - สพส.

 (2) กิจกรรมขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูง
(EEC Premium Eggs) ในพ้ืนท่ี EEC สู่
ผู้บริโภค

 -   ราย - - - กผส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  10.4779       -             -               10.4779         

1. โครงการพัฒนาด่านเขต
    เศรษฐกิจพิเศษ

10.4779 - - 10.4779 

 (1) กิจกรรมพัฒนาด่านเขต
      เศรษฐกิจพิเศษ

13  
19,940

0 10  แห่ง 
ตัวอย่าง

10.4779 - - 10.4779 กสก.

ประเด็นท่ี 23 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 23.9170       -             -               23.9170         

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  23.9170       -             -               23.9170         

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรม
    ด้านปศุสัตว์

23.9170 - - 23.9170 ปศ.(กวป.)

(1) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 19 - - โครงการ 23.9170 - - 23.9170 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 195.6384     151.5741     111.3450       458.5575       

ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 130.7000      118.6235     85.8791         335.2026       

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 130.7000      118.6235     85.8791         335.2026       

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ราย 5.0588         5.0350         3.3487           13.4425         

(1) กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 1,150 860 600 ราย 5.0588          5.0350          3.3487            13.4425          กพก.

2. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 125.6412 113.5885 82.5304 321.7601 

(1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
     อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

33,800 30,675 26,370  ราย 121.3255       109.5667       28.5971           259.4893         กพก.

แผนย่อยท่ี 1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
                    ภาคตะวันออก

ตัวช้ีวัด :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
               มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
               ภาคตะวันออก ขยายตัวร้อยละ 
               6.3 ต่อปี

6) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมือง
อัจฉริยะท่ีมีความน่าอยู่และ ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคล่ือนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
นโยบาย ขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ

ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ

ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

แผนย่อย 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
               ด้านคมนาคมและระบบ
               โลจิสติกส์

ตัวช้ีวัด : สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
          ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
          มวลรวมในประเทศ เฉล่ีย
          ร้อยละ 12

7) พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์
   ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้า
   ต่อเน่ืองหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบ
   การค้าระหว่างประเทศในอนาคต  น าระบบเทคโนโลยี
   ท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการท้ังในส่วนของการ
   บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานกระบวน การโลจิสติกส์และ
   การให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง
   ระบบการตรวจสอบรถเท่ียวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือ
   ด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจน
   พัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
   เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนย่อยท่ี 3 การพัฒนาเขตพัฒนา
                    เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ตัวช้ีวัด :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
               มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
               พิเศษชายแดน ขยายตัวร้อยละ 
              3.0 ต่อปี ภายในปี 2565

3) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
   และสังคม อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน
   ระบบน้ าประปา ท่ีอยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา 
   ท่ีสอดรับกับความต้องการของพ้ืนท่ี และมีกลไกท่ีสามารถ
   รองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
   โรคติดต่อในพ้ืนท่ีและเมือง รวมท้ังรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี
    และเมืองน่าอยู่

ด้านท่ี 7 สาธารณสุข
หัวข้อท่ี 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็นท่ี 3.2 มีมาตรการตรวจสอบสินค้า
อาหาร  ณ ด่านน าเข้าให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

แผนย่อยท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา
                   นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
              การผลิตและบริการท่ีสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
              สูงข้ึนจากการวิจัยเฉล่ียร้อยละ 
              5 ต่อปี

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
   และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมาย
   ของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย
   เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิม
   ประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
   หลากหลายของผลผลิต รวมท้ังเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย
   และลดปัจจัยเส่ียงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร 
   ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
   ท้องถ่ิน โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ การพัฒนาสาย
   พันธ์ุพืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต 
   การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงเพ่ือการเกษตร
   การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

แผนย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ตัวช้ีวัด : ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม 
             เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
             ภายในปี 2565

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 
  การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการ
  สนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
  ท้องถ่ินท่ีครอบคลุมทุกมิติต้ังแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
  และส่ิงแวดล้อม และการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ต้ังแต่
  ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
  ทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงสามวัยในท้องถ่ิน
  ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบ
  ทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนท่ีจะเป็นแกนน าการพัฒนา
  ในท้องถ่ินระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
  ท่ีมาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
   ชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้
   ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท่ีมีกระบวนการมีส่วน
   ร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึด
   ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นกรอบ
   การด าเนินงาน

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียม
                และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และ
                   คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นท่ี 1 การขยายผลโครงการใน
                  พระราชด าริกว่า  4,000
                  โครงการท่ัวประเทศ

1. โครงการในพระราชด าริ : ขยายผล
    โครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่ง
    ในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ : 
   จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
   ในระดับต าบลท่ัวประเทศ และฝึกอบรม
   เกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน

กลยุทธ์ท่ี 1 
สร้างความ

เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - อัตราการขยายตัวภาคเกษตร
   ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการ
   วิจัยเฉล่ียร้อยละ 5

กลยุทธ์ท่ี 3 
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิม
ความสามารถใน
การแข่งขันภาค

เกษตร

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - เกษตรกรลดรายจ่ายและเพ่ิม
   รายได้ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า
    1,000 บาท/เดือน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - มูลค่าการลงทุนโครงสร้าง
   พ้ืนฐานในการอ านวยความ
   สะดวกในการเคล่ือนย้ายสินค้า
   เกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
   ร้อยละ 5

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ :   
- ตันทุนของผู้รับริการในการ
  ขออนุญาตน าเข้า-ส่งออก
  สินค้าลดลงร้อยละ 2

กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ

ยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

500 0 250 โรงเรียน

120000 120000 87000 ตัว

(2) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 21,300 21,300 0  ราย 4.3157          4.0218          -                 8.3375            กพก.

(3) กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

120,000 120,000  120,000  ตัว 53.9333           53.9333          

ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 64.9384       32.9506       25.4659         123.3549       กลยุทธ์ท่ี 1 
สร้างความ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 64.9384       32.9506       25.4659         123.3549       

1. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
    กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

- - - - 

(1) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง
     ของกลุ่ม

          -             -             -   แปลง - - - - กสส.

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
    อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดิน
    ท ากินของเกษตรกร
    (flagship 15 เร่งด่วน)

9.3047 9.2710 6.4917 25.0674 

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
    อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดิน
    ท ากินของเกษตรกร

1,000 1,000 900  ราย 9.3047 9.2710 6.4917 25.0674 กสส.

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
   ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
   เกษตร (ศพก.เครือข่าย)

20.9044 20.3444 15.6444 56.8932 

(1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้
     การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
     สินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)

882
8,820

882
8,820

882
8,820

 แห่ง
ราย

20.9044 20.3444 15.6444 56.8932 กสส.

4. โครงการสร้างทักษะในการ
    ประกอบอาชีพท้ังในและ
    นอกภาคเกษตร

27.8338       -             -               27.8338         

210,000  ราย 27.8338         -               -                 27.8338          กพก.

52500
800

ไร่
เครือข่าย

5. โครงการพัฒนาเกษตรกร
    ปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

6.8955 3.3352 3.3298 13.5605 

(1) กิจกรรมสร้างเกษตรกร
     ปราดเปร่ือง

7,100 3,860 3,860 ราย 6.8955 3.3352 3.3298 13.5605 กสส.

แผนย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ตัวช้ีวัด : ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม 
             เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
             ภายในปี 2565

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 
  การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการ
  สนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
  ท้องถ่ินท่ีครอบคลุมทุกมิติต้ังแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
  และส่ิงแวดล้อม และการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ต้ังแต่
  ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
  ทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงสามวัยในท้องถ่ิน
  ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบ
  ทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนท่ีจะเป็นแกนน าการพัฒนา
  ในท้องถ่ินระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
  ท่ีมาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
   ชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้
   ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท่ีมีกระบวนการมีส่วน
   ร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึด
   ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นกรอบ
   การด าเนินงาน

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียม
                และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และ
                   คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นท่ี 1 การขยายผลโครงการใน
                  พระราชด าริกว่า  4,000
                  โครงการท่ัวประเทศ

1. โครงการในพระราชด าริ : ขยายผล
    โครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่ง
    ในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ : 
   จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
   ในระดับต าบลท่ัวประเทศ และฝึกอบรม
   เกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน

แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็น
                ผู้ประกอบการธุรกิจ

ตัวช้ีวัด : อัตราการเติบโตของรายได้
             ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
             ท่ีมีรายได้ต่ าสุด  ไม่ต่ ากว่า
             ร้อยละ 15 ต่อปี

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มี
   รายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
   โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
   ท้ังทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความ
   เส่ียง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องและจ าเป็น
   ต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
   บัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
   การผลิต  จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้
   สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเช่ือมโยงและ
   ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับ
   องค์ความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิ
   สังคมของชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังต้นน้ า กลางน้ า
   และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) บริหารจัดการหน้ีสินอย่างย่ังยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
   ทางการเงินให้กับประชากรท่ีมีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริม
   การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
   ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน
   น าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน
   พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างย่ังยืนและ
   ปรับโครงสร้างหน้ีให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหน้ี
   เพ่ือป้องกันหน้ีเสียท่ีอาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในการขอ
   สนับสนุนแหล่งทุน

กลยุทธ์ท่ี 1 
สร้างความ

เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ  : 
 - เกษตรกรเป้าหมายมีรายได้
   เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
   15 ต่อปี

(1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
    ทฤษฎีใหม่

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียม
              และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และ
           คุณภาพชีวิต ในระดับบุคคล
ประเด็นท่ี 4. ส่งเสริม Smart  famer และ 
                 Precision farming

Smart farmer และ Precision farming : 
ยกระดับ เกษตรกรด้วยนวัตกรรม การเกษตร
ผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile 
Application รวมท้ังอบรม สร้าง ศักยภาพ
เกษตรกรให้สามารถใช้ นวัตกรรมและ 
Mobile Applications ในการในการวาง 
แผนการผลิต Precision farming การตลาด

ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียม
                 และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และ
                   คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นท่ี 1 การขยายผลโครงการใน
                พระราชด าริกว่า  4,000 
                 โครงการ ท่ัวประเทศ

1. โครงการในพระราชด าริ : ขยายผล
    โครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่ง
    ในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ : 
   จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
    ในระดับต าบลท่ัวประเทศ และฝึกอบรม
    เกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน

หมายเหตุ : ปี 2564 โครงสร้าง
งบประมาณ ได้ยุบโครงการน้ี และ
น ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
 ไปรวมกับโครงการเกษตรกรรมย่ังยืน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - เกษตรกรลดรายจ่ายและเพ่ิม
   รายได้ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า
    1,000 บาท/เดือน

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 5.7095         -             -               5.7095          

ประเด็นท่ี 18 การสร้างความเติบโตอย่างย่ังยืน -              -             -               -               

แผนบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม -              -             -               -               

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
    จัดการของเสียด้านปศุสัตว์

-              -             -               -               

(1) กิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบ
     ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์

0 0 0 แห่ง 
ตัวอย่าง

-               -               -                 -                 สพส.

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 5.7095         -             -               5.7095          

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 5.7095         -             -               5.7095          

1. โครงการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ า
    วิกฤติอย่างย่ังยืน

5.7095 - - 5.7095 

(1) กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์
     เพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิกฤต

12 0 0 แห่ง 5.7095 - - 5.7095 สพส.

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,460.9276   3,461.9522   3,432.3912     10,355.2710   

ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและ
                ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย 5. การสร้างและพัฒนา
                 บุคลากรภาครัฐ
ตัวช้ีวัด : 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท าผิด 
   กฎหมายลดลงร้อยละ 20

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลัง
   คนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
   มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับ
   ภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
   ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหา
   และคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
   จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและ
   พัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
   ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
   คนเก่งท างานในภาครัฐ ฯ 

ด้านท่ี 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : ระบบบริหาร
งานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สร้าง และรักษา
คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

แผนงานท่ี 2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมา
สมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration)
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของ
บุคลากรภาครัฐ
แผนงานท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและ
สาย อาชีพ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดอายุการท างาน
แผนงานท่ี 2 พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม
เป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่

แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
1) ร้อยละความพึงพอใจ
     ของบุคลากร กษ. ท่ีมีต่อ
     องค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ
     70 - 80
2) สัดส่วนบุคลาการ กษ. ท่ีกระท า
    ผิดกฎหมายลดลงลดลง
    ร้อยละ 10-20

1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
   ภาครัฐฯ

3,460.9276 3,461.9522 3,432.3912 10,355.2710 กลยุทธ์ท่ี 5 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

5,953.3112   5,840.7036   5,199.7701     16,993.7849   

19 35 18 โครงการ 23.9170 29.8436 20.3300 74.0906

5,953.3112   5,870.5472   5,220.1001     17,043.9585   

แผนย่อย 4. การจัดการมลพิษท่ีมีผล
                 กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
                สารเคมีในภาคเกษตรท้ัง
                ระบบให้เป็นไปตาม 
                มาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัด : คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า
             ผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และ
             แหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
             เหมาะสมกับประเภทของ
             การใช้ประโยชน์ ร้อยละ  
             35 ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย

จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ า
ทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพ้ืนท่ีเส่ียง การลดและ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า

ด้านท่ี 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
          ส่ิงแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ปรับปรุงระบบและกลไก
การเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
มลพิษ 
2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบ
      มลพิษท่ีเกิดจากสถานประกอบการ 
      (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้
      สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
      เกษตรกรรม

3. ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ
    ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม่ๆ 
    ท่ีสามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นย าและ
    ครอบคลุมมากข้ึน

รวมท้ังส้ิน (ตามพ.ร.บ.)

แผนย่อยท่ี 1 การพัฒนาการจัดการน้ า
                  เชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
                  ความม่ันคงด้านน้ าของ
                  ประเทศ

ตัวช้ีวัด : 
- ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนา
  เศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.2
- ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค
  อยู่ในระดับ 3.25 ภายในปี 2565

2) จัดการน้ าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนท่ีต้นน้ า 
    พ้ืนท่ีชุ่มน้ า พ้ืนท่ีพักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) 
    แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝ่ัง ให้มีปริมาณและ
    คุณภาพน้ าและใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ า 
    และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา 
   ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพ
   ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
   ตามความส าคัญ และข้อตกลงท่ีมีของแต่ละลุ่มน้ า โดย 
   (1) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพน้ าในล าน้ า 
   (2) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (3) ก าหนดกติกาดูแล
    ส่ิงแวดล้อมท่ีจ าเป็นเพ่ือการจัดการ (เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพ้ืนท่ีป่า คุณภาพน้ า
   น่านน้ า) (KD42 ตาม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อย
จัดการ
   มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
   ท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในเร่ืองการจัดการ
   คุณภาพน้ า/คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินแหล่งน้ าใต้ดินและ
   แหล่งน้ าทะเล)

ภาพรวมงบประมาณด้านงานวิจัย (ประเด็นท่ี 23 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (รวมงานวิจ้ยฯปี 2564 -2565 )

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - ร้อยละของแหล่งก าเนิดมลพิษ
   ด้านน้ าท่ีตรวจสอบได้รับการ
   จัดการร้อยละ 80 
   (ข้อเสนอของปศ.)

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : 
 - คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ
   มาตรฐานของประเทศ
   อยู่ร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ี
   เป้าหมาย

กลยุทธ์ท่ี 4 
บริหารจัดการ

ทรัพยากร
การเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 4 
บริหารจัดการ

ทรัพยากร
การเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)



2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ
 / ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ

แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน…..

และ ประเด็นการปฏิรูป
แนวทางการพัฒนา

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนงาน / ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ

หน่วยงาน

กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ :

1. งบประมาณปี 2563 เป็นงบประมาณท่ีได้ปรับลดตามพ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาโรคไวรัส COVID19 เรียบร้อยแล้ว จ าแนกตามกลยุทธ์กระทรวงฯ

2. งบประมาณปี 2564 เป็นงบประมาณตามพ.ร.บ. ท่ีปรับปรุงตามมาตรการ COVID 19 เรียบร้อยแล้ว 217.4887     178.1504     129.3353       524.9744       

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ประจ าปี 2563 = 23.9170 ล้านบาท งบประมาณอยู่ท่ีกรมปศุสัตว์ กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 2,245.2684   2,186.0760   1,618.2336     6,049.5780     

4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ประจ าปี 2564 = 29.8436 ล้านบาท และ ปี 2565 = 20.3300 ล้านบาท งบประมาณจะเสนอผ่านกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
23.9170       14.5250       19.8100         34.3350         

5.7095         -             -               5.7095          

3,460.9276   3,461.9522   3,432.3912     10,355.2710   

5,953.3112   5,840.7036   5,199.7701     16,969.8679   

* ไม่รวมงบประมาณด้านงานวิจัยในปี 64 -65

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

รวม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
              ภาคเกษตร

กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

แผนปฏิบัติราชการ3ปี(พ.ร.บ.2565)


