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คำนำ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๖ 

ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพื ่อให้ความเห็นชอบ และเมื ่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น และ
มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามบทบาทภารกิจของ 
กรมปศุสัตว์ที ่สอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนทั ้ง ๓ ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย แผนระดับ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนระดับ ๒ ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ ได้แก่ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
แผนพัฒนาการเกษตร เป็นต้น  

กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภายในองค์กรของกรมปศุสัตว์ทุกระดับ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ ต่อไป 
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สารบัญ 
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๑ ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
๒ ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ๒ 
 ๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒-๑0 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒  ๑1 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑1-13 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บรหิาร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 
๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพื ่อให้ความเห็นชอบ และเมื ่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น และ
มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญ 
จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 แผนระดับ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงกรมปศุสัตว์ ดำเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  

แผนระดับ ๒  ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก ดังนี้ 
๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๒๓ แผนแม่บท  กรมปศุสัตว์ 

ดำเนินการสอดคล้องเชื่อมโยง จำนวน 4 แผนแม่บท จำนวน 8 แผนย่อย  
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๑3 ด้าน กรมปศุสัตว์ ดำเนินการสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และด้านสาธารณสุข 

๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร์  

๒.๔ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  ประกอบด้วย ๑๖ นโยบาย  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ จำนวน ๙ นโยบาย  

แผนระดับ ๓ ได้แก่ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 
ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  โดยกรมปศุสัตว์ ดำเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายหลัก ๘ ด้าน และ
นโยบายเร่งด่วน ๗ เรื่อง 
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ส่วนที่ ๒ 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ แผนระดับที่ ๑ 
 

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

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๑) เป้าหมาย :  

1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข   
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ความสุขของประชากรไทย 
2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง : 
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

(1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา   เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มี
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาสำคัญของ
สังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุม ปลูกฝัง จิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไข
ปัญหา ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความ
มั่นคงอื่นๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ดำเนินการไปได้อย่างตอ่เนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่นๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา 
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความ รุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่ งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่างๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมดูแลและ
ป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคำสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที ่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื ่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้
ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ

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

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) เป้าหมาย :  

1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

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

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : 
1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตร

ในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม  เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื ่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
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และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร
มีรายได้สูงข้ึน 

(1.1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าท่ีได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นสินค้า
เกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น 
ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ บริโภคที่แตกต่างกันใน
ประเทศต่างๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้ าเกษตรอัตลักษณ์
ไทยและสินค้า ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอ่ืนๆ สู่ตลาดโลก 

(1.2) เกษตรปลอดภัย  สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสำคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกร ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แก่เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้า ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(1.3) เกษตรชีวภาพ  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนำไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร 
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
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การนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1.4) เกษตรแปรรูป  ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพ่ือป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

(1.5)  เกษตรอัจฉริยะ  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยำ เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก 
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน
ฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความ
เสี ่ยงในการทำเกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ์พืช พันธุ ์ส ัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง 
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเพ่ือยืด
ระยะเวลาการจำหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ วยเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตรสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกล
การเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา การสร้างและกำหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการบริหาร
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จัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ 
ด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   กรมปศุสัตว์ 

ดำเนินการยกระดับพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตและคุณภาพสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  โดยกำกับดูและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที ่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานกำหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

 ต้นทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งท่ีใช้ในฟาร์ม/จำหน่ายในตลาด/การ
นำเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  โดยการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน
อาหารสัตว์(GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการนำเข้า การตรวจสอบ
ประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 

ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหาร โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจำหน่าย เพ่ือนำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์(National Monitoring Plan) เพื ่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้
ดำเนินการตามบทบาทภารกิจ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์
หลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  การสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรโดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการ
ผลิตในระบบแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น   

จากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า  ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์
ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 
และนำเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๑) เป้าหมาย :  
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 
2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
    เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

ตัวช้ีวัด : 
1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม : 
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก   พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเอง ของเกษตรกร 
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ เพื่อสังคม กำหนดนโยบายและ
กติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับ
ฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาค
การเกษตร 

๒)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๒.๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง

พลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่  คนวัยทำงาน และ
ผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกำลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นทีส่าธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือ
ปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 
การดำเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ 
ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทำสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการทำประโยชน์
ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการภาครัฐ  การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิตและ
การตลาด การสร้างผู้นำชุมชนสาขาด้านปศุสัตว์ ผลักดันให้มีการต่อยอดสืบสานการเลี้ยงปศุสัตว์ไปยังเกษตรกร
รุ่นต่อๆไป  โดยการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน 
เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
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เกษตร  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นต้น  
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม  

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย :  

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

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

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : 
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค

ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้
มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วน ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการประกอบการ การกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

(1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบาย และการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง
การทำงานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 
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(2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจใน การสนับสนุนและไม่เป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้อง สอดรับกับลักษณะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและ
ระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
เร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของ
ประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 

(2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ ภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  

(3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น 
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ทำหน้าที่กากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การดำเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจำเป็นจะต้องดำเนินการจะต้องกำหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจที ่รับผิดชอบ มีความคุ ้มค่า และสามารถขับเคลื ่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย  
(4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้างและ

ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติด กับการจัดโครงสร้างองค์ กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ 

(4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  โดยมีการกำหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้ง มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ  



10 
 

 

(5.1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั ้นตอนควบคู่ ไปกับ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน กำลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิด การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้ง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

(5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตกำหนดให้เจ้า

พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

(6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทำความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยาน และผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและรวดเร็ว 

(6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้
มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาองค์กรและปรับระบบการปฏิบัติราชการ ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งภารกิจของกรมปศุสัตว์จะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นการดำเนินงานจะต้องตอบสนองต่อความต้องการ มีความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  ซึ่งการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของกรมฯ  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (1) ความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ ๒.1 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(ตัวชี้วัด : ดัชนสีันติภาพโลก อันดับ ๑ ใน ๗๕ ของโลก) 

เป้าหมายที่ ๒.2 ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข  
(ตัวชี้วัด : ดัชนชีี้วัดความสุขของ ประชากรไทย อันดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก) 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
อาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุข อย่างถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ประเด็น (3) การเกษตร 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓.๘) 
เป้าหมายที่ ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๒) 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (3) การเกษตร  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการยกระดับ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และคุณภาพสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  โดยกำกับดูและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไป
จำหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานกำหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

 ต้นทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จำหน่ายในตลาด/การ
นำเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  โดยการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน
อาหารสัตว์(GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการนำเข้า การตรวจสอบ
ประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  
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ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 

ทั้งนี้ในทุกกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจำหน่าย เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(National Monitoring Plan) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร   นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์  การอนุรักษ์หลากหลาย
ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม  
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการผลิตในระบบ
แปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น   

จากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์  จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น และ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า  ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทย
สามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และนำเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐) 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ภายใต้ประเด็น (๑๕) พลังสังคม  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนให้
รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้โครงการพัฒนาพื ้นที่
โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งจากการดำเนินงาน และจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม  

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

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

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ภายใต้ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ ่มการผลิตและ
การตลาด สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที ่ม ีความจำเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ  การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากการดำเนินงานจะส่งผลทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
(ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๒0) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกความเป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการที่ดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
และรัฐบาล 

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น  
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ ๑.๕) 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  กรมปศุสัตว์ 
ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร  ศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษาด้าน
ส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไขการ
เลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ ซึ่งดำเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งการดำเนินงานจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 

 
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
ประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สำคัญ  โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในกระบวนการทำงานของภาครัฐ และการพัฒนา
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้แผนการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมดจำนวน 13 ฉบับ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะเก่ียวข้องจำนวน 8 ฉบับ ได้แก่  (1) ด้านการเมือง  (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(3) ด้านกฎหมาย   (5) ด้านเศรษฐกิจ   (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (7) ด้านสาธารณสุข  
(9) ด้านสังคม และ (10) ด้านพลังงาน  และกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ (5) ด้านเศรษฐกิจ  (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (7) ด้าน
สาธารณสุข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(๕) ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

- กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 

  เป้าหมายกิจกรรม : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

  เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) : มีการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบรวมผลิตและรวม 
             จำหน่าย ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6) สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) พัฒนาเกษตรกร 
         สมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer 

  เป้าหมายย่อยที ่ 7 (MS7) ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน 
          การเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า ๔ ,๐๐๐ โครงการทั่ว
ประเทศ  โดยขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 แห่ง ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตำบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

- ประเด็นการปฏิรูปที ่ 4 : ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming  โดยการ
ยกระดับเกษตรกรด้วยนว ัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application    
รวมทั ้งอบรมศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรม Mobile Application ในการวางแผนการผลิต 
Precision farming การตลาดและการส่งข้อมูล 

(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อที่ ๑ : ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติ 
                                และพ้ืนที่  
1.1 การปฏิรูปกฎหมาย ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะที่เกี ่ยวข้องกับความ

หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาและบังคับใช้ตามข้ันตอน 
- ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการ

อนุรักษ์คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ   โดยรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิด

พันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หัวข้อที่ ๒ : สิ่งแวดล้อม 
- ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และ 
                           ตรวจสอบมลพิษ  
2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน 

ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นยำและครอบคลุมมากข้ึน 
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2.5 กำกับควบคุมการใช้ด ุลพินิจของเจ้าหน้าที ่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถาน
ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น : มลพิษจากการใช้สารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
บังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ
ของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

(๗) ด้านสาธารณสุข 
หัวข้อที่ ๑ : การคุ้มครองผู้บริโภค 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
3.1 อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการนำระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจ  
      แต่ควรมีมาตรการบังคับให้เป็นทางกฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรด้านเกษตร 
      ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์) 
3.2 มีมาตรการตรวจสอบสินค้าอาหาร ณ ด่านนำเข้าให้มีประสิทธิภาพ 
3.3 ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งข้ึน โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็น 
      กฎหมาย 
3.4 ผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการขนส่งและการเก็บรักษาอาหารตลอด 
      ห่วงโซ่ (ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการและเป็นส่วนที่ทำให้เกิด 
      ความไม่ปลอดภัย) 
3.5 ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจำหน่ายอาหารปรุง 
      สำเร็จและมีการนำไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการ Tracing 
      (QR code) 
3.9 สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี 2561 - 2562 ผัก ผลไม้ ,   
      ปี 2563 - 2564 เนื้อสัตว์และอ่ืนๆ) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับภูมิสั งคม 
การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัย
ให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้ง
ในภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
นำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงตามแนวทางการ
พัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

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

 
๒.๒.๔ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ลำดับ ความสำคัญเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน กำหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคมในทุกระดับให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัย
คุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายสำคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นปลอดภัยจากภัย
คุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก  โดยมีนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้  

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

๒.3 แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓. 1 นโยบายรัฐบาล    
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 

25 กรกฎาคม 2562 ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที ่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง และมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมี
นโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้  

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

2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง 
                         และฝ่ายราชการประจำ  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน  
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย  
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ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตว ์
๓.๑ ภาพรวม 

๑) วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก” 

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

๓) เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
     การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒๙ 
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพ่ือการส่งออกท่ีได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP 
           ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘5 

๔) เป้าหมายให้บริการและตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์  
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 95๐ ราย 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีรายได้เพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที ่๒ สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน ๔7,857 แห่ง 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 4๐ ราย 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 36,7๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 6,4๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
            ๓,0๐๐,๐๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์  25๐ แปลง 
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 194,5๐๐ ตัว 
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 15.3600 ล้านตัว 
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ 8,266 ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 2 ผลิตภัณฑ์ 
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เป้าหมายที ่3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 3,86๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  
    9,00๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 9๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
            เพ่ือเป็นสินค้า OTOP  ๙ ผลิตภัณฑ ์
ตัวชี้วัด : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 6๐๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

    26,37๐ ราย 
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
           จากโรคพิษสุนัขบ้า  87,๐๐๐ ตัว 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี และใน
วาระเริ ่มแรกให้จัดทำเป็นแผนสามปี มีห้วงระยะเวลาตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  ทั้งนี้
แผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการแล้วให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ
ใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ กำหนดให้ทุกส่วนราชการ
จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  แจ้งให้ ปปช.ทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และ
อำนาจต่อไป   

ทั้งนี้เพื ่อให้เห็นความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้จัดทำโดยยึด
กรอบตามประเด็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

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

- แนวทางที่ ๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข  
ปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื ่อนไขใหม่ขึ ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา  
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนำความสงบสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   รวมทั้งสร้า งความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
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และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งดำเนินการต่อจุดศูนย์ดุล
หลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่วมในทุกระดับ  (๒) ดำเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  (๓) 
ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือน
จากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ  นานาชาติ
และภาคประชาชน 

๒) เป้าหมายของแผนย่อย : เป้าหมายที่ ๒. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
ตัวชี้วัดแผนย่อย : ๑. จำนวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่  
                          จังหวัดชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

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

๓) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ :  พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 950 ราย 
           ๒. เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๔) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ 
สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมทำให้
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น จำนวนการเกิดเหตุความรุนแรง/สูญเสียลดลง และมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
    (๕.๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          1) โครงการตำบลมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

         งบประมาณ 17,790,300 บาท 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (3) การเกษตร 
(๑) แผนย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

- แนวทางที่ ๓ สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
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ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและ
บริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
                      ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓ 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ :  สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 44 ราย  
           ๒. จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทีเ่ป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 2 ผลิตภัณฑ์                  
          ๓. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเฉลี่ยร้อยละ 5 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ของแต่ละพ้ืนถิ่น ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด  

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    (๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       งบประมาณ 2,326,000 บาท 

* หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นโครงการสำคัญปี 2565 

 (๒) แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
- แนวทางท่ี ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

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

- แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที ่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั ้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที ่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าระดับสากล 

- แนวทางที่ ๔ สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยเพ่ือ
สุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
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- แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ 3  
                           ภายในปี 2565 

๒.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด :  
๑. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน  
   จำนวน 47,857 แห่ง 

                               ๒. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานกำหนด 285,105 ตัวอย่าง 
3. จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  40 ราย  
4. จำนวนพ้ืนที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง  200 ไร่ 
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 36,700 ราย 
6. ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
7. สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
8. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ 3    
10. จำนวนพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

๒.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนากระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไป
จำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตมีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร โดยสุ่ม
เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจำหน่าย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์(National Monitoring 
Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  ดังนี้ 

 ต้นทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งท่ีใช้ในฟาร์ม/จำหน่ายในตลาด/การ
นำเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  โดยการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน
อาหารสัตว์(GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการนำเข้า การตรวจสอบ
ประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 

- สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านสาธารณสุข  หัวข้อที่ 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ประเด็นที่ 
3. ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น 
ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการ การเตือนภัยด้านสุขภาพที่ควรระวัง 
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เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. 2563  โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้องตามแผน
ปฏิรูป ดังนี้  

1) อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการนำระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจให้เป็นมาตรการทาง
กฎหมาย  

๓) ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งข้ึน โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย 
5) ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจำหน่าย อาหารปรุงสำเร็จและมี

การนำไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และ การ Tracing (QR code) 

  ๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 270,187,100 บาท 
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

         งบประมาณ 258,131,900 บาท 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

         งบประมาณ 7,362,700 บาท 
- กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

         งบประมาณ 4,692,500 บาท 
๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   33,997,900 บาท 

- กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
         งบประมาณ 5,973,700 บาท 

- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
         งบประมาณ 28,024,200 บาท 

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

เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- แนวทางที ่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรม
ยั่งยืนซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมา
ใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกีย่วเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางที ่ ๓ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภท
โภชนาเภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่ มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
เกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปจัจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
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๓.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ ๓   

๓.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธ์สัตว์ อนุรักษ์พันธ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ 

                   ด้านปศุสัตว์  970 สายพันธุ์  
๓.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการโครงการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ และการนำความหลากหลาย
ใช้ประโยชน์ เพ่ือการผลิตและขยายผลสร้างมูลค่าเพ่ิม   

- สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเด็นปฏิรูปที่ 3  ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองใช้
ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ  แนวทางที่ 
4. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 
- กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

        งบประมาณ  12,403,100 บาท 

(๔) แผนย่อย : เกษตรแปรรูป 
- แนวทางที ่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที ่เช ื ่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

๔.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
                           เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

๔.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป ๑,๑๘๐ ราย 

๓.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ และเพ่ิม
ช่องทางด้านการตลาด 

๓.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
 (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 
- กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (35,792,400 บาท) 
- กิจกรรมรองพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

          



25 
 

 

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

การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

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

- แนวทางที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

๕.๑ เป้าหมายของแผนย่อย  เป้าหมายที่ ๑. สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓  

๕.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด :  ๑. จำนวนศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 7 แห่ง 

๒. เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ จำนวน 6,4๐๐ ราย 
3. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

๕.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการ
ถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้บริการยืม
เครื่องจักรกลฯเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกรฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

๕.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)  

         งบประมาณ  19,810,000 บาท 
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(๖) แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
- แนวทางท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 

ทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรและชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิต 
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู ่การบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมอย่าง 
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

- แนวทางท่ี ๒ สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน 
อาหารและโภชนาการให้เกิดขึ ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำ
การเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำ
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั ่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ ่นในพื้นที ่มีบทบาท
ดำเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย 
สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่าง
ทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

- แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

๖.๑ เป้าหมายของแผนย่อย  :  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย     :  มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

๖.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร  

    3,000,000 ราย 
             ๒. จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 194,500 ตัว 

 ๓. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 15.3600 ล้านตัว 
 4. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ 8,266 ราย 
 5. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  
     200,810 ตัวอย่าง 
 6. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 0.7000 ล้านตัว 

             7. จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้ 0.676๐ ล้านตัว 
             8. จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์  43,410 ตัน 
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                           9. พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์  
                                จำนวน 250 แปลง 

10. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
11. ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
12. อัตราการผสมติดของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมร้อยละ 63 
13. การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
14. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  

๖.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ ให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการวาง
แผนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงาน
ด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ การผลิตพืชอาหารสัตว์ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ ่มการผลิตเป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่  การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื ้นที่
เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น 

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

1) ข้อมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม  ให้ข้อมูลของตลาด การทำโซนนิ่งและ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

 - การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง : กำหนดพ้ืนที่ทางการเกษตร (Agricultural zoning) ที่ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ อากาศ พร้อมกับพัฒนาแผนที่ทางการเกษตร(Agri-Map) ที่สามารถนำเสนอ
รูปแบบของการทำการเกษตรและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 

 (๖.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) 
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

         งบประมาณ  11,431,800 บาท 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 494,048,500 บาท 

- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
         งบประมาณ 165,240,300 บาท 

- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
         งบประมาณ 328,808,200 บาท 

๓) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

         งบประมาณ 6,127,800 บาท 
* หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเป็นโครงการสำคัญปี 2565 

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์   เป็นเงิน  ๗๖๖,665,600 บาท 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

         งบประมาณ 35,792,400 บาท 
- กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ 
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         งบประมาณ 304,314,300 บาท 
- กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 

         งบประมาณ 42,009,200 บาท 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

         งบประมาณ 237,684,500 บาท 
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

         งบประมาณ 85,780,400 บาท 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

         งบประมาณ 61,084,800 บาท 

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

- แนวทางที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธ ารณะ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน
ท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดำเนินงาน 

๑.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

๑.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 
               ตัวชี้วัด :  

๑.  เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 600 ราย 
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 26,370 ราย 
3. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 
    พิษสุนัขบ้า 87,000 ตัว 
4. เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
5. เกษตรกรรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
6. อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรสุนัขและแมวลดลงไม่น้องกว่าร้อยละ 0.5 
7. เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

๑.๓ แนวทางการพัฒนา : กรมปศุสัตว์ ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
สนับสนุนให้รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพ่ึงพาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ซึ่งจากการดำเนินงานจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน 
เข้าถึงบริการของรัฐ และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม 
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๑.๔ แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   เป็นเงิน 82,530,400 บาท 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

        งบประมาณ 28,597,100 บาท 
      - กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
              งบประมาณ 53,933,300 บาท 

๒) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
- กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 

        งบประมาณ 3,348,700 บาท 

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

- แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่
มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทาง
การเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือนนำไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุนพัฒนามาตรการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้เพื่อป้องกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

๑.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐  
                           ที่มีรายได้ต่ำสุด เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

๑.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 
ตัวชี้วัด :  
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 3,860 ราย 
๒. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 900 ราย 
๓. จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 9,000 ราย 
4. จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นสินค้า  
    OTOP 9 ผลิตภัณฑ์ 
5. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
6. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
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๑.๓ แนวทางการพัฒนา : กรมปศุสัตว์ ดำเนินการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการ
ส่งเสริมสร้างอาชีพและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ  การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับ
เกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างผู้นำ/
ปราชญ์ชุมชนสาขาปศุสัตว์  การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์สัตว์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากการดำเนินงานจะทำให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและช่องทางการตลาด มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

๑.๔ แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร    
    - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

        งบประมาณ 6,491,700 บาท 
๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
        งบประมาณ 15,384,400 บาท 

๓) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
    - กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

        งบประมาณ 3,329,800 บาท 
  4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  

    - กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 
        งบประมาณ 1,045,800 บาท 
๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(๑) แผนย่อย : ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

- แนวทางที ่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ ฯ  

๑.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม  
                                    จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ๑. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
                                 ๒. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๒๐ 

๑.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : บุคลากรของกรมปศุสัตว์ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร ทำงาน
เพ่ือเกษตรกร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
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ค่านิยมองค์กร 
“I2-SMART” 

I: Innovation   สร้างนวัตกรรม 
I: Integration   ทำงานแบบบูรณาการ 
S: Standard     สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
M: Mastery    การทำงานอย่างมืออาชีพ 
A: Agility     ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
R: Responsibility    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
T: Teamwork     มุ่งม่ันในการทำงานร่วมกัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 
                           ร้อยละ ๗๐ 

 ๒. สัดส่วนบุคลาการของกรมปศุสัตว์ที่กระทำผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๑๐ 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องของการสร้างจิตสำนึก

ความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการที่ดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและรัฐบาล 

๑.๔ แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

1) รายการบุคลากรภาครัฐ 
        งบประมาณ 3,432,391,200 บาท 

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

- แนวทางที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา  และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาท ิเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑.๑ เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน 
                                    ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย  

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

๑.๒ เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด :  1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ 18 โครงการ 

๑.๓ แนวทางการพัฒนา :  กรมปศุสัตว์ ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ พัฒนา
เทคนิคในกรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
การศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษาด้านส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ 
ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไขการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร
ในระดับพ้ืนที่  
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๑.๔ แผนงาน/โครงการสำคัญ  
๑) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 
                 - กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 

        งบประมาณ 20,330,000 บาท 

หมายเหตุ : ตั้งแต่งบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณด้านงานวิจัยการปศุสัตว์ จะต้องเสนอผ่าน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 



 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / 
    แผนย่อย/แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง 17.7903           
ประเด็นท่ี (1) ด้านความม่ันคง 17.7903           

แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.7903           

               1. โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.7903           

    กิจกรรมงานต าบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 17.7903            

เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 1. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นมากข้ึน 1. พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1) ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย อันดับ 1 ใน 35 ของโลก 1) จ านวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 1. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 950 ราย

     ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี       
2) วัดสถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

3) ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเท่ียว และมูลค่าการลงทุน 1. เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีรายได้เพ่ิมข้ึน
    ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,616.9978       
ประเด็นท่ี (3) ด้านการเกษตร 1,616.9978       

แผนย่อย 1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 2.3260            
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2.3260            
1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2.3260            
    กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อย : เป้าหมายให้บริการ : 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 2.3260              
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อย : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 1. จ านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 2 ผลิตภัณฑ์
   ขยายตัวร้อยละ 3.8     เฉล่ียร้อยละ 3 2. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเล้ียงสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 44 ราย

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน
   เฉล่ียร้อยละ 5

แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 304.1850         
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 33.9979           
    กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 5.9737              
    กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 28.0242            

เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
    ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉล่ียร้อยละ 3 1. จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  40 ราย

     2. จ านวนพ้ืนท่ีปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง  200  ไร่
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 36,700 ราย

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมปศุสัตว์ (ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ / ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนย่อยฯ / ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายให้บริการ/ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
งบประมาณ

ปี 2565



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมปศุสัตว์ (ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ / ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายแผนย่อยฯ / ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายให้บริการ/ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
งบประมาณ

ปี 2565
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
1. สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีเข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 270.1871         
    กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 258.1319           
    กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 7.3627              
    กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 4.6925              
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน
     จ านวน 47,857 แห่ง
2. จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
     ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 285,105 ตัวอย่าง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
1) ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2) จ านวนพ้ืนท่ีฟาร์มปศุสัตว์ท่ีผ่านการรับรองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3

แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 12.4031           
เป้าหมายแผนย่อยฯ : 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 12.4031           

  1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน     กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 12.4031            
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ 3 1. ข้ึนทะเบียนพันธ์ุสัตว์ อนุรักษ์พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ และครอบครอง
           เช้ือจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 970 สายพันธ์ุ
แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน -                 
เป้าหมายแผนย่อยฯ : 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ -                 

 1. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน     กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 1. จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป 1,180 ราย
     เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 19.8100           

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor 19.8100           
    กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) 19.8100            

เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
 1. สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ / อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

 2. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
    / อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ :
1. มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
 1. จ านวนศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 7 แห่ง

    เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  2. เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 6,400 ราย
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ปี 2565
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
 1. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 1,278.2737       
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 511.6081         

               1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) 11.4318           
    กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.4318            

เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
  1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
  1. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 1. จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือข้ึนทะเบียนเกษตรกร 3,000,000 ราย

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 494.0485         
    กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 165.2403           
    กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 328.8082           
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. จ านวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม 0.1945 ล้านตัว
2. จ านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 15.3600 ล้านตัว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
1. อัตราการผสมติดของการผลิตสัตว์พันธ์ุดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมร้อยละ 63
2. การเกิดโรคท่ีส าคัญลดลงจากปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6.1278            
    กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 6.1278              
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์
    จ านวน 250 แปลง
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
1. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 766.6656         
1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 766.6656         
    กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 42.0092            
    กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม  และ ชันสูตรโรคสัตว์ 304.3143           
    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 35.7924            
    กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 237.6845           
    กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 85.7804            
    กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 61.0848            
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ปี 2565
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ 8,266 ราย
2. จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
    200,810 ตัวอย่าง
3. จ านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 0.7000 ล้านตัว
4. จ านวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้ 0.6760 ล้านตัว
5. จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 43,410 ตัน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
1. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5
2. ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธ์ุดีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 112.1308         
ประเด็นท่ี (15) พลังทางสังคม 85.8791           

แผนย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 85.8791           
                 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3.3487              

    กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3.3487              
เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน  1. ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม  1. ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคมเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2565 1. เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 600 ราย
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

1. เกษตรกรรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 82.5304           
    กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 28.5971            
    กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 53.9333            
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

1. จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
     26,370 ราย
2. จ านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
     คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 87,000 ตัว
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
1. เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรสุนัขและแมวลดลงไม่น้องกว่าร้อยละ 0.5
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ปี 2565
ประเด็นท่ี(16) เศรษฐกิจฐานราก 26.2517

แผนย่อย 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 26.2517           
        1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 6.4917            

   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 6.4917              
เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : เป้าหมายให้บริการ : 

1. รายได้ประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจาย  1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
    และอย่างต่อเน่ือง      
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
1. ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 4.30 คะแนน  1. อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40  1. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน 900 ราย 

    ท่ีมีรายได้ต่ าสุดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
 1. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 15.3844           
    กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 15.3844            
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. จ านวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
    9,000 ราย
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง  (Smart Farmer) 3.3298            
    กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง 3.3298              
เป้าหมายให้บริการ : 
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ
     Smart Farmer 3,860 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
1. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1.0458            
    กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1.0458              
เป้าหมายให้บริการ : 

1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
    ท้องถ่ินเพ่ือเป็นสินค้า OTOP จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 

1. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5
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ปี 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,432.3912       

ประเด็นท่ี (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,432.3912       
เป้าหมายแผนแม่บทฯ : เป้าหมายแผนย่อยฯ : 
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  1. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
ของผู้ใช้บริการ      จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ : ตัวช้ีวัดแผนย่อยฯ :
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 85

 1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5,179.3101       รวมท้ังส้ิน


