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บทนํา
ตามท่ีไดมีการปรับโครงสรางกรมปศุสัตว ตั้งแตป 2545 และในป 2554 กรมปศุสัตว ไดมีปรับปรุง

โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ซึ่งไดมีการจัดตั้งสวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ประจํา
สํานักงานปศุสัตวเขต และ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือให
ทําหนาท่ีในการศึกษาวิเคราะหนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี(Area) การจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนท่ี การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีสําคัญของรัฐบาล/กระทรวง(Agenda) การ
จัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  รวมถึงการเปนหนวยงานกลางในการประสานงานการจัดทําแผนระหวางหนวยงาน
สวนกลางกับหนวยงานสวนภูมิภาคและหนวยงานภายนอก

จากบทบาทภารกิจท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นวาสวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ประจําสํานักงานปศุสัตวเขต และ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
มีภารกิจท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับกองแผนงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
ของกรมปศุสัตวในทุก ๆ มิติ มีการถายทอดจากสวนกลางลงสวนภูมิภาค เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงมุงหวังเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงานและแนวทาง
การบูรณาการทํางานรวมกันระหวางกองแผนงาน กับสวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว และกลุม
ยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย(Agenda)/การขับเคลื่อนเชิงรายชนิดสัตว(Commodity) และการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ี
(Area) ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ อยางตอเนื่องตอไป

กองแผนงาน
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1. บทบาทภารกิจ (Job description) กองแผนงาน/สวนยุทธศาสตรฯ/กลุมยุทธศาสตร
1.1 กองแผนงาน

วิสัยทัศน “เปนหนวยงานหลักในการผลักดันนโยบายกรมปศุสัตว สูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ”

พันธกิจ / ภารกิจหลักตามกฎหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภารกิจของกรมปศุสัตว (Function) กับ นโยบายและ

แผนพัฒนาระดับชาติ ระดับกระทรวงฯ (Agenda) และความเชื่อมโยงแผนในมิติเชิงพ้ืนท่ี (Area) ไดแก แผนพัฒนา
จังหวัด /กลุมจังหวัด รวมถึงในมิติการพัฒนาดานปศุสัตวรายชนิดสัตว (Commodity) และการวิเคราะหพ้ืนท่ี
เหมาะสมเขตเศรษฐกิจดานปศุสัตว (Zoning)

(2) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาปศุสัตวของประเทศ  แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  แผนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และการกําหนดพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจดานปศุสัตว (Zoning) รวมท้ังการจัดทํา
กรอบนโยบายและทิศทางของกรมปศุสัตว

(3) ศึกษาวิเคราะหคําของบประมาณรายจายประจําปของกรมปศุสัตวใหสอดคลองและเชื่อมโยงนโยบาย
ในทุกๆมิติ

(4) แปลงแผนและนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยการถายทอดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณ ใหกับ
บุคลากรภายในกรมปศุสัตวทุกระดับ

(5) กํากับ ติดตาม เรงรัด การปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
กรมปศุสัตว เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปของกรมปศุสัตว สามารถ
ตอบสนองในเชิงนโยบายและแผนกลยุทธในทุกๆ มิติ รวมท้ังการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและรายงานผลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณ

(6) ศึกษาวิเคราะหและประเมินผลโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และนโยบายของกรมปศุสัตว เพ่ือใหทราบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ สามารถนําผลการประเมินผล มาใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ในการปรับปรุงกระบวนงานใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตอสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกโครงการท่ีไมตอบสนองและสรางคุณคาตอภาครัฐ

(7) ใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็น คําปรึกษาแกผูบริหารกรมปศุสัตว และตอบประเด็นขอหารือและแกไข
ปญหาใหกับหนวยปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินของกรมปศุสัตวเปนไปในทิศทางเดียวกัน

(8) บูรณาการแผนยุทธศาสตรกับสวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(9) บูรณาการแผนงานวิจัยของกรมปศุสัตว ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  โดยมีระบบ
บริหารงานวิจัยกรมปศุสัตว ท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ่ืน

(10) ดําเนินการเก่ียวกับงานหองสมุดของกรมปศุสัตว

คูมือการปฏิบัติงาน
การเช่ือมโยงบทบาทภารกิจกองแผนงาน กับ สวนยุทธศาสตรฯ/กลุมยุทธศาสตรฯ



2 | ห น า

1.2 สวนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตวเขต
ภารกิจหลักตามกฎหมาย

(1) จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ เชน ปริมาณการผลิต ปริมาณ
การบริโภค ผลิตภัณฑมวลรวมดานปศุสัตว(GPP) จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการ ประชากรสัตว แหลงจําหนาย
สินคาปศุสัตว(ตลาด) ราคาจําหนาย ตนทุนการผลิต เปนตน

(2) ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภารกิจของสํานักงานปศุสัตว เขต(Function)
กับนโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติ (Agenda) แผนพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี(Area) ไดแก แผนพัฒนาจังหวัด /กลุม
จังหวัด/ภาค  รวมถึงแผนพัฒนาดานปศุสัตวรายชนิดสัตว(Commodity)

(3) ศึกษา วิเคราะห และบริหารจัดการสินคาปศุสัตวรายชนิดสัตวใหมีปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการบริโภคในพ้ืนท่ีเขต(Demand-Supply) และสอดคลองกับประกาศเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง
ปศุสัตว(Zoning) และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค

(4) สรุปภาพรวมแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในระดับเขตของแตละจังหวัด ในการนํา
แผนงาน/โครงการในแผนการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณรายจายประจําป

(5) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานตามนโยบายท่ีสําคัญ รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการท่ีสําคัญตามนโยบาย ในภาพรวมของเขต

(6) รับผิดชอบงานตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจากกองแผนงานและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เชน การบริหารจัดการภัยพิบัติดานปศุสัตว การสํารวจประชากรสัตว เปนตน

(7) เปนหนวยงานกลางในการประสานบูรณาการความรวมมือภายในสํานักงานและทุกหนวยงานใน
พ้ืนท่ีเขต ในการจัดทําแผนพัฒนาในทุกมิติ , การประสานความรวมมือเพ่ือแกไขปญหาภัยพิบัติ เปนตน

(8) ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการปศุสัตวเขต ในฐานะผูตรวจราชการกรมปศุสัตว
(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายปศุสัตวเขตมอบหมาย

1.3 กลุมยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ภารกิจหลักตามกฎหมาย

(1) จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดรับผิดชอบ เชน ปริมาณการผลิต ปริมาณ
การบริโภค ผลิตภัณฑมวลรวมดานปศุสัตว(GPP) จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการ  ประชากรสัตว แหลงจําหนาย
สินคาปศุสัตว(ตลาด) ราคาจําหนาย  ตนทุนการผลิต เปนตน

(2) ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภารกิจของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด(Function)
กับนโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติ (Agenda) แผนพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี(Area) ไดแก แผนพัฒนาจังหวัด /
กลุมจังหวัด/ภาค รวมถึงแผนพัฒนาดานปศุสัตวรายชนิดสัตว(Commodity)

(3) ศึกษา วิเคราะห และบริหารจัดการสินคาปศุสัตวรายชนิดสัตวใหมีปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการบริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัด(Demand-Supply) และสอดคลองกับประกาศเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง
ปศุสัตว(Zoning) และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค

(4) จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในระดับจังหวัด และนําแผนงาน/โครงการใน
แผนการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค เพ่ือเสนอของบประมาณรายจาย
ประจําป

(5) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานตามนโยบายท่ีสําคัญ รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการท่ีสําคัญตามนโยบาย
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(6) รับผิดชอบงานตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจากกองแผนงานและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เชน การบริหารจัดการภัยพิบัติดานปศุสัตว การสํารวจประชากรสัตว เปนตน

(7) เปนหนวยงานกลางในการประสานบูรณาการความรวมมือภายในสํานักงานและทุกหนวยงานในพ้ืนท่ี
จังหวัด ในการจัดทําแผนพัฒนาในทุกมิติ , การประสานความรวมมือเพ่ือแกไขปญหาภัยพิบัติ เปนตน

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีปศุสัตวจังหวัดมอบหมาย

2. การเช่ือมโยงภารกิจกองแผนงาน กับสวนยุทธศาสตรฯประจําเขต และกลุมยุทธศาสตรฯประจําจังหวัด
แผนภูมิความเชื่อมโยงภารกิจกองแผนงาน / สวนยุทธศาสตรฯ(เขต) / กลุมยุทธศาสตรฯ(จังหวัด)

การเชื่อมโยง
ภารกิจ

การจัดทําแผน/นโยบาย

กองแผนงาน

สวน
ยุทธศาสตรฯ
สนง.ปศข.

กลุม
ยุทธศาสตรฯ
สนง.ปศจ.

การเสนอขอ
งบประมาณ

การติดตามผลการ
ปฏิบตัิงาน

การประเมินผลโครงการ
/การวิจัย/ตดิตามวิจัย

- แผนยุทธศาสตรกรม 5 ป
- แผนงานประจําป
- ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว
- แผนงานตามนโยบาย
รัฐบาล/กษ.
โดยใชขอมูลสถิติ เศรษฐกิจ
สังคม และผลการประเมิน
โครงการ

- งบรายจายประจําป
- งบกลาง
- เงินกู
- เงินกองทุนตางๆ

- ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-
Operation
- รายงานผลงานตาม
แบบฟอรมที่กาํหนด

- ประเมินผลสําเร็จของ
โครงการสําคัญตาม
นโยบาย

- แปลงนโยบายรายชนิดสัตว
และนโยบายที่สําคัญไปสูการ
ปฏิบัติในระดับจังหวัด
- จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาภาค นโยบายกรม
และรายชนิดสัตว
- จัดทําแผนปฏิบัติประจําป
ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด
(โดยใชนโยบาย ผลการ
วิเคราะห SWOT และผลการ
ประเมินโครงการ)

สรุปภาพรวมงบประมาณ
จังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค
(Area) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
รายงานเสนอกรมปศุสัตวผาน
เขตทราบ
- จัดทําคําของบประมาณ/
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด
- รายงานผลการไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเสนอเขต
และกรม ทราบ

ติดตามผลการปฏิบัติงานและ
รวบรวมรายงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบเสนอกรมปศุสัตว
ผานเขตทราบ เชน
- ระบบ e-Operation
- การตรวจราชการ
- งานตามงบประมาณ
รายจายประจําป
- งานตามนโยบายฯ
- งานกลุมจังหวัด/จังหวัด
- จัดเตรียมขอมูลครม.สัญจร

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการสําคัญตามนโยบาย
ในระดับจังหวัดเสนอเขตและ
กรมทราบ
- นําผลการประเมินไป
ทบทวน /ปรับปรุงงาน รวมถึง
การนําขอมูลไปใชกับแผนการ
ปฏิบัติงานตอไป

- แปลงนโยบายรายชนิดสัตว
และนโยบายที่สําคัญไปสูการ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
- ประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาภาค/กลุมจังหวัด
- อํานวยการ ประสานงาน
กํากับ ติดตาม และแกไข
ปญหา (โดยใชนโยบาย ขอมูล
สถิติ เศรษฐกิจ สังคม และผล
การประเมินโครงการ)

สรุปภาพรวมงบประมาณ
จังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค
(Area) ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ
เสนอรายงานใหกรมทราบ

ติดตามผลการปฏิบัติงานและ
รวบรวมรายงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบเสนอกรมทราบ
เชน
- ระบบ e-Operation
- การตรวจราชการ
- งานตามงบประมาณ
รายจายประจําป
- งานตามนโยบายฯ
- งานกลุมจังหวัด/จังหวัด

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการสําคัญตามนโยบาย
ในระดับเขตเสนอกรมทราบ
- ใหขอเสนอแนะ แกปญหา
ในพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด
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3.1 กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

3. บทบาทภารกิจของกองแผนงาน ท่ีมอบหมายใหสวนยุทธศาสตรฯ/กลุมยุทธศาสตร

3.1.1 การเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตแผนพัฒนาภาค
1) กองแผนงาน (กลุมนโยบายและยุทธศาสตร)

(1) จัดทําแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกๆมิติ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 / แผนปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาภาค / ยุทธศาสตรรายชนิดสินคา ฯลฯ เพ่ือใหทุก
หนวยปฏิบัติท่ีรับผิดชอบดานงานแผนของหนวยงานไดทราบทิศทางในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร วาการเสนอขอ
งบประมาณจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในทุกๆระดับ

(2) นําขอมูลแผนงาน/โครงการท่ีเสนอขอโดยสวนยุทธศาสตร/กลุมยุทธศาสตร มาวิเคราะหความเชื่อมโยง
ทิศทางตามแผนพัฒนาภาค และสรุปภาพรวมโครงการท่ีจะเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ภายใตแผนพัฒนาภาค เสนอผูบริหารกรมปศุสัตว

(3) จัดทําขอมูลรายละเอียดเปาหมายงบประมาณ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เพ่ือบันทึกขอมูลลง
ในระบบงบประมาณของสํานักงบประมาณ (e-Budgeting)

(4) ปรับปรุง/ปรับลดงบประมาณ ตามบทวิเคราะหของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

(5) ชี้แจงสภานิติบัญญัติแหงชาติ(สภาผูแทนราษฎร/วุฒิสภา) วาระท่ี 1 – 3 และคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณฯ / คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ

(6) ปรับลดงบประมาณตามมติคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ
(7) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติเงินประจํางวด

1.2) สวนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําเขต
(1) จัดทําความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกๆมิติ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12/แผนปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตรรายชนิดสินคาฯลฯ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

(2) วิเคราะหทิศทางภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสินคาปศุสัตวในแตละชนิดสินคาระดับเขต ให
สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

(3) ประชุมผูอํานวยการสวนทุกสวน/ผูอํานวยการศูนยฯ/หัวหนาดานฯ ท่ีเก่ียวของภายในสนง.ปศข.และ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯของจังหวัดภายในเขต เพ่ือจัดทําโครงการเสนอของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2563 ภายใตแผนพัฒนาภาค ระดับเขต สงใหกองแผนงาน

1.3) กลุมยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําจังหวัด
(1) จัดทําความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกๆมิติ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 / แผนปฏิรูปประเทศ / ยุทธศาสตรรายชนิดสินคา ฯลฯ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดรับผิดชอบ

(2) วิเคราะหทิศทางภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสินคาปศุสัตวในแตละชนิดสินคาระดับจังหวัด ให
สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดรับผิดชอบ

(3) เขารวมประชุมกับสํานักงานปศุสัตวเขต เพ่ือเสนอแนวทางและโครงการเสนอของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 ภายใตแผนพัฒนาภาค
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3.1.2 การเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวเชิงพื้นท่ี

( ตัวช้ีวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศข./ปศจ. ประจําป 2563 รอบท่ี 1 และ 2 )
1) กองแผนงาน (กลุมนโยบายและยุทธศาสตร)

(1) จัดทําแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกๆมิติ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 / แผนปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาภาค / ยุทธศาสตรรายชนิดสินคา ฯลฯ เพ่ือให
สํานักงานปศุสัตวเขต / สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดทราบทิศทางในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร วาการเสนอขอ
งบประมาณจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในทุกๆระดับ

(2) จัดทํากรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว เพ่ือใหสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด นําไปจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวเชิงพ้ืนท่ี ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด

1.2) สวนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําเขต
(1) จัดทําความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกๆมิติ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12/แผนปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตรรายชนิดสินคาฯลฯ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

(2) วิเคราะหทิศทางภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสินคาปศุสัตวในแตละชนิดสินคาระดับเขต ให
สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

(3) ประชุมผูอํานวยการสวนทุกสวน/ผูอํานวยการศูนยฯ/หัวหนาดานฯ ท่ีเก่ียวของภายในสนง.ปศข.และ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯของจังหวัดภายในเขต เพ่ือจัดทําโครงการเสนอของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2563 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ระดับเขต

1.3) กลุมยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําจังหวัด
(1) จัดทําความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกๆมิติ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 / แผนปฏิรูปประเทศ / ยุทธศาสตรรายชนิดสินคา ฯลฯ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดรับผิดชอบ

(2) วิเคราะหทิศทางภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสินคาปศุสัตวในแตละชนิดสินคาระดับจังหวัด
ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดรับผิดชอบ

(3) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 4 ป และแผนพัฒนาจังหวัดประจําป 2563 เพ่ือจัดทําโครงการ
เสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

(4) เขารวมชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ / คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ
(5) ปรับลดงบประมาณตามมติท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯเสนอ
(6) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติเงินประจํางวด
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3.1.3 การจัดเตรียมขอมูลคณะรัฐมนตรีสัญจร/นายกรัฐมนตรีตรวจเย่ียมประชาชน
1) กองแผนงาน (กลุมนโยบายและยุทธศาสตร)

(1) สํานักงานรัฐมนตรี จะแจงใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงฯทราบวัน เวลา และสถานท่ี ในเรื่อง
คณะรัฐมนตรีสัญจร/นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และใหทุกหนวยงานจัดเตรียมขอมูลโครงการ
สําคัญตามนโยบายรัฐบาลและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค ท่ีมีผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เพ่ือเสนอให
เปนจุดดูงาน ซึ่งกองแผนงาน จะสรุปเสนอกรมปศุสัตวเพ่ือแจงใหปศุสัตวเขตและปศุสัตวจังหวัด จัดทําขอมูลเสนอ
กรมปศุสัตวผานใหกองแผนงาน เพ่ือสรุปใหสํานักรัฐมนตรี

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะเชิญประชุมหารือทุกสวนราชการในสังกัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
โครงการท่ีสําคัญและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ เพ่ือแจงใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิจารณา โดย
กองแผนงานจะเสนอใหผูบริหารฯและกองแผนงานเขารวมประชุม

(3) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเชิญประชุมหารือผูบริหารทุกกระทรวงฯเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
โครงการท่ีสําคัญและมีผลสัมฤทธิ์ ท่ีจะใหนายกรัฐมนตรีดูงานและพบปะประชาชน โดยกองแผนงานจะเสนอให
ผูบริหารฯและกองแผนงานเขารวมประชุม

(4) กองแผนงาน จะสรุปเสนออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือมอบหมายหนวยงานเจาภาพหลัก(สวนกลาง)ท่ี
รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมขอมูลผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในภาพรวมและเชิงพ้ืนท่ี และจะประสานกับ
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและหัวหนากลุมยุทธศาสตร ในพ้ืนท่ีเพ่ือประสานและจัดทําขอมูลเบื้องตนและการ
เตรียมความพรอมในพ้ืนท่ีเพ่ือตอนรับนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

1.2) สวนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําเขต
(1) เม่ือไดรับแจงวัน เวลา และสถานท่ีคณะรัฐมนตรีสัญจร จากกองแผนงาน จะตองนําเรียนทานปศุสัตว

เขต เพ่ือทราบและประสานขอมูลกับทุกสวนภายในเขต และปศุสัตวจังหวัด เพ่ือพิจารณาโครงการสําคัญตาม
นโยบายรัฐบาลและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค ท่ีมีผลงานโดดเดนเชิงประจักษ และเสนอใหเปนจุดดูงาน
และแจงกองแผนงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

(2) ประสานกับผูอํานวยการสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมของขอมูลท่ีจะนําเสนอและ
การเตรียมความพรอมในเรื่องสถานท่ีดูงาน

(3) ประสานกับฝายบริหารท่ัวไปและสํานักงานเลขานุการกรม ในเรื่องการเดินทาง/ท่ีพัก และการรับรอง
ผูบริหารของกรมปศุสัตวท่ีจะเดินทางลงพ้ืนท่ี

1.3) กลุมยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําจังหวัด
(1) เม่ือไดรับแจงวัน เวลา และสถานท่ีคณะรัฐมนตรีสัญจร จากกองแผนงาน จะตองนําเรียนทานปศุสัตว

จังหวัด เพ่ือทราบและประสานขอมูลกับทุกกลุมงานภายในจังหวัด เพ่ือพิจารณาโครงการสําคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค ท่ีมีผลงานโดดเดนเชิงประจักษ และเสนอใหเปนจุดดูงาน รวมถึง
การจัดทําขอมูลประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม  เชน สถานการณการเกิดโรคระบาดสัตว ราคาสินคาตกต่ํา
และแจงใหปศุสัตวเขต และกองแผนงาน ทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

(2) ประสานกับหัวหนากลุมงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือเตรียมความพรอมของขอมูลท่ีจะนําเสนอและ
การเตรียมความพรอมในเรื่องสถานท่ีดูงาน

(3) ประสานกับฝายบริหารท่ัวไปและสํานักงานเลขานุการกรม ในเรื่องการเดินทาง/ท่ีพัก และการรับรอง
ผูบริหารของกรมปศุสัตวท่ีจะเดินทางลงพ้ืนท่ี
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สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ

กองแผนงาน

ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร/
หน.กลุมยุทธศาสตร

สํานักงานเลขานุการกรม

หัวหนาฝายบริหาร/ผูอํานวยการสวน
ยุทธฯ/หัวหนากลุมยุทธ

1. จัดทําขอมูลเสนอจุดดูงาน/โครงการ
ท่ีมีความโดดเดน สอดคลองกับทิศทาง
และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาภาค/
นโยบายรัฐบาล / กระทรวงฯ
ลงตามแบบฟอรมท่ีกําหนด

2. ผลการดําเนินงานสําคัญของกรมปศุสัตว
ในพ้ืนท่ี เชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

3. จัดทําขอมูลท่ีอยูในความสนใจของสังคม
เชน สถานการณการเกิดโรคระบาดสัตว
ราคาสินคาตกต่ํา

4. จัดทําขอมูลเรื่องขอรองเรียนตางๆ
ในแตละพ้ืนท่ี

หมายเหตุ : จัดสงขอมูลใหกองแผนงาน
ภายในเวลาท่ีกําหนด

1. ประสานอํานวยความสะดวกใหผูบริหาร
ในการลงพ้ืนท่ี เชน
- โรงแรมท่ีพัก
- รถยนตในการเดินทาง

2. การเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีดูงาน /
โครงการ

สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

สํานักงานรัฐมนตรี (กษ.)

กรมปศุสัตว
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3.2 กลุมติดตามและประเมินผล

3.2.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําป (ระบบบริหารฯ e-Operation)
1) บทบาทกองแผนงาน

(1) การเตรียมขอมูลจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
1.1) กองแผนงานรวบรวมขอมูลเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีสํานัก/กอง ไดรับจัดสรร

ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1.2) กองแผนงานเชิญ สํานัก/กอง ประชุมหารือเพ่ือจัดทํารายละเอียดขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณ
1.3) สํานัก/กอง จัดทําแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณใหหนวยปฏิบัติงาน ท้ังสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ
สงกองแผนงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

(2) การตรวจสอบขอมูลและกําหนดเปาหมายงาน/เงิน
2.1) เม่ือไดขอมูลจากสํานัก/กอง เจาหนาท่ีกองแผนงานจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ใหสอดคลองกับเอกสารงบประมาณ เพ่ือจัดทําโครงสรางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งเปน
ขอมูลตั้งตนสําหรับกําหนดเปาหมายใหหนวยปฏิบัติ (เขต/จังหวัด/อําเภอ/ศูนยฯ/ดานฯ)

2.2) กรณีท่ีขอมูลไมถูกตอง จะสงใหสํานัก/กอง แกไขปรับปรุง เม่ือขอมูลถูกตอง กองแผนงาน
จะกําหนดเปาหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

(3) การบันทึกขอมูลเปาหมายงาน/เงิน
3.1) เจาหนาท่ีกองแผนงาน บันทึกเปาหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณให

หนวยปฏิบัติ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เม่ือบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว แจงใหหนวยปฏิบัติทราบ
3.2) หนวยปฏิบัติ (สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อําเภอ/ศูนยฯ/ดานฯ) ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ท่ีไดรับจัดสรร หากไมถูกตองใหรีบแจงกองแผนงานแกไขปรับปรุง
3.3) หนวยปฏิบัติ (จังหวัด) เม่ือตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ตองกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณให
อําเภอ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

(4) การรายงานขอมูลผลงาน/เงิน
4.1) เจาหนาท่ีกองแผนงาน แจงใหหนวยปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย

งบประมาณ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ทุกเดือน โดยจะเปดระบบตั้งแตวันท่ี 23 จนถึง
สิ้นเดือน

4.2) หนวยปฏิบัติ (สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อําเภอ/ศูนยฯ/ดานฯ) รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ ตามเวลาท่ีกําหนด

4.3) เจาหนาท่ีสํานัก/กอง/เขต/จังหวัด จะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในวันท่ี 28-29
ของเดือน หากขอมูลผลงานไมถูกตอง ใหแจงหนวยปฏิบัติปรับปรุงขอมูลใหถูกตองภายในสิ้นเดือน กอนท่ีระบบ
จะปดการบันทึกขอมูล

(5) การตรวจสอบผลงาน/เงิน
5.1) เจาหนาท่ีกองแผนงาน ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองของผลการปฏิบัติงาน

และผลการใชจายงบประมาณในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เปนประจํา
ทุกเดือน
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5.2) เจาหนาท่ีกองแผนงานแจงขอมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณท่ีสูง-ต่ํา
ผิดปกติ ใหสํานัก/กอง ตรวจสอบและชี้แจงสาเหตุท่ีทําใหผลงานไมเปนไปตามแผน

5.3) หนวยงาน (สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด) พิมพรายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) เพ่ือมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณท่ีหนวย
ปฏิบัติภายใตการกํากับดูแล บันทึกไวตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เปนประจําทุกเดือน

5.4) สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อําเภอ/ศูนยฯ/ดานฯ พิมพรายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) เพ่ือมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณท่ีหนวยงาน
บันทึกเอง เปนประจําทุกเดือน

(6) การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
6.1) เจาหนาท่ีกองแผนงาน เรียกรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณเสนอ

ผูบริหารทราบ และจัดทํารายงานสงหนวยงานตางๆ ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกําหนด
6.2) เจาหนาท่ีสํานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อําเภอ/ศูนยฯ/ดานฯ เรียกรายงานผลการปฏิบัติงานและ

ผลการใชจายงบประมาณเสนอผูบริหารของหนวยงานทราบ และใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของ
2) บทบาทสวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว

(1) ชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ ควรจัดประชุมหนวยงานภายใตการกํากับของสํานักงานปศุสัตวเขต
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานของเขตและจังหวัด และกระบวนการในการติดตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ โดยใหผูอํานวยการสวน/และปศุสัตวจังหวัด นําเสนอ
แผนการดําเนินงานท่ีจะดําเนินการประจําป โดยเรียกดูเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณจากระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation)

(2) แจงใหปศุสัตวเขต และทุกสวนฝายทราบเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับ ซึ่งเปนตัวชี้วัดของ
ปศุสัตวเขตดวย

(3) ใหมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณระดับเขตเปนรายไตรมาส
โดยใหเรียกรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) มาศึกษา วิเคราะห และชี้ใหเห็นแนวโนม
ของปญหาอุปสรรคท่ีคาดวาจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย หรือขอมูลท่ีอาจเกิดจากการบันทึกขอมูล
คลาดเคลื่อน  โดยรายงานใหท่ีประชุมรับทราบและใหผูอํานวยการสวนฯ/ปศจ.ท่ีรับผิดชอบ ชี้แจงปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสวนตางๆ ภายในเขต และปศุสัตวจังหวัด ใหความสําคัญท่ีจะตองเขาไปตรวจสอบ
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขปญหาท้ังในระบบรายงาน และแกไขปญหา
ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี

(4) จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณระดับเขต
เปนรายไตรมาส เสนออธิบดีกรมปศุสัตว ผานกองแผนงาน ทุกวันท่ี 10 หลังสิ้นไตรมาส

3) กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
(1) ชวงไตรมาสแรก ของทุกปจะตองประชุมประจําเดือนของจังหวัด โดยเชิญหัวหนากลุมทุกกลุมและ

ปศุสัตวอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานจังหวัด และกระบวนการ
ในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ โดยใหหัวหนากลุมฯ นําเสนอแผนการ
ดําเนินงานท่ีจะดําเนินการประจําป โดยเรียกดูเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณจากระบบบริหารการ
ปฏิบัติงาน (e-Operation)

(2) แจงใหทุกกลุมงานฯ ภายในจังหวัด ทราบเปาหมายโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับ ขอใหจัดสรรเปาหมาย
การปฏิบัติงานและงบประมาณใหระดับอําเภอในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ซึ่งเปนตัวชี้วัดของ
ปศุสัตวจังหวัดดวย
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(3) ใหมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณระดับจังหวัดเปนรายเดือน
โดยใหเรียกรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน ( e-Operation ) มาศึกษา วิเคราะห และชี้ใหเห็นแนวโนม
ของปญหาอุปสรรคท่ีคาดวาจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย หรือขอมูลท่ีอาจเกิดจากการบันทึกขอมูล
คลาดเคลื่อน  โดยรายงานใหท่ีประชุมรับทราบและใหหัวหนากลุมฯ/ปศอ.ท่ีรับผิดชอบ ชี้แจงปญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหกลุมตางๆภายในจังหวัด และปศุสัตวอําเภอ ใหความสําคัญท่ีจะตองเขาไปตรวจสอบในระบบบรหิาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขปญหาท้ังในระบบรายงาน และแกไขปญหาใหกับเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี

(4) จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจายงบประมาณใหกับ
สํานักงานปศุสัตวเขต เปนรายเดือน ทุกวันท่ี 5 ของเดือน

3.2.2 การประเมินผลโครงการท่ีสําคัญตามนโยบาย มีการดําเนินงาน 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินโครงการสําคัญตามท่ีกรมกําหนด ( เอกสารแนบ )
2. การประเมินโครงการเฉพาะพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด เชน งบจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบทองถ่ิน

3.2.3 การประเมินผลการจัดงานตางๆ ของกรมปศุสัตว
ในแตละปกรมปศุสัตว จะดําเนินการจัดงานระดับชาติและการใหบริการดานสุขภาพสัตว ประกอบดวย

การจัดงานกระบือแหงชาติ การจัดงานแพะแหงชาติ และโครงการสัตวแพทยพระราชทาน ซึ่งกลุมพัฒนาวิชาการ
ไดดําเนินการประเมินผลการจัดงาน เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค และนํามาพัฒนาปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานตอไป โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1. กองแผนงาน ศึกษารายละเอียดของโครงการท่ีจะประเมิน
2. กองแผนงาน เสนอกรมฯเพ่ือขออนุมัตปิระเมินโครงการ
3. กองแผนงานสงแบบสอบถามใหกลุมยุทธศาสตรฯ จังหวัด ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลและสงขอมูลให

กองแผนงาน
4. กองแผนงาน วิเคราะหและสรุปผลการประเมินรายงานกรมฯและสําเนาแจงสํานักงานเขต/จังหวัดทราบ

(3)

(1)

(2)

กรมปศุสัตวกองแผนงาน
ศึกษารายละเอียดโครงการ

ขออนุมัติประเมินโครงการ

กลุมยุทธศาสตรฯ จังหวัด
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลและสงกองแผนงาน

สรุปผลการประเมิน
(4)

สํานักงานปศุสัตว
เขต/จังหวัด

สําเนาแจง
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4. ภาคผนวก
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4.1 ทิศทางการพัฒนาภาคในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ท่ีเกี่ยวของกับปศุสัตว

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณโดดเดน ท่ีมีการฟนฟู สืบสานและ สรางสรรค

พัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ หัตถกรรมท่ีมี
ชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบการผลิต เพ่ือสรางคุณคาตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ ทําเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคาการลงทุนและบริการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และสามารถ ขยายไปสูจีนตอนใตและ
กลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ํา
ท่ีสําคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตองนําศักยภาพทาง
ภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูของ สถาบันการศึกษาและองคกร
ในพ้ืนท่ี มาใชในการตอยอดการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสราง มูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ในการเสริมสรางขีดความสามารถของ
ธุรกิจทองถ่ินเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเปาหมายท่ีจะ “พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
มูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง”
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการ โดยใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอัตตลักษณ

1.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

1.2.3 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา ครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได

1.2.4 เพ่ือแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การบริหารจัดการน้ํา ปาตนน้ํา และ
ปญหาหมอกควัน
1.3 เปาหมายและตัวชี้วัด

1.3.1 รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
1.3.2 มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน
1.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ
1.3.4 สัดสวนคนจนลดลง
1.3.5 สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน
1.3.6 พ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน
1.3.7 จํานวนวันท่ีมีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม

อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมี ศักยภาพสูงดวย
ภูมิปญญาและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษและฟนฟูปาตนนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหาร จัดการน้ําอยางเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยาง ยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยเช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และเกษตร ปลอดภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุนการรวมกลุม
และสรางเครือขายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาท้ังดานการผลิตและการตลาด อยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกร
ในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการใชสารเคมีท่ีมีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการ
กระจายผลผลิตสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
และการตรวจสอบยอนกลับอยางเปนระบบเพ่ือสราง ความม่ันใจใหผูบริโภค

2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูป
พืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน (2) การแปรรูปขาว พืชไร พืชพลังงาน ใน
จังหวัดพิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค โดยสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรตลอดหวงโซ คุณคา สงเสริมการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ี ตอบสนองความตองการของ
ตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืช และสัตวมาผลิตพลังงานทดแทน

3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร
โดยสนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตว พัฒนาเปนพลังงาน ทดแทน
สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพรองคความรูในการนําพืช/วัสดุชีวภาพ มาใชประโยชนตลอดหวงโซ คุณคา อาทิ
ใชประโยชนในการเปนอาหารสัตว แปรรูปเพ่ือเปนสินคา นํากากมาใชในการผลิตพลังงานชีวมวล เปนการเพ่ิม
มูลคาผลผลิตการเกษตรท่ีไดประโยชนสูงสุดและชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบ สงเสริมการใชปจจัยการผลิต และเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต แกเกษตรกร เชน
การโซนนิ่งพ้ืนท่ีปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญซึ่งเปนการบริหารจัดการท่ีดินใหเกิดประโยชน สอดคลองกับศักยภาพ
และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต

ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับดานปศุสัตว
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5) พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายท่ีเชื่อมโยงเพ่ือใช ประโยชนไดอยางเหมาะสม
และเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ําไวใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ําดินคุณภาพต่ําประสบอุทกภัยและ ภัยแลง

ซ้ําซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดานสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”
จําเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ
พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใช
ประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ คมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยง
และขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสราง
กิจกรรมการพัฒนาใหมๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล้ํากับพ้ืนท่ี
สวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว

1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุม
แมน้ําโขง”

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ําและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
1.2.2 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได
1.2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ
1.2.4 เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.3 เปาหมายและตัวช้ีวัด

1.3.1 พ้ืนท่ีชลประทาน/รับประโยชนเพ่ิมข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ําเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงลดลง
1.3.2 สัดสวนคนจนลดลง
1.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ
1.3.4 มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน
1.3.5 รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ แกปญหาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการ

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ันคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ สนับสนุน
การรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาความเขมแข็งขององคกร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนา เครือขายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการเขาถึง แหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม
นํารองในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม บุรีรัมย อํานาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี
อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลําภู

2. พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัด ยโสธร สุรินทร
รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ใหอยูภายใตมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมท้ัง ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย
โดยสงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคา เกษตรท่ีใชสารเคมี และการพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบ
กันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมท้ังการจัดทําโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนํารอง
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม และเชี่อมโยงไปสู การทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยาย
ฐานรายได พรอมท้ังจัดทําฐานขอมูลเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนอง ตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย
ตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนายสินคา
ผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

3. สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) และความตองการ
ตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬนครพนม ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุการตรวจรับรองมาตรฐานสินคา เกษตร การประชาสัมพันธและ
การจัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีนํารอง จังหวัดมหาสารคามเลยและอุบลราชธานี
ใหมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศและจัดทําฐานขอมูล
พ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการและสงเสริมการเลี้ยง โคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองกับดานปศุสัตว
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มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมย และ อุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา
ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริม การปลูกแปลงหญาและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว พัฒนา
เทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมท้ัง การจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม
(GMP) และเพ่ิมชองทางการจําหนายและ ขยายตลาดไปสูอาเซียน

4. พัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนครเปนศูนยกลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบวงจร สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และสงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จากพืช
พลังงาน (ออยและมันสําปะหลัง) ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางและตอนลาง โดยให
ความสําคัญกับความสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน สงเสริมการ แปรรูปสมุนไพรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร
มหาสารคาม สุรินทร และอํานาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหไดมาตรฐาน GMP

5. สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชนผลิตสินคา อุปโภคบริโภค
ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด
มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช วัตถุดิบในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
สนับสนุนความรูดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม การพัฒนาชองทางการตลาด
ในตนทุนท่ีต่ําโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน e-Commerce, e-Marketing เปนตน

6. ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมครามและสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมี ศักยภาพใหกาวไปสู
การเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และ สกลนคร เปนตน โดยสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยี และงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรม
เพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ ผูประกอบการและนักออกแบบรุนใหม
ใหมีทักษะ มีความรูความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย
สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และ
สงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ

7. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ีทองเท่ียวอารยธรรม อีสานใต
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธานี
ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัด
ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวย ความสะดวกใหไดมาตรฐาน
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว และพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงใน ลักษณะเครือขายเพ่ือกระจายนักทองเท่ียว
จากเมืองหลักไปสูชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาทักษะฝมือ บุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรม
มัคคุเทศกภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก รานอาหาร ท่ีพัก
ใหมีคุณภาพดี สงเสริมการทองเท่ียวเฉพาะกลุมตาม ความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในแหลงทองเท่ียว

8. พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยม วัฒนธรรมลานชาง
เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวแบบ เชื่อมโยงพ้ืนท่ีและ
เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชน กับชุมชนและทองถ่ิน ท้ังในประเทศและ กับประเทศเพ่ือนบาน
ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว

9. พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยูโดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคการท่ีมีคุณภาพ
และเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมท่ีไดมาตรฐาน
ท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัย
ของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
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10. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีตนน้ํา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกําหนดและ ทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปา
อนุรักษและพ้ืนท่ีนอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมใน การฟนฟู ปลูกปาและปองกันการบุกรุก
เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ํา และปองกันการชะลางพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา

11. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนาท่ี กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี
สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร
สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ วิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบุคลากรดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกตและ ทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑ
ตนแบบ การทําวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑและโรงงานนํารองเพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เปนภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ

เนื่องจากเปนท่ีตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนท่ีตั้งของหนวยงานราชกา รระดับกระทรวง หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด รวมท้ัง สถาบันธุรกิจ และ
สถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําขนาดใหญท่ี มีความอุดมสมบูรณ
เปน“อูขาว อูน้ํา”ของประเทศและเปนพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge)
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพ้ืนฐานดานความอุดมสมบูรณ
ของดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตร อุตสาหกรรม
ท่ีใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง รวมท้ังการเรงรัดผลักดัน เสนทางลัดโลจิสติกส
เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือใหภาคกลาง เปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรในการ
เชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกใน ระยะยาว
1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

ภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเปนท่ีตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง สภาพพ้ืนท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ เปนฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ และเปนพ้ืนท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม   ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส  (Landbridge)
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายท่ีจะ “พัฒนากรุงเทพฯ สูมหา
นครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง”

ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพ่ือรักษาภาพลักษณของกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองท่ีมีความทันสมัย และเปนเมืองนาอยู
นาเท่ียวในลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป
1.2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคง

ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมท่ีดี
1.2.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและ บริการ

ดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว อยางตอเนื่อง
1.2.4 เพ่ือฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา เศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
1.3 เปาหมายและตัวช้ีวัด

1.3.1 กรุงเทพฯไดรับการจัดลําดับเปนเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีข้ึน
1.3.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีข้ึน
1.3.3 รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
1.3.4 มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน
1.3.5 มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
1.3.6 คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน
1.3.7 ปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความ

เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและ

ความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลงและ

คงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพ

และลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน

แนวทางการพัฒนา
1. นําผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการ พัฒนาการผลิตขาวในพ้ืนท่ี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซึ่งเปนสินคาสงออกท่ี สําคัญของประเทศใหมีคุณภาพ
ตรงตามความตองการของตลาด

ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองกับดานปศุสัตว
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2. พัฒนามาตรฐานฟารมเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินคาเกษตร หลักของภาค ไดแก
ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลง ผลิตสําคัญ ไดแก ชัยนาท
สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ เพ่ือการ
สงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูง ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใน ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู Smart Farmer และ Smart Farming โดยสงเสริม
ใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ี เหมาะสมรวมท้ังปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ

4. ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และ การจัดการใชประโยชน
ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและ พัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริม
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ีอเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตและสราง
มูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการสงเสริมและ พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงรอบ อาวไทย ไดแก ประจวบคีรี ขันธ
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

5. เพ่ิมความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม กอสราง (สระบุรี)
อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สูการใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตวและกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชื่อมโยงกับแหลงผลิตในเมียนมาโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมท้ังยกระดับคุณภาพ สินคาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใหมีความ
ทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน

7. สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยใหความสําคัญกับการ เสริมสรางองคความรู
ใหแกผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การนํางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา ใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพ่ือใหสามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเปนท่ีตั้งของทาเรือน้ําลึกและทาอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยง
กับเศรษกิจโลก นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลกตะวันออก นอกจากนี้
ภาคตะวันออกยังเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของประเทศ ไดแก สุกร กุง ไก ขาว และผลไม รวมถึงเปนแหลง
ทองเท่ียวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ

ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะตอไป จะตองพัฒนาตอยอดฐานเศรษฐกิจท่ีมีอยูของพ้ืนท่ี ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและการคาบริการ ควบคูไปกับ
การใชศักยภาพความอุดมสมบูรณของดินและน้ําและความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินคาการเกษตร
และบริการใหมีมูลคาสูง เพ่ือใหภาคตะวันออกเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหหลุดพน
กับดัก “ประเทศรายไดปานกลาง”

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
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1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยรักษา

ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขัน
และสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก พ้ืนท่ี ฐานการ
ผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน
1.2.2 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ

การพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน
1.2.3 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมี

ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ แ ละมีระบบขนสง สาธารณะ
ในเขตเมืองอยางท่ัวถึง

1.2.4 เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ
1.3 เปาหมาย และตัวช้ีวัด

1.3.1 สัดสวนคนจนภาคตะวันออกลดลง
1.3.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง
1.3.3 มูลคาการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน
1.3.4 จํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน
1.3.5 จํานวนพ้ืนท่ีปาไมและปาชายเลนเพ่ิมข้ึน
1.3.6 สัดสวนพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนของระบบชลประทานเพ่ิมข้ึน
1.3.7 การเขาถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึน
1.3.8 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
1.3.9 รอยละของปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออก ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขต เศรษฐกิจพิเศษ

ท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือน

บานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 เรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความวิกฤติและจัดระบบการ บริหาร

จัดการมลพิษใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและได มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหง เอเชีย

โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบหอ
การแปรรูป และการจัดจําหนาย

2. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกรและไกในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ใหผลผลิตมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริม
ใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุ ท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงอาวไทย ไดแก ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืนตอไป โดยเรงรัดการ
อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบ เหมาะสม ควบคูไปกับ
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการ จัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและ พัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต
ภาคใตมีแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสามารถสราง

รายไดใหกับภาคท้ังพ้ืนท่ีตอนในและชายฝงทะเลท้ังสองดาน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝงท่ีเปนแหลง เพาะพันธุสัตว
น้ําตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตร ไดแก ยางพาราและ
ปาลมน้ํามันซึ่งเปนแหลงผลิตและแปรรูปท่ีสําคัญของประเทศยังเปนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใตมีความไดเปรียบ
ดานสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีอยูใกลเสนทางการคาโลก สามารถเชื่อมโยง การพัฒนากับพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ ของประเทศ
รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

ดังนั้น การพัฒนาภาคใตควรพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีชื่อเสียง ของ
แหลงทองเท่ียวระดับโลก พรอมกับพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ ใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
พัฒนาการเชื่อมโยงการคา การลงทุน กับภูมิภาคตางๆ ของโลก
1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

“ภาคใตเปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลาง ผลิตภัณฑยางพาราและปาลม
น้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน ของโลก”
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก
1.2.2 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของภาคและ เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองกับดานปศุสัตว

ทิศทางการพัฒนาภาคใต



22 | ห น า

1.2.3 เพ่ือพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาและเปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอม

1.2.4 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ
เชื่อมโยงการคาโลก
1.3 เปาหมายและตัวช้ีวัด

1.3.1 มูลคาผลิตภัณฑภาคเพ่ิมข้ึน
1.3.2  ผลิตภัณฑภาคเกษตรของภาคเพ่ิมข้ึน
1.3.3 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัวประชากรเพ่ิมข้ึน
1.3.4  รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชชั้นนําของโลก
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม

และการเชื่อมโยงการคาโลก

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา

1. ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีของภาค เชน
ขาว (ขาวสังหยด ขาวหอมกระดังงา ขาวเล็บนก) ไมผล (กลวยหอมทอง มะพราว ทุเรียน มังคุด สมโอ) และปศุสัตว
(โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือใหเปนสินคามูลคาสูงและไดมาตรฐานสงออก โดยการสงเสริมและสนับสนุน การใชเทคโนโลยี
เขามาชวยในการปรับปรุงการปลูกพืช การบํารุงรักษา การเก็บเก่ียว และการแปรรูปเพ่ือสราง มูลคาเพ่ิม รวมท้ัง
สงเสริมการทําเกษตรแปลงใหญในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (zoning) สงเสริมการประกอบธุรกิจ ออนไลนผานเครือขาย
การสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมชองทางตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market)

2. ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงและการทําอุตสาหกรรม ประมง
ทะเลท่ีไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา กระบวนการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสุขอนามัยและเปนไปตามกฎกติกา สากล การสงเสริมการ
จัดระเบียบเรือประมงเขาสูระบบการควบคุมไดอยางถูกตองมีมาตรการควบคุมและเฝา ระวังการประมง IUU ท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึนไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ของ สินคาประมง รวมท้ังสงเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร

3. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสรางความสามารถในการพ่ึงพา ตนเองและ
ความม่ันคงทางดานรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย โดยเฉพาะการทําเกษตรและเลี้ยงสัตว ผสมผสานรวมกับการ
ปลูกยางพาราปาลมน้ํามันและไมผล สงเสริมการปลูกพืชพันธุดี (ไมผล และพืชผัก รวมท้ังพืชเศรษฐกิจอ่ืน) ท่ีคํานึงถึง
ความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการเพ่ิมคุณภาพการเกษตร ใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย พัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนการทําการเกษตรผสมผสาน

ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองกับดานปศุสัตว
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4. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารม อยางเปน
ระบบ โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพ่ือพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ ( Smart Farmer) โดยสนับสนุน
การรวมกลุมเกษตรกร การสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณการเกษตร สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และบริหารจัดการฟารมอยาง
เปนระบบรวมท้ังสนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูและแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม และท่ัวถึง ยกระดับสินคาและ
ผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน เชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบ คลัสเตอร สรางความเชื่อมโยงธุรกิจ
ชุมชนและ SMEs สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และสงเสริมการพัฒนา ตามแนวทางประชารัฐ

5. วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
ท่ีเปนฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตรของภาคเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืน อาทิ พ้ืนท่ีปา
ท่ีเปนแหลงตนน้ํา ดิน แหลงน้ํา ชายฝง รวมท้ังพ้ืนท่ีปาชายเลน ซึ่งเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและอนุบาล สัตวน้ําวัยออน
โดยอาศัยความรวมมือของชุมชนในการปองกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง การวางระบบปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมซ้ําซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคใตชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล ซึ่งยังใช

รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปข้ันตนเพ่ือการสงออก ทําใหไดรับผลกระทบจากความผันผวน ของ
ราคา นอกจากนี้ภาพลักษณความไมปลอดภัยจากเหตุการณความไมสงบ สงผลตอภาวะการคาและ การลงทุน
อยางไรก็ดี ภาคใตชายแดนเปนแหลงทําการประมงท่ีสําคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร ท่ีอุดมสมบูรณและ
มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม รวมท้ังมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน มีจุดท่ีตั้งท่ีไดเปรียบ
ในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหวางพ้ืนท่ีภาคใตและมาเลเซียรวมท้ังสิงคโปร ประกอบกับ ปจจุบันรัฐบาลอยูระหวาง
ดําเนินโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อําเภอหนองจิก
การพัฒนาการคาและการทองเท่ียว อําเภอสุไหงโก-ลก และอําเภอเบตง เพ่ือสรางงาน และรายไดใหกับประชาชน
ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

“เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญของประเทศ และเปนเมือง ชายแดน
เชื่อมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพ้ืนท่ีภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร”
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรหลัก
1.2.2 เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ใหเปนศูนยกลางการคา การทองเท่ียว
1.2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดานรายได การศึกษา และสาธารณสุข

1.3 เปาหมาย และตัวช้ีวัด
1.3.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเพ่ิมข้ึน
1.3.2 มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน
1.3.3 รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
1.3.4 อัตราตายมารดาและทารกลดลง

ทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตชายแดน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือ สรางความม่ันคง

ใหกับภาคการผลิต
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือ สรางความม่ันคง

ใหกับภาคการผลิต
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสรางความม่ันคงใหกับ
ภาคการผลิต

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว และไมผล โดยการสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูก การบํารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย
ตอไรและลดตนทุนการผลิต และการเก็บเก่ียวผลผลิต รวมท้ังการแปรรูปและ เพ่ิมมูลคาผลผลิต ประกอบดวย

(1) ยางพารา ผลิตภัณฑยางข้ันตน ข้ันกลาง อาทิ ยางแทง ยางเครฟ และ ยางคอมปาวด เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม ปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑท่ีใชในงานวิศวกรรม (แผนยางปูพ้ืน ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุ
ทางการแพทย (วัสดุจัดฟน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ําเกลือ) ตลอดจนสงเสริมการผลิตเฟอรนิเจอร
ไมยางท่ีมีดีไซนท่ีทันสมัยและมีมูลคาสูง

(2) ปาลมน้ํามัน สงเสริมการดําเนินธุรกิจปาลมน้ํามันของกลุมสหกรณ และกลุมเกษตรกร สงเสริมการ
จัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ข้ันตนและข้ันปลายแปรรูปปาลมน้ํามัน ครบวงจรเพ่ือรองรับผลผลิตท่ีมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนในอนาคต

(3) มะพราว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพราวพันธุดี โดยขยาย พ้ืนท่ีการปลูกมะพราวพันธุดี
ท้ังมะพราวน้ําหอม และมะพราวผลแก เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพราว อาทิ มะพราวน้ําหอมกระปอง
น้ํากะทิสด และกะทิกระปอง จําหนายเพ่ือการบริโภคในประเทศและสงออก รวมท้ังสงเสริมการทําน้ํามันมะพราว
สกัดเย็น เพ่ือใชในธุรกิจสปา และเครื่องสําอาง

(4) ไมผล (ทุเรียน ลองกอง) สงเสริมการผลิตทุเรียนพันธุดีในพ้ืนท่ี จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพันธุ
หมอนทอง ชะนี และกานยาว และสงเสริมการปลูกทุเรียนพันธุพ้ืนเมืองท่ีมี รสชาติโดดเดน และลองกองพันธุดี
ในจังหวัดนราธิวาส ใหผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานการสงออก โดยใชเทคโนโลยี การผลิตตั้งแตระบบการปลูก
การบํารุงรักษา การเก็บเก่ียว ระบบการคัดแยกคุณภาพ (Food Processing Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑ
ท่ีไดมาตรฐาน มีระบบโลจิสติกสท้ัง Cool Chain และ Cold Chain ในการ เก็บรักษาผลผลิต และการแปรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคา รวมท้ังการพัฒนา Young Farmer ใหเปน Smart Farmer ท่ีมีความสามารถในการบริการจัดการ
ฟารมและมีศักยภาพดานการตลาดท่ีเปนท้ังผูผลิตและผูจําหนายโดยตรง และการรวมกลุมเปนวิสาหกิจและ SMEs
จําหนายผานระบบการตลาดออนไลน (E-Commerce) และสงออก ไปยังประเทศเพ่ือนบาน

ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองกับดานปศุสัตว
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1.2) พัฒนาระบบตลาดกลางสินคาเกษตร (ยางพารา ปาลมน้ํามัน) ใหสามารถเปนแหลงอางอิงราคา
และศูนยกลางการซื้อขายของเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยงแหลง
ซื้อขายท้ังในและตางประเทศ

1.3) สงเสริมใหเกษตรกรกรรายยอยปรับระบบการผลิตใหสามารถพึ่งพาตนเองได อาทิ การทํา
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม การปลูกพืชแซมยาง การปลูกพืชรวมยาง และสราง เครือขายเพ่ือความรวมมือ
ดานการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวนดาน ราคายางพาราและปาลมน้ํามัน
ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรูในการ วางแผนการผลิตและบริหารจัดการ
ฟารมอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ ( Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายยอย
ไปสูผูประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)

2. ยกระดับอุตสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝง เพ่ือการ สงออกและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนยวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปน
ศูนยกระจายพันธุสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟารม (Good Agriculture
Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมท้ังกระบวนการ ผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัย
ท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนา ระบบตลาด รวมท้ังสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีหลากหลายและไดมาตรฐานสามารถสราง มูลคาเพ่ิมทางการตลาดและเปนแหลงรายได
ท่ีสําคัญใหกับภาคใตไดอยางยั่งยืน สงเสริมผลิตภัณฑท่ีตอบสนอง ตอตลาดเฉพาะ (Niche Market)

3. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานอาหาร และสรางอาชีพ
และเพ่ิมรายไดในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุดีเพ่ือ เพ่ิมปริมาณสัตวท่ีมี
พันธุกรรมดี และกระจายพันธุดีไปยังเกษตรกร การสงเสริมและขยายการเลี้ยงไกเบตง โคเนื้อ และแพะ ใหเพียงพอ
ตอการบริโภคในพ้ืนท่ี และสนับสนุนโรงชําแหละท่ีไดมาตรฐานและถูกหลักสุขอนามัย และสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม อาทิ นมแพะพาสเจอรไร ไอศกรีม และเครื่องสําอาง

4. พัฒนาเกษตรกรรุนใหม (young Smart Farmer) รวมท้ังสนับสนุนกลุม สถาบัน เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ใหเปนผูบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอยางครบวงจร (Smart Farming) โดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัย
ในการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนองคความรูและ เครือขาย หนวยงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี ประสิทธิภาพและลดปญหา
ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงทุน

5. สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Applications of Biotechnology) ในอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตดานอาหาร รวมท้ังผลิตภัณฑรูปแบบใหม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ใหกับหวงโซ
คุณคาการผลิตภาคเกษตรของภาค

6. สงเสริมการสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินคา ท่ีใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรท่ีเปนอัตลักษณประจําถ่ินในการประกอบอาหาร อาทิ ไกเบตง และปลากุเลา เพ่ือเพ่ิมมูลคาและรองรับ
การทองเท่ียวเชิงอาหาร

7. พัฒนาพื้นท่ีอําเภอหนองจิกตอเนื่องอําเภอเมืองปตตานี ใหเปนเขตอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป
ปาลมน้ํามัน ยางพารา มะพราว และอุตสาหกรรมแปรรูปประมงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

8. สนับสนุนการปรับปรุงทาเทียบเรือปตตานีใหมีมาตรฐาน สามารถรองรับการ ขนสงสินคา Feeder
ไปยังทาเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได และการปรับปรุงรองน้ําเพ่ือรองรับเรือขนาด ใหญสําหรับทําเรือปตตานี
และทําเรือจังหวัดนราธิวาส
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
962 ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบฯ กทม. 10100

โทรศัพท 02-280-4085 ตอ 6201 6206-7

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา

ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50300

โทรศัพท 053-112689-92

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)
115/157 หมู 14 ถนนมิตรภาพ

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 043-236784

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.)
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 88/38

หมู 4 ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท 02-5267074-5

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต (สพต.)
(ภาคใตและภาคใตชายแดน) 170/8
ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท 074-312702
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สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค

ภาค คําของบประมาณ ราง พ.ร.บ. รอยละ
เหนือ 131,078,000 6,841,000 5.21
ตะวันออกเฉียงเหนือ 201,160,400 26,734,000 13.28
กลาง 488,059,800 - -
ตะวันออก 16,806,600 - -
ใต 74,239,400 11,327,000 15.25
ใตชายแดน 142,275,300 7,861,000 5.52

รวมท้ังสิ้น 1,053,619,500 52,763,000 5.00

สรุปงบประมาณตามราง พ.ร.บ.จําแนกรายภาค/รายสินคา
ภาค/สินคา โคเนื้อ โคนม แพะ-แกะ รวม

เหนือ 6,841,000 6,841,000
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22,684,000 4,050,000 26,734,000
กลาง -
ตะวันออก -
ใต 9,077,000 2,250,000 11,327,000
ใตชายแดน 7,861,000 7,861,000

รวมท้ังสิ้น 46,463,000 4,050,000 2,250,000 52,763,000

สรุปงบประมาณตามราง พ.ร.บ.จําแนกรายภาค/ประเภทรายจาย
ภาค/ประเภทรายจาย งบดําเนินงาน งบลงทุน อุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

เหนือ 6,841,000 6,841,000
ตะวันออกเฉียงเหนือ 26,734,000 26,734,000
กลาง - -
ตะวันออก - -
ใต 11,327,000 11,327,000
ใตชายแดน 7,861,000 7,861,000

รวมท้ังสิ้น 52,763,000 52,763,000
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4.2 หลักเกณฑการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ ประจําป 2562
หลักเกณฑการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย

1. งบประมาณคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมท้ังคาจางท่ีปรึกษา เพื่อใหไดมาซ่ึงการลงทุน
ในทุกงบรายจาย ทุกแผนงาน (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตรและแผนงานบูรณาการ)

1) การพิจารณาใหใชหลักงบประมาณฐานศูนย (Zero–based)
2) เปนรายการท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ ใหความสําคัญกับความตอเนื่องในการบริหาร

ราชการแผนดิน ควบคูกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวนท่ีสําคัญของรัฐบาล
3) ใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและงบประมาณท่ีเหมาะสม มีความจําเปน สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน มีศักยภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจากผลงานและผลการใชจายงบประมาณ
ปปจจุบันประกอบดวย งบประมาณไมซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน

4) มีความพรอมในการดําเนินงาน
- คาครุภัณฑ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคามีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีพรอม

รองรับครุภัณฑ รวมท้ังมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของแลว
- มีการกําหนดกรอบอัตราครุภัณฑท่ีมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินสูง หรือปริมาณมาก

เชน ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑวิทยาศาสตร ครุภัณฑสํานักงานใหม และครุภัณฑท่ีเปน
การจัดชุด เชน ครุภัณฑประจําดานศุลกากร ครุภัณฑประจําหองเรียน พรอมกรอบความตองการ ไดรับการจัดสรร
แลวจํานวนเทาใด และจะจัดซื้อในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกจํานวนเทาใด เปนการจัดซื้อใหมหรือทดแทน (แสดง
ในภาพรวมไมจําแนกจังหวัด)

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีพรอม
ท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของแลว

5) รายการครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีมีราคามาตรฐาน ใหพิจารณาปรับลดตามราคามาตรฐาน
ปจจุบัน กรณีครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง นอกบัญชีราคามาตรฐานใหเปนไปตามราคาท่ีสํานักงบประมาณเคย
อนุมัติ หรือตามราคาท่ีสวนราชการเคยจัดหา หรือตามผลการสอบราคาหรือสอดคลองกับราคาตลาดเพ่ือเปนการ
ประหยัดงบประมาณ ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหปรับลดตามเกณฑราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

6)  สําหรับครุภัณฑทดแทน รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนใหทดแทนเฉพาะท่ีมีอายุการใชงาน
เกินกวา 7 ป รายการครุภัณฑยานพาหนะใหทดแทนเฉพาะรถยนตท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ณ สิ้นป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑยานพาหนะประเภทรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ ใหจัดสรรเฉพาะในพ้ืนท่ีสูงหรือ
ทุรกันดารเทานั้น

7)  การจัดหารระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนรายโครงการหรือรายการท่ีเปนวงเงินรวมไมไดจําแนกประเภท
ครุภัณฑหรือรายละเอียดประเภทรายการ ใหเสนอรายละเอียดประกอบพรอมวงเงิน และท่ีมาของวงเงิน เชน
ตามราคามาตรฐาน หรือตามใบเสนอราคา (ตามเอกสารแนบ)

8)  รายการสิ่งกอสราง  ท่ีผูกพันงบประมาณตามสัญญา หรือ ผูกพันงบประมาณตามมาตรา 23 ให
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย และเงินท่ีกันไวเบิกจายเหลื่อมปมาเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน
ท่ีตั้งงบประมาณป 2562 โดยใหตั้งงบประมาณไมเกิน 8 เดือน(ถึงเดือนพฤษภาคม 2562) ยกเวนกรณีเปนปสุดทาย
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ใหตั้งงบประมาณไมเกิน 10 เดือน (ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) หากมีผลการดําเนินงานลาชากวาท่ีกําหนดไวและ
คาดวาไมสามารถใชจายไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหปรับลดงวดงานงวดเงินใหสอดคลองกับขอเท็จจริง

กรณีทราบผลประกวดราคาแลว หากเปนรายการท่ีแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหปรับลด
งบประมาณตามผลการประกวดราคา แตหากมีการผูกพันงบประมาณในปตอไป ใหปรับงบประมาณตามแผน
การใชจายตาม TOR ของผลการประกวดราคา

9) รายการคาท่ีดิน  หากไมมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน หรือรายชื่อประชาชนท่ียอมรับคาชดเชย
จากการเจรจาปรองดอง ใหพิจารณาปรับลดได

กรณีมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินและไดมีการสํารวจประเมินคาชดเชยท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง สามารถ
ระบุพ้ืนท่ีการจายคาชดเชยได ใหพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและเงินท่ีกันไวเบิกจายเหลื่อมปมาพิจารณา
ประกอบดวย

10)  รายการคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือใหไดมาซึ่งการลงทุน  ใหพิจารณาอัตราคาใชจายใหเปนไปอยางประหยัด
และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา สามารถเบิกจายไดในปงบประมาณ
โดยระยะเวลาไมเกิน 9 เดือน ท้ังนี้หากลักษณะงานไมมีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือใชเทคโนโลยี
ชั้นสูง หรือใชกําลังคนจํานวนมาก ใหปรับลดหรือใหหนวยงานดําเนินการเอง
1.2 หลักเกณฑการปรับลดงบประมาณคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมท้ังคาจางท่ีปรึกษาเพื่อใหไดมา

ซ่ึงการลงทุน ท่ีตั้งงบประมาณไวในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอ่ืน ทุกแผนงาน (แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตรและแผนงานบูรณาการ)

1) ผลการประกวดราคาต่ํากวางบประมาณท่ีตั้งไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) ผลการดําเนินงานลาชากวาท่ีกําหนดไวและคาดวาไมสามารถใชจายไดทันภายในปงบประมาณ

พ.ศ. 2562
3) ปรับลดราคามาตรฐาน หรือ ราคาท่ีเคยจัดซื้อหรือตามแนวทางท่ีกําหนด
4) หมดความจําเปน หรือไดใชเงินเหลือจายดําเนินการไปแลวหรือยกเลิกโครงการ
5) ประหยัดคาใชจายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับลดเปาหมายหรือจํานวนท่ีจัดซื้อจัดจาง
6) ปรับลดโครงการ/รายการ ท่ียังไมมีความพรอม ความชัดเจนในการดําเนินงาน
7) ปรับลดอัตราคาใชจายตอหนวยตามหลักเกณฑ แนวทางท่ีสํานักงบประมาณหรือคณะกรรมธิการฯ

กําหนด เชน คาใชจายฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เปนตน

8) ปรับลดรายการท่ีมีการดําเนินการซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน เชน การฝกอบรมสัมมนา
9) ปรับรายการท่ีไมสอดคลองกับภารกิจ หนาท่ีของหนวยงาน หรือไมใชกรณีท่ีมีพันธะผูกพัน/ขอตกลง
10) กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1) - 10) (ระบุ)
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แนวทางการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------

1. แนวทางการพิจารณา
1) ใหความสําคัญตอการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมายและภารกิจในการดําเนินงานของหนวยงาน
และพิจารณาเหตุผลความจําเปน ความคุมคา ผลการดําเนินงาน และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับตามแนวทาง
ในการใชจายงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานอันเปนประโยชนตอประเทศ

3) พิจารณาการใชจายงบประมาณในปท่ีผานมา  และคาดวาหนวยงานจะสามารถใชจายงบประมาณ
ในป พ.ศ. 2562 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลการเบิกจาย วงเงินงบประมาณคงเหลือ  การกันเงิน
เบิกจายเหลื่อมป  และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปท่ีผานมาจากกรมบัญชีกลาง

4) พิจารณารายการตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  รวมท้ังพิจารณาไมใหมีความซ้ําซอน
กับรายการท่ีมีการดําเนินการไปแลว  ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป พ.ศ. 2561 หรือเกิดจาก
การปรับแผนตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561

5) พิจารณาภาพรวมงบประมาณของงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ. 2562
ดานการฝกอบรมและสัมมนา

1) การจัดการฝกอบรม สัมมนา ของทุกหนวยงานควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน  ไมซ้ําซอน  ท้ังดาน
จํานวนคน หลักสูตร และระยะเวลา รวมท้ังในแตละหลักสูตรควรตองตอบสนองตอภารกิจหลักของหนวยงาน
โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับและความคุมคาของการใชจายงบประมาณ (ประหยัด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล)

2) พิจารณาใชสถานท่ีราชการ และวิทยากรควรเปนบุคลากรของรัฐเปนลําดับแรก รวมท้ังควรพิจารณา
จํานวนคน และระยะเวลาการอบรมสัมมนาใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับ  ท้ังนี้  หนวยงานท่ีมี
สถานท่ีจัดฝกอบรมของตนเอง ควรใชสถานท่ีของหนวยงานเปนหลัก หากไมมีสถานท่ีของตนเองอาจขอความรวมมือ
ใชสถานท่ีจากภาคราชการดวยกัน เพ่ือเปนการใชสถานท่ีราชการอยางคุมคา

3) ควรมีการบูรณาการแผนหรือหลักสูตรการฝกอบรมระหวางหนวยงานภายในกระทรวง กรณีมีหลักสูตร
ท่ีมีความสอดคลองและมีกลุมเปาหมายเดียวกัน เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและลดความซ้ําซอน

4) การจัดฝกอบรม สัมมนา ใหแกบุคคลภายนอก ท้ังบุคลากรในภาคเอกชนและผูประกอบการ ควรใหมี
การสมบทคาใชจายตามความเหมาะสม เชน คาท่ีพัก คาพาหนะ

5) การจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูพ้ืนฐานแกประชาชน ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝกอบรมใหการจัด
เปนแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยทําเปนชุดความรูไวในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส
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6) หลักสูตรการฝกอบรมท่ีจัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ควรพิจารณาใหเปนไปอยางเหมาะสม
และประหยัด โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอคาใชจาย เชน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน กลุมประเทศ อัตราชั้นคาโดยสาร
เครื่องบิน เปนตน และใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด
ท่ี นร 0506/ว 160 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559)  ดังนี้

(6.1) ควรเนนการดูงานในประเทศ ตามสถานท่ีและกิจกรรมเปาหมายท่ีเหมาะสม เชน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(6.2) หากเปนการดูงานในประเทศเพ่ือนบานบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน ควรพิจารณาการพักคาง
ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยและผูประกอบธุรกิจตามแนวชายแดนไดดําเนินธุรกิจชุมชนและ
ไดประโยชนจากการดูงาน

(6.3) ในกรณีจําเปนตองดูงาน ณ ตางประเทศ เพ่ือประโยชนในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษา
จากตนแบบ ใหพิจารณาการเรียนรูจากประสบการณของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ไดแก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต เปนลําดับแรก
ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ

1) การตั้งงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ สวนราชการตองกําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
ไวอยางชัดเจน เชน ตองการสรางความเขาใจเรื่องใด หรือตองการเผยแพรงาน กิจกรรมท่ีไดจัดทําข้ึนแกประชาชน
กลุมใด โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานไวลวงหนาและอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ตองสอดคลองกับภารกิจ พันธกิจ
ของหนวยงาน และเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะดําเนินการประชาสมัพันธ

2) พิจารณาประเภทของสื่อในการประชาสัมพันธ จะตองเหมาะสมกับประชากรกลุมเปาหมาย โดยตอง
กําหนดคาใชจายในการดําเนินงาน การเลือกชวงระยะเวลาและความถ่ีในการประชาสัมพันธ ใหเหมาะสม โดยเฉพาะ
การใชสื่อทางวิทยุ โทรทัศน ควรพิจารณาใชสื่อท่ีเปนของรัฐเปนอันดบัแรก

3) การเผยแพรประชาสัมพันธ หนวยงานควรคํานึงถึงการเขาถึงสื่อไดงายของกลุมเปาหมาย ท้ังนี้ ควร
กระจายการประชาสัมพันธไปยังสื่อตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน

4) การตั้งงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงานของหนวยงานภาครัฐควรปรับปรุง
เทคนิคหรือวิธีการใหมีความทันสมัย เปนสากล ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและสะดวก โดยใหความสําคัญ
กับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งจะสามารถชวยลดคาใชจายดานการ
ประชาสัมพันธโดยรวมได

5) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ การเสริมสรางความรูตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ควรพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยใหหนวยงานดําเนินการเองแทนการจางเอกชน

6) การจัดทําแผนพับเพ่ือแจกจาย ควรพิจารณากลุมเปาหมายท่ีจะไดประโยชนเปนสําคัญ ไมควรทํา
ในลักษณะแจกจายท่ัวไป
ดานการจางท่ีปรึกษา

1) เปนโครงการตามอํานาจหนาท่ีโดยตรง หรือเปนโครงการท่ีไดรับมอบหมายเชิงนโยบายท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานและมีทิศทางท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวงและ
นโยบายรัฐบาล รวมท้ังเปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนสามารถนําองคความรูไปบูรณาการได

2) เปนโครงการท่ีมีความจําเปน สามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง เพ่ือใหผลการจาง
ท่ีปรึกษามีความคุมคา
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3) เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคกอใหเกิดองคความรูหรือนวัตกรรมใหมท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคกรหรือมีผลกระทบตอภายนอกองคกรหรือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

4) เปนโครงการท่ีเขาลักษณะ ดังนี้
- เปนโครงการสําคัญเพ่ือแกไขปญหาของประเทศ
- เปนโครงการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
- เปนโครงการท่ีอยูในความสนใจของประชาชน
- เปนโครงการท่ีตองใชองคความรูเฉพาะทางหรือมีเทคนิคซับซอน ตองใชความชํานาญพิเศษ

ท่ีบุคลากรของหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดเอง โดยควรพิจารณาสถาบันการศึกษา
ระดับสูงท้ังภาครัฐและภาคเอกชนกอนการพิจารณาบริษัทเอกชน

ยกเวนการจางท่ีปรึกษาดานกฎหมายเพ่ือการรางหรือพัฒนากฎหมาย หนวยงานควรใชบริการจาก
หนวยงานของรัฐท่ีใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย
ของรัฐสภา  กรมพระธรรมนูญ  เปนตน

5) ใหหนวยงานพิจารณาเลือกจางท่ีปรึกษาไทยท่ีมีความรูความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกอนเปน
ลําดับแรก  แตหากมีความจําเปนและไมอาจจัดจางท่ีปรึกษาไทยท่ีเหมาะสมได  ใหจางท่ีปรึกษาตางประเทศได
ในกรณีดังตอไปนี้ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 55 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2550)

- กรณีเปนการจางท่ีปรึกษา โดยใชงบประมาณจากแหลงเงินชวยเหลือหรือเงินกูซึ่งมีการกําหนด
เงื่อนไขใหพิจารณาจางท่ีปรึกษาตางประเทศ

- กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลังวาไมมีท่ี
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น  และไมมีท่ีปรึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐ
สามารถใหบริการได

- กรณีเปนการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ
ในตางประเทศ โดยหากไมเปนไปตามกรณีขางตน และมีความจําเปนตองจางท่ีปรึกษา
ตางประเทศ ใหเสนอรัฐมนตรีพิจารณา

6) คาใชจายในการจางท่ีปรึกษาเพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรู และไมมีลักษณะเปนงานประจํา ซึ่งเปนรายการ
ท่ีกําหนดไวในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอ่ืน ใหพิจารณาตั้งงบประมาณในขอบเขตของงานท่ีสามารถเบิกจายได
ภายในปงบประมาณเทานั้น

7) การจางท่ีปรึกษาในสวนหัวหนาโครงการควรมีประสบการณ ระหวาง 10 – 20 ป สําหรับนักวิชาการ/
ผูเชี่ยวชาญ ควรมีประสบการณ ระหวาง 5 - 10 ป  โดยใหพิจารณาจางสถาบันวิชาการของรัฐ หรือองคกรท่ีปรึกษา
ของรัฐเปนลําดับแรก ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณใหเหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ
เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ
ดานการเดินทางไปราชการตางประเทศ

1) การเดินทางไปราชการตางประเทศจะตองตอบสนองตอภารกิจหลักของสวนราชการฯ และมีความ
จําเปน ดังตอไปนี้

(1.1) จัดสงผูแทนรัฐบาล  คณะผูแทนรัฐบาล  หรือคณะผูแทนเขารวมประชุม ปรึกษาหารือ
เจรจาธุรกิจ  และดูงาน  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้

- เพ่ือประสานความรวมมือและสงเสริมนโยบายตางประเทศเชิงรุกในดานเศรษฐกิจ
การคาการลงทุน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ท้ังในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคีกับนานาประเทศ
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- เพ่ือสงเสริมและขยายลูทางการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และการบริการกับนานาประเทศ
- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักธุรกิจไทยและสนับสนุน แนวทางแกไขปญหาและ

อุปสรรคทางการคาระหวางกัน
(1.2) จัดสงผูแทนหรือคณะผูแทนเขารวมประชุม/สัมมนา ตามภารกิจของสวนราชการฯ ในฐานะ

คณะกรรมการ กรรมการ คณะทํางาน สมาชิก ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และไดรับเชิญจากนานา
ประเทศ เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูน แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณระหวางประเทศ

(1.3) จัดการประชุมหรือการรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศ ซึ่งสวนราชการฯ
ดําเนินการตามภารกิจและหรือตามนโยบายรัฐบาล

2) พิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ  เฉพาะกรณีท่ีมีพันธะผูกพัน
ท่ีชัดเจน เชน  กรณีท่ีมีขอผูกพัน/ขอตกลงกับองคกร  หรือหนวยงานระหวางประเทศ  โดยพิจารณาระยะเวลา
และจํานวนบุคลากรท่ีเดินทางเทาท่ีจําเปน

3) การตั้งงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ควรตองระบุประเทศใหชัดเจน
ไมควรระบุเปนกลุมประเทศ

ดานกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
1) ใหตรวจสอบงบดุลและสถานะเงินสดคงเหลือ
2) หากมีเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินสะสมคงเหลือจํานวนมาก เห็นควรใหพิจารณาใชเงินจากแหลง

ดังกลาวกอนเปนอันดับแรก โดยปรับลดรายการหรือโครงการท่ีสามารถใชจายจากเงินนอกงบประมาณ  และ/หรือ
แหลงเงินอ่ืน ๆ ได

1. หลักเกณฑการปรับลดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณี ดังตอไปนี้
1. โครงการ / รายการ ท่ีความพรอมยังไมมีความชัดเจน เชน โครงการท่ียังไมมีความชัดเจนวาหนวยงาน

จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูดําเนินการ
2. อัตราคาใชจายการฝกอบรม สัมมนา  โฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศใหเปนไปตามเกณฑ/อัตราท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
3. จํานวนกลุมเปาหมายและระยะเวลาในการฝกอบรม สัมมนา บุคลากรสนับสนุน ใหตั้งตามความจําเปน

และเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังใหพิจารณาใชสถานท่ีของรัฐเปนลําดับแรก
4. งบประมาณการฝกอบรมสัมมนาท่ีมีความซ้ําซอนท้ังในดานหลักสูตรและกลุมเปาหมาย
5. คาใชจายในการจัดทําของแจก/ของท่ีระลึก เชนกระเปา เสื้อ เปนตน ใหแกผูเขารับการอบรม-ผูจัดอบรม
6. คาใชจายการโฆษณา ประชาสัมพันธ กรณีท่ีไมใชภารกิจหลักของหนวยงาน
7. งบประมาณการจัดทํารายงานประจําป ปฏิทิน ไดอารี่
8. การจาง Organizer และสื่อสัญจร (Press Tour) และสื่อหนังสือพิมพ
9. จํานวนและระยะเวลา ในการจางท่ีปรกึษาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการเพ่ือเปนการประหยัด

งบประมาณ
10. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหตั้ง เฉพาะกรณีท่ีมีพันธะผูกพันท่ีชัดเจน เชน

กรณีท่ีมีขอผูกพัน/ขอตกลงกับองคกร  หรือหนวยงานระหวางประเทศ  โดยใหพิจารณาปรับลดระยะเวลาและ
จํานวนบุคลากรลงตามความจําเปน
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11. โครงการ / รายการวิจัยท่ีเสนอตั้งไวนอกแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
12. คาจางเหมาบริการ รายการหรือโครงการท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการเองไดหรือสามารถให

หนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนได  แทนการจางดําเนินการ
13. ระยะเวลาการจางท่ีปรึกษา ในสวนของหัวหนาโครงการ โดยใหมีระยะเวลาในการจางไมเกิน 2

ใน 3 ของระยะเวลาโครงการ

4.3 หลักการจําแนกประเภทหมวดรายจาย
รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน  2  ลักษณะ  ไดแก
1.  รายจายของสวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ
2.  รายจายงบกลาง

1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง  รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน  5  ประเภทงบรายจาย  ไดแก
1.1  งบบุคลากร
1.2  งบดําเนินงาน
1.3  งบลงทุน
1.4  งบเงินอุดหนุน
1.5  งบรายจายอ่ืน

1.1  งบบุคลากร หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ไดแก  รายจาย
ท่ีจายในลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว  และคาตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงรายจาย
ท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว

1.1.1  เงินเดือน หมายถึง  เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเปนรายเดือน
รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน  และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน  เชน

(1)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  และประธานสภา
ผูแทนราษฎร

(2)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา  รองประธานสภา  ผูแทนราษฎร
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

(3)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(4)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(5)  เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6)  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ
(7)  เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง
(8)  เงินเพ่ิมคาวิชา  (พ.ค.ว.)
(9)  เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามลายู  (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูซึ่งดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนา

อาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.)



ห น า | 35

(11)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.)
(12)  เงินเพ่ิมประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ
(13)  เงินเพ่ิมพิเศษผูทําหนาท่ีปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)
(14)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ  (พ.ข.ต.)
(15)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ
(16)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
(17)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

1.1.2. คาจางประจํา หมายถึง  เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ  รวมถึงเงิน
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํา  และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา  เชน

(1)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
(2)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ
(3)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา
(4)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

1.1.3.  คาจางช่ัวคราว หมายถึง  เงินท่ีจายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราวของ
สวนราชการ  รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางชั่วคราว

1.1.4  คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง  เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก
พนักงานราชการ  ตามอัตราท่ีกําหนดคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด รวมถึงเงินท่ีกําหนดใหจาย
ในลักษณะคาตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ เชน  เงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

1.2  งบดําเนินงาน หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา  ไดแก  รายจาย
ท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจาก
งบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว

1.2.1  คาตอบแทน หมายถึง  เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผู ท่ีปฏิบัติงานใหทางราชการตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  เชน

(1)  เงินคาเชาบานขาราชการ
(2)  เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอ่ืนๆ ใหแก  กํานัน  ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  สารวัตร

กํานัน  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง  อาทิ
เงินชวยเหลือเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือในการทําศพ

(3)  คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน  ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง

(4)  คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน  กรรมการสํารอง  และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5)  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางท่ีมีคําสั่งแตงตั้งจาก

ทางราชการ
(6)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
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(7)  เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน  และผูชวยผูใหญบาน
(8)  เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
(9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ
(10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ
(11)  เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาท่ีขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12)  เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว
(13)  เงินคาท่ีพักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
(14)  เงินพิเศษท่ีจายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศ ตามประเพณีทองถ่ิน
(15)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(16)  เงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถานศึกษาอุดมศึกษา
(17)  เงินคาตอบแทนการสอบ
(18)  คาพาหนะเหมาจาย
(19)  คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(20)  คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ
(21)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ
(22)  เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
(23)  เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางข้ันสูงของตําแหนง
(24)  เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

หมายเหตุ รายการท่ีไมไดระบุขางตน หนวยงานตองทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เชน คาตอบแทนอาสาปศุสัตว

1.2.2  คาใชสอย หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและ
โทรคมนาคม)  รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายอ่ืน ๆ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  เชน
(1)  คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้ง

หมอแปลง  เครื่องวัด  และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
(2)  คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  รวมถึงการซอมแซม  บํารุงรักษา

หรือปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา
(3)  คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหราชการไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึง

คาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา  ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม  รวมถึงการซอมแซม

บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5)  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน
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(6)  คาเชาทรัพยสิน  รวมถึงเงินท่ีตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน  เชน  คาเชารถยนต
คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  คาเชาท่ีดิน  คาเชารับลวงหนา  ยกเวนคาเชาบาน  และคาเชาตู
ไปรษณีย

(7)  คาภาษี  เชน  คาภาษีโรงเรือน  เปนตน
(8)  คาธรรมเนียม  ยกเวน  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(9)  คาเบี้ยประกัน
(10)  คาจางเหมาบริการ  เพ่ือใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ

ผูรับจาง  แตมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ  ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

(11)  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีสวนราชการ
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้

1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของท่ีสวนราชการซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  เชน
(1)  คารับรอง  หมายถึง  รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2)  คารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย  อ่ืน ๆ  เชน
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ(ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ เปนตน
(2)  คาเบี้ยเลี้ยงทหาร  หรือตํารวจ
(3)  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  หรือผูตองหา
(4)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล
(5)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรอืพวงมาลา
(6)  คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ
(7)  เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ
(8)  เงินรางวัลเจาหนาท่ี
(9)  เงินประกันสังคม  (ในฐานะนายจาง)
(10)  คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา
(11)  คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
(12)  คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน
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1.2.3  คาวัสดุ หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลื้อง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง  รายจาย
ดังตอไปนี้

(1)  รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2)  รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
(3)  รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ
(4)  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน

1.2.4  คาสาธารณูปโภค หมายถึง  รายจายคาบริการสาธารณูปโภค  สื่อสาร  และโทรคมนาคม
รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  เปนตน ตามรายการดังนี้

(1)  คาไฟฟา
(2)  คาประปา  คาน้ําบาดาล
(3)  คาบริการโทรศัพท  เชน  คาโทรศัพทพ้ืนฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี
(4) คาบริการไปรษณีย  เชน  คาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(5)  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ  (โทรสาร)  คาเทเลกซ   คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน

1.3  งบลงทุน หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน  ไดแก  รายจายท่ีจายในลักษณะ
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย
ดังกลาว

1.3.1  คาครุภัณฑ หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน  ไมสิ้นเปลื้อง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้

(1)  รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ
(2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
(3)  รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน  เครื่องบิน

เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
(4)  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง

เปนตน
1.3.2.  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  รวมถึงสิ่ง

ตาง ๆ  ท่ีติดตรึงกับท่ีดินและหรือ  ดังตอไปนี้
(1)  รายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน  สิ่งกอสราง
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(2)  รายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
ซึ่งทําใหท่ีดิน  สิ่งกอสราง มีมูลคาเพ่ิมข้ึน

(3)  รายจายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณตางๆ  ซึ่งเปนการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร  ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคารรวมถึง
การติดตั้งครั้งแรกในสถานท่ีราชการ

(4)  รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดการหรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง
(6)  รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  เชน  คาเวนคืนท่ีดิน  คาชดเชยกรรมสิทธิ์

ท่ีดิน  คาชดเชยผลอาสิน  เปนตน

1.4  งบเงินอุดหนุน หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ  สนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมิใชราชการสวนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หนวยงานในกํากับของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สภาตําบล  องคการระหวางประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณ
ประโยชน  รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
ใหใชจายในงบรายจายนี้

งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ไดแก
(1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง  เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ  เชน

คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย  เงินอุดหนุน
เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน  เปนตน

(2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง  เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและ
ตามรายละเอียดท่ีสํานักงบประมาณกําหนด  เชน  รายการคาครุภัณฑ  หรือคา สิ่งกอสราง  เปนตน

รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  หรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ใหเปนไปตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เชน

(1)  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2)  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

หนวยงานในกํากับของรัฐ เชน
(1)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3)  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(8)  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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องคการมหาชน เชน
(1)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(3)  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(4)  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(5)  สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา

องคการระหวางประเทศ เชน
(1)  องคการการคาโลก
(2)  องคการพลังงานโลก
(3)  องคการสหประชาชาติ
(4)  สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหงเอเชีย
(5)  สมาคมไหมโลก
(6)  สถาบันสถิติระหวางประเทศ
(7)  กองทุนประชากรแหงประชาชาติ
(8)  องคการอนามัยโลก
(9)  กรรมการกาชาดระหวางประเทศ
(10)  สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาติ
(11)  สมาคมระหวางประเทศตางๆ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
(1)  องคการบริหารสวนจังหวัด
(2)  เทศบาล
(3)  องคการบริหารสวนตําบล
(4)  กรุงเทพมหานคร
(5)  เมืองพัทยา

นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เชน
(1)  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา
(2)  คณะกรรมการโอลิมปก
(3) สภาลูกเสือแหงชาติ
(4)  โครงการวิจัย
(5)  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(6)  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
(7)  สภากาชาดไทย
(8)  สภาทนายความ
(9)  เนติบัณฑิตยสภา
(10)  สมาคม  หรือมูลนิธิตางๆ
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เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เชน
(1)  คาใชจายในพระองค
(2) คาใชจายในพระราชฐานท่ีประทับ
(3)  เงินพระราชกุศล
(4)  เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5)  เงินปพระบรมวงศานุวงศ
(6)  เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน

เงินอุดหนุนการศาสนา เชน
(1)  คาใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2)  เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
(4)  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ
(5)  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6)  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7)  เงินอุดหนุนมิซซังตางๆ
(8)  เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน
(9)  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน
(10)  เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(11)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(12)  เงินนิตยภัต
(13)  เงินพระกฐิน
(14)  เงินบูชากัณฑเทศน

รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน เชน
(1)  คาฌาปนกิจ
(2)  คาสินบน
(3)  คารางวัลนําจับ

1.5  งบรายจายอ่ืน หมายถึง  รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง  หรือ
รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  เชน

(1)  เงินราชการลับ
(2)  เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง
(3)  คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ  ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง
(4)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
(5)  คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (สวนราชการ)
(6)  รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู
(7)  คาใชจายสําหรับกองทุน  หรือเงินทุนหมุนเวียน
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2.  รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง หมายถึง  รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปใชจาย

ตามรายการดังตอไปนี้
(1)  "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ"  หมายความวา  รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  เงินคา
ทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต  เงิน
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม
และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ

(2)  "เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปน
เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  ไดแก  เงินชวยเหลือการศึกษา
ของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับราชการ

(3) “เงินเลื่อนข้ันเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ” หมายความวา  รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงิน
เลื่อนเงินเดือนขาราชการประจําป  เงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการท่ีไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระหวางป  และเงินปรับวุฒิขาราชการ

(4) “เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปน
เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(5) “เงินสมทบของลูกจางประจํา” หมายความวา  รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบท่ีรัฐบาล
นําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา

(6)  "คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ” หมายความวา
รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและหรือ
ตางประเทศ  และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย

(7)  "เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน"  หมายความวา  รายจายท่ีตั้งสํารองไวเพ่ือจัดสรรเปน
คาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

(8)  "คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"  หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(9)  "คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของรัฐ" หมายความวา  รายจาย
ท่ีตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ

อนึ่ง  นอกจากรายจายรายการตางๆ  ดังกลาวขางตนซึ่งเปนรายการหลักแลว  พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอ่ืนๆ  ไวในรายจายงบกลาง ตามความเหมาะสมในแตละป
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4.4 การจัดแบงกลุมเกษตรกร ( รายยอย / เล็ก / กลาง / ใหญ ) ในแตละรายชนิดสัตว

คํานิยามจํานวนสัตว และการกําหนดประเภทของเกษตรกร
คํานิยามจํานวนสัตว หมายถึง จํานวนสัตวท่ีเกษตรกรเลี้ยงในแตละชนิด ทุกเพศ และทุกอายุ เชน เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพศผู 10 ตัว เพศเมีย 5 ตัว และลูก 5 ตัว

รวมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 20 ตัว จัดอยูในกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อรายยอย
การกําหนดประเภทของเกษตรกร: กรมปศุสัตวกําหนดประเภทเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวตามขนาดการเลี้ยงสัตว ออกเปน 4 ประเภท ไดแก รายยอย รายเล็ก รายกลาง และรายใหญ
ตารางกําหนดประเภทของเกษตรกร
ชนิดสัตว เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายเล็ก เกษตรกรรายกลาง เกษตรกรรายใหญจํานวนการเลี้ยง

โคเนื้อ จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง 1
– 20 ตัว

จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง 21
– 100 ตัว

จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 200 ตัว

จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 200 ตัว

โคนม จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 20 ตัว

จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง 21
– 100 ตัว

จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 200 ตัว

จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 200 ตัว

กระบือ จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง 1
– 20 ตัว

จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
21 – 100 ตัว

จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 200 ตัว

จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 200 ตัว

แพะ จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 50 ตัว

จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง 51 –
100 ตัว

จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง 101
– 500 ตัว

จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 500 ตัว

แกะ จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 50 ตัว

จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง 51 –
100 ตัว

จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง 101
– 500 ตัว

จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 500 ตัว

สุกร จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 50 ตัว

จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
51 – 500 ตัว

จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
501 – 5,000 ตัว

จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 5,000 ตัว
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ชนิดสัตว เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายเล็ก เกษตรกรรายกลาง เกษตรกรรายใหญจํานวนการเลี้ยง
ไกเนื้อ จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 3,000 ตัว
จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว
จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว
จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
ไกไข จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยงนอย

กวา 3,000 ตัว
จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว
จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว
จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
ไกเนื้อพอแมพันธุ จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยงนอยกวา
3,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
ไกไขพอแมพันธุ จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยงนอยกวา
3,000 ตัว

จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
ไกพ้ืนเมือง จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยงนอยกวา 100 ตัว
จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยง 100 - 500 ตัว
จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยง 501 - 1,000 ตัว
จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยงมากกวา 1,000 ตัว
ไกลูกผสมพ้ืนเมือง จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี

เกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี
เกษตรกรเลี้ยงมากกวา

100,000 ตัว
ไกงวง จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 100 ตัว
จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

100 - 500 ตัว
จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง501

- 1,000 ตัว
จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 1,000 ตัว
เปดเนื้อ จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 3,000 ตัว
จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว
จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว
จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
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ชนิดสัตว เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายเล็ก เกษตรกรรายกลาง เกษตรกรรายใหญจํานวนการเลี้ยง
เปดไข จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 3,000 ตัว
จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 5,000 ตัว
จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

5,001 - 10,000 ตัว
จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 10,000 ตัว
เปดเนื้อพอแมพันธุ จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 5,000 ตัว

จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

5,001 - 10,000 ตัว

จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 10,000 ตัว
เปดไขพอแมพันธุ จํานวนเปดไขพอแมพันธุ

ท่ีเกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนเปดไขพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 5,000 ตัว

จํานวนเปดไขพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยง

5,001 - 10,000 ตัว

จํานวนเปดไขพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยงมากกวา

10,000 ตัว
นกกระทา จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 5,000 ตัว
จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกรเลี้ยง

5,000 - 20,000 ตัว
จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกรเลี้ยง

20,001- 100,000 ตัว
จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
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รายช่ือติดตอผูประสานงาน

ประเด็น ผูรับผิดชอบ/กลุมงาน เบอรโทรศัพท

๑. การจัดทําแผน/นโยบาย นายไพโรจน  จิ้วบุญสราง
หัวหนากลุมนโยบายและยุทธศาสตร

๐๒-๖๕๓๔๔๔๔ ตอ ๒๒๔๑
๐๘๑-๔๕๗๘๖๐๗

๒. การเสนอของบประมาณ น.ส.นพเกา  กะตากูล
หัวหนากลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ

๐๒-๖๕๓๔๔๔๔ ตอ ๒๒๕๓-๔
๐๘๙-๙๒๘๕๔๑๔

๓. การติดตามและประเมินผล
โครงการสําคัญตามนโยบาย

นางมณีรัตน  งานพิพัฒนมงคล
หัวหนากลุมติดตามผลการปฏิบัติงาน

๐๒-๖๕๓๔๔๔๔ ตอ ๒๒๔๒
๐๘๑-๔๔๓๑๐๖๙


