
สรุปผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนกรมปศุสัตว์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
และชี้แจงแผนกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

https://www.facebook.com/กองแผนงำน-กรมปศุสัตว์

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C-444406432692166/?fb_dtsg_ag=Adyekw8sX4w87WOACojQtsLV3p_FjZL9sL1-6waqwr12pQ:AdyeBEz7sJvalwXGwco4zR9CJ0xo1fI_Cls8V5iR4WiJCQ
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2)

3)

สูงกว่ำ 100%

มี 15 กิจกรรม

ช่วง
90-100%

มี 10
กิจกรรม

 เฝ้าระวัง (Rabies)
 แปลงใหญ่
 ปศุสัตว์อินทรีย์
 ฮาลาล

 พระราชด าริ
 ค.ฟ้าหญิงฯ (ท าหมัน)
 ผลิตปศุสัตว์
 Zoning

 ศพก.
 โครงการหลวง
 ภาคใต้
 OTOP
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เพิ่มศักยภาพด่าน
 พลังงานทดแทน

 ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 ที่ดินท ากิน
 NSW
 สุขภาพสัตว์ (FMD/Haemo)
 สุขภาพสัตว์ (ไข้หวัดนก)

สรุปผลส าเร็จการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 11 เดือน (ต.ค.60 - ส.ค.61)
จ ำนวน 32 กิจกรรม
วงเงิน 6,240.3163 ล้ำนบำท



ต  ำกว่ำ 
50% 

มี 2 ชี้วัด

สูงกว่ำ 
80% 
มี 3 ชี้วัด

สรุปผลส าเร็จการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเพิ มเติม ปี 2561 โครงกำรไทยนิยม ยั งยืน
ผลกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ พฤษภำคม ถึง สิงหำคม 2561

โครงกำรสร้ำงทักษะฯ (สทป.)

โครงกำรศูนย์ขยำยพันธุ์ฯ (สพพ.)

โครงกำรเพิ มทักษะอำชีพฯ (กสส.)
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“ บันทึกข้อมูลคลำดเคลื อน ”

“ ไมม่ีกำรตรวจสอบจำกผู้เกี ยวข้อง ”

“ ไม่รำยงำน/ชี้แจง ข้อเท็จจริง ท ำให้ผู้บริหำร 
รับทรำบข้อมูลที บิดเบือนจึงแก้ปัญหำไมต่รงจุด”

“ ผลงำน และผลเบิกจ่ำย ไม่สอดคล้องกัน ”

ปัญหา / ข้อค้นพบ
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ข้อเสนอแนะ

E-Operation

รองอธิบดี

แตล่ะคลสัเตอร ์ก ำกบัตดิตำม

ผอ.ส ำนกั/กอง 

ตรวจสอบผลงำนทกุเดอืน

หนว่ยปฏิบตั ิ

ตอ้งตระหนกัถึงควำมถกูตอ้ง

ของขอ้มลู มำกกว่ำคะแนนกำรประเมนิตวัชีว้ดั



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมปศุสัตว์

จ าแนกตามแผนงาน  ( รวมทั้งหมด  1 รายการ  1 ผลผลิต  18 โครงการ / 30 กิจกรรม ) 6,203,220,900
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ( 1 รายการ / 1 กิจกรรม ) 3,448,509,000

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ( 1 ผลผลิต / 6 กิจกรรม ) 1,218,731,700

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( 3 โครงการ/ 3 กิจกรรม ) 142,689,600

4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ( 1 โครงการ / 1 กิจกรรม ) 22,072,600

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ( 7 โครงการ / 12 กิจกรรม ) 1,274,870,400

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ( 1 โครงการ / 1 กิจกรม ) 12,400,800

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ( 1 โครงการ / 1 กิจกรรม ) 11,611,800

8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ( 1 โครงการ / 1 กิจกรรม ) 23,172,000

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  ( 4 โครงการ / 4 กิจกรรม ) 49,163,000

หน่วย : บาท



งบบุคลากร   3,348.0463 ล้านบาท
เงินเดือน (4,595 อัตรา)   1,867.9000 ล้านบาท

ค่าจ้างประจ า (963 อัตรา)   286.1569 ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5,390 อัตรา)   1,193.9894 ล้านบาท

งบด าเนินงาน   100.4627 ลบ.
ค่าเช่าบ้าน (1,086 อัตรา)   44.6778 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย   6.3960 ล้านบาท

ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง   1.6008 ล้านบาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   47.7881 ล้านบาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  3,448.5090 ล้านบาท  ( 1 รายการ / 1 กิจกรรม )



2.1.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 377.8193 ล้านบาท
2.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   1,218.7317 ล้านบาท  ประกอบด้วย  6 กิจกรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  1 ล้านตัว

- ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
สถานพยาบาลสัตว์  400 แห่ง

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  40.0564 ล้านบาท

- ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  1 ล้านตัว
- ผ่าตัดท าหมันสุนขั-แมว  35,000 ตัว

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
4.4030 ล้านบาท

-บ าบัดรักษาในสถานพยาบาลสตัว์
ของกรมปศุสัตว์  3,000 ตัว

สถานพยาบาลสัตว์  3.0634 ล้านบาท

วิจัยและบริการสุภาพช้าง  4.9770 ล้าน
บาท

- รักษาพยาบาลและพัฒนา
สุภาพช้างทั่วไป  1,700 ตัว - ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง  5 คร้ัง/ปี

เฝ้าระวังและส ารวจโรคระบาดในผึ้งเลี้ยง
เพื่อการบริโภคและส่งออก  0.0279 ล้านบาท

วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  87.9831 ล้านบาท

- ชันสูตรโรคสัตว์ 138,670 ตัวอย่าง
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ

ควบคุมการเคลื่อนย้าย  47.4258 ล้านบาท

- ควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ
และท าลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่าน
จุดตรวจ 500,000 คัน

ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์  1.0640 ล้านบาท

- ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 226,721,910 หน่วย  
(เงินทุนหมุนเวียน)

- สนับสนุนงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

บริหารจัดการ  188.8187 ล้านบาท

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  1,218.7317 ล้านบาท  (1 ผลผลิต/6 กิจกรรม)



2.1.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 76.1732 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 37,938 คน

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอาหารพัฒนา
ความเข้มแข็งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก
และอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองประจ าถิ่น       

รวม 1,080 ราย

พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ

- เสริมสร้างความรู้ สนับสนุนการตั้งเครือข่าย
เกษตรกรโคเนื้อ-กระบือ และสร้างเยาวชนคน
รุ่นใหม่ รวม 1,448 ราย

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก
- พัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ พัฒนาการ
เลี้ยง เครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 
รวม 588 ราย รวมทั้งการจัดงานแพะ
แห่งชาติ ครั้งที่ 16

ส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

- อาสาปศุสัตว์ 2,500 ราย 
- คัดเลือกอาสาดีเด่นระดับเขต / จังหวัด

- ผู้น าเยาวชนเกษตรกร 2 ราย

ยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ

-

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น าด้านปศุสัตว์

คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณด์เีดน่แห่งชาติ

- คัดเลือกกลุ่ม/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขต 
และระดับกรม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดอาชีพ
การเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น 50 ราย

สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- แนะน าถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้แก่ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 1,110 ราย

- ให้บริการให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา  21,300 ราย
- เกษตรกรในพื้นทีเฉพาะ มีความรู้ด้านการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม ถูกต้อง 650 ราย

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ หมู่บ้านหลักถ่ายทอด

- เพิ่มประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ 100 ราย

- ติดตาม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ 
8,610 ราย

- จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์ 50 หมู่บ้าน / เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 500 ราย

2.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  ( ต่อ )



2.1.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ งบประมาณ  553.0121 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5232 ล้านตัว ชนิดสัตว์
จ านวนลูกเกิด

(ตัว) 
รวมทั้งสิ้น 1,523,200 

โคนม 297 
โคเนื้อ 2,663 
กระบือ 180 
สุกร 18,900 
แพะ 1,725 
แกะ 560 
กวาง 108 

ไก่พื้นเมือง 435,500 
ไก่โรดไทย 338,000 
เป็ดเทศ 258,400 
เป็ดไข่ 377,000 
เป็ดเนื้อ 1,500 
ไก่งวง 45,000 
ห่าน 9,000 

นกกระทา 34,367 

 เพื่อให้ได้ปริมาณปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 

 จ านวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ได้รับการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์
ด้วยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อช่วยเพ่ิมผลผลิต (เนื้อและนม)

รายได้ และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

2.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  ( ต่อ )



2.1.4 กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ งบประมาณ  98.6558 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 48,185 ตัน

ท่อนพันธุ์ 5,000 ตัน

เมล็ดพันธุ์ 105 ตัน

เสบียงสัตว์ 8,280 ตัน

พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 34,550 ตัน

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ด ี(Seed Hub) 250 ตัน

 มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีอาหารหยาบไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเองลดต้นทุนการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ และลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้
 สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี ในช่วงเกิดภัยธรรมชาติทั้งน้ าท่วมขังและฝนแล้ง ให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี

2.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  ( ต่อ )



2.1.5 กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ งบประมาณ  10.7565 ล้านบาท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 1,115 สายพันธุ์ 

ขึ้นทะเบียนสัตว์พ้ืนเมืองประจ าถิ่น 100 สายพันธุ์ 
เช่น กระบือปลัก โคพันธุ์ไทยบราห์มัน ไก่เหลืองหางขาว เป็ดไข่ 

ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไทย 5 สายพันธุ์ 
ได้แก่ นกเขาชวา, นกเขาหัวจุก, แมวโคราช, แมวโกญจา, หมาไทยหลังอาน

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 410 สายพันธุ์ เช่น หญ้ารูซี่ หญ้าอะตราตัม 
หญ้ากินนีมอมบาซา หญ้าพลิแคทูลั่ม หญ้ากินนีสีม่วง บราเคียเรียลูกผสม

ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 600 สายพันธุ์ 
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและปรสิตทางด้านปศุสัตว์

 เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและคุ้มครองความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์พ้ืนเมือง สร้างความ

ตระหนักในด้านความส าคัญของสัตว์พ้ืนเมืองในแง่เป็น
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญของประเทศ

 เป็นแหล่งอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์อย่างย่ังยืน

 ศึกษาและวิเคราะห์ระบาดวิทยาโมเลกุล
ของเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการทดสอบและเฝา้ระวังโรค

2.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  ( ต่อ )



2.1.6 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  102.7074 ล้านบาท

2.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  ( ต่อ )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 297 เคร่ือง
- ขอทดแทน 216 เครื่อง
- ขอเพิ่มประสิทธิภาพ 77 เครื่อง

ระบบปฏิบัติการ  4 ระบบ
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสตัว์
2. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพื่อการลงทุนด้านปศุสตัว์ ระยะท่ี 2
3. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมลูเชิงธุรกิจ ของ

กรมปศุสัตว์ส าหรับรายงานเชิงวิเคราะห์ส าหรับผู้บรหิาร  
4. ระบบรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบใบอนญุาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีบลอ็กเชน 

(Blockchain) 



3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  6.3035 ล้านบาท
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง  6.3035 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60

พื้นที่ด าเนินการ : 10 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน พะเยา น่าน ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
- สร้างรายได้และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  142.6896 ล้านบาท 
( 3 โครงการ / 3 กิจกรรม )



ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 12,500 ราย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
งบประมาณ 28.5205 ล้านบาท
- เกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3,500 ราย

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ
งบประมาณ 0.6420 ล้านบาท

โครงการวังทวีวัฒนา
งบประมาณ 1.2475 ล้านบาท

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
งบประมาณ 5.2000 ล้านบาท
- ให้บริการด้านสัตวแพทย์ในพื้นท่ี 4 จังหวัด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 82.2128 ล้านบาท
- สัตว์ท่ีได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการฯ 120,000 ตัว

กิจกรรมบริหารจัดการ
งบประมาณ 3.4992 ล้านบาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( ต่อ )

3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  126.6914 ล้านบาท
3.2.1 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  126.6914 ล้านบาท

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ
งบประมาณ 5.3694 ล้านบาท
- เกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 9,000 ราย



3.3.1 กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
3.3 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1,000 ราย

ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
โดยมีเมนูอาชีพ 4 เมนู รวม 1,000 ราย

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่พืน้เมือง
ลูกผสม

ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม)

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( ต่อ )



4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 22.0726 ล้านบาท

4.1 โครงการธนาคารแพะต าบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.0726 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 1,000 ราย

จัดตั้งธนาคารแพะในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย
ในการจัดตั้งชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.)
จ านวน 60 ต าบล จ านวน 1,000 ราย การจัดตั้งธนาคาร

จัดตั้งธนาคารแพะต าบลสันติสุข
จัดหาพ่อแม่พันธุ์แพะ จ านวน 
5,000 ตัว

การบริหารธนาคาร
รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ
จัดสรรพ่อแม่พันธุ์แพะ รายละ 
5 ตัว (แม่พันธุ์ 4 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว)
ก ากับดูแลการเลี้ยงแพะ
ติดตามลูกสัตว์เพศเมียคืน
ธนาคาร

การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ

 บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง 
ทหาร ต ารวจ  
กรมปศุสัตว์ให้บริการด้านปศุสัตว์

- ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การจัดการด้านอาหาร
- การดูแลสุขภาพสัตว์
- การผสมพันธุ์แพะ การผสมเทียม
- การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

การตลาด

4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  22.0726 ล้านบาท (1 โครงการ / 1 กิจกรรม)



สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์
ที่ได้รับบริการตรวจประเมิน 43,100 แห่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมิน 43,100 แห่ง

5.1.1 กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 338.0424 ล้านบาท  ( ต่อ )

ตรวจรับรอง จ านวน
(แห่ง)

ตรวจรับฟาร์มสุกรปลอดสารเร่ง
เนื้อแดง

500

ตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์ 255

ตรวจสอบสถานท่ีผลิตวัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์

160

ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ 14,438

ตรวจรับรอง จ านวน
(แห่ง)

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 21,181

ตรวจรับรองโรงงานฆ่าสัตว์และ
แปรรูปเพ่ือการส่งออก

425

ตรวจรับรอง GMP โรงงาน
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ

230

ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรง
ฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

2,620

ตรวจรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เล้ียงเพื่อการส่งออก 

71

สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ OK 3,136

สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด OK 500

การรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อ
อนามัย)

84

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  1,274.8704 ล้านบาท ( 7 โครงการ / 12 กิจกรรม )

5.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 350.8004 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้



5.1.1 กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 338.0424 ล้านบาท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 320,410 ตัวอย่าง

5.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 350.8004 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี

ตรวจวิเคราะห์
(สตส.)

จ านวน
(ตัวอย่าง)

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 204,080

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ท่ี
น าเข้าจาต่างประเทศ

500

เปรียบเทียบผลวิเคราะห์
เนื้อดิบสัตว์ปีกกับ
ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน

150

ตรวจวิเคราะห์ VRE จากฟาร์ม
ส่งออก

2,500

ตรวจวิเคราะห์
(สพส.)

จ านวน
(ตัวอย่าง)

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 4,950

เฝ้าระวังสารตกค้าง 11,100

ตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อ
อนามัย ไข่อนามัย)

1,100

ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรง
ฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

2,950

ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และแปรรูป
เพ่ือการส่งออก

28,200

เนื้อสัตว์ OK/ไข่สด OK 2,950/750

ตรวจวิเคราะห์น้ าเสียฟาร์มและ
โรงฆ่าสัตว์

560

ตรวจวิเคราะห์
(อยส.)

จ านวน
(ตัวอย่าง)

อาหารสัตว์ (ควบคุมคุณภาพตาม 
พ.ร.บ.)

6,000

ยาสัตว/์วัตถุอันตราย 520

ปัสสาวะ/น้ า 42,310

อาหารสัตว์ เพื่อเฝ้าระวัง
สารไดออกซิน

200

เก็บตัวอย่างป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเช้ือดื้อยาในสัตว์

5,900

ตรวจวิเคราะห์
(สสช.)

จ านวน
(ตัวอย่าง)

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ 1,400



5.1.2 กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 12.7580 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 250 แห่ง

• ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาลตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก าหนด และมี
ระบบการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

• ส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
• สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ และคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมและผู้บริโภคทั่วไปให้มีความปลอดภัยด้านอาหารและเป็นไปตามหลัก

ศาสนาอิสลาม 

ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ 50 แห่ง

ตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 200 แห่ง

ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฮาลาล 250 แห่ง

5.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ( ต่อ )



5.2.1 กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ งบประมาณ  115.2799 ล้านบาท

กิจกรรม ผลิตลูกเกิด (ตัว)

การติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม 210,000

โคเนื้อ 94,960

โคนม 71,640

กระบือ 1,200

แพะ 2,200

สุกร 40,000

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ : ขยายสัตว์พันธุ์ดี
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ์โคนมและสร้างพันธุ์
โคเนื้อ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี
ร ายชนิ ดสั ต ว์ ต่ า ง  ๆ  ดู แลคุณภาพตลอดจนจัดการ
อาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบ และพัฒนา
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  ( ต่อ )

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 641.0266 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

เป้าหมาย : จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.21 ล้านตัว (ผลิตลูกเกิด)



5.2.2 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 525.7467 ล้านบาท
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  ( ต่อ )

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์  25.8650 ล้านตัว

พัฒนาสุขภาพสัตว์  415.5201 ล้านบาท

เฝ้าระวังโรคทางอาการ  7,000,000 ตัว
- โค-กระบือ 5,800,000 ตัว
- แพะ-แกะ 400,000 ตัว
- สุกร     800,000 ตัว

ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค  1,360 แห่ง
- ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  360 แห่ง
- ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส 500 แห่ง
- ฟาร์มปลอดโรคทูเบอร์คูโลซิส       500 แห่ง

- รณรงค์ท าความสะอาดท าลายเช้ือโรค
ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก  4 รอบ/ปี 
รวม 2,060,000 แห่ง

ป้องกันและบ าบัดโรคสตัว์   132,800 ตัว
- รักษาพยาบาล   24,900 ตัว
- ถ่ายพยาธิและก าจัดพยาธิ 107,900 ตัว

- ควบคุมการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
และท าลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่าน
จุดตรวจ 50,000 คัน
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 32,600 ตัวอย่าง

ควบคุมการเคลื่อนย้าย  63.3695 ล้านบาทรักษาพยาบาลสัตว์  13.5137 ล้านบาท

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่และ
สัตวแพทย์เคลื่อนที่  64,200 ตัว
- รักษาพยาบาล               32,100 ตัว
- ถ่ายพยาธิและก าจัดพยาธิ  32,100 ตัว

ทดสอบทางห้องปฏิบัตกิาร  119,131 ตัวอย่าง
- Swab 38,846 ตัวอย่าง
- Serum 80,285 ตัวอย่าง

ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ปีก 33.3434 ล้านบาท

- ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มรีะบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม Good 
Farming Management (GFM)  10,000 ฟาร์ม

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  25.8650 ล้านตัว
- โค-กระบือ    5.8000 ล้านตัว
- สุกร  0.0650 ล้านตัว
- สัตว์ปีก     20.0000 ล้านตัว



5.3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่  13.2770 ล้านบาท
5.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่ 13.2770 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง

การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่

การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน

การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การพัฒนาการผลิต

การพัฒนาด้านการตลาด

1

2

3

4

5

แปลงใหม่ 40 แปลง

แปลงเก่า 160 แปลง

การพัฒนาการผลิต

การติดตามและการประเมินผล2

1

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  ( ต่อ )



5.4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 32.0498 ล้านบาท

5.4 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  149.6325 ล้านบาท
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  15,800 ราย

คัดเลือกเกษตรกรและฟาร์ม
สาธิตที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

1,000 ราย

* ผสมเทียมแม่กระบือ 
10,000 ราย 20,000 ตัว
* ลูกกระบือที่เกิดจากการ

ผสมเทียม 12,000 ตัว
* แก้ไขปัญหาสืบพันธุ์ 1,200 ตัว  

สนับสนุนการปลูกพืชอาหาร
สัตว์เลี้ยงกระบือ 20,000 ไร่

* ทดสอบโรคบลูเซลโลซิสและ
วัณโรค 40,000 ตัว

* ถ่ายพยาธิ 31,750 ตัว

กระบือ โคนม

แก้ปัญหาสุขภาพและผลผลิต
ระดับฟาร์ม 5,800 ราย

* เหนี่ยวน าการเป็นสัดเพื่อลดจ านวน
วันท้องว่างในโคนม 1,650 ตัว

* แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนม 
1,200 ตัว

* พัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง
โคนม โดยใช้อาหาร TMR      

140 ฟาร์ม

พัฒนาปรับปรุงฟาร์มเกษตรกร
ตามฟาร์มพัฒนาระบบโคนม 

Dairy Husbandry 
Checklist 200 ฟาร์ม

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  ( ต่อ )



5.4.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 109.1127 ล้านบาท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นท่ีการผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว์  111,755 ไร่

กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม  

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
67,755 ไร่

- ดูแลสุขภาพ/
ผสมเทียม

- ติดตาม และ
รายงานผล
11,825 ราย
59,125 ไร่

กระบือ แพะ ท านาหญ้า

กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์
44,000 ไร่

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
24,000 ไร่ 

หญ้าเนเปียร์
10,000 ไร่ 

หญ้าแพงโกล่า
10,000 ไร่ 

โคเนื้อ
- ดูแลสุขภาพ/

ผสมเทียม
- ติดตาม และ
รายงานผล
1,535 ราย
7,675 ไร่

- ดูแลสุขภาพ/
ผสมเทียม

- ติดตาม และ
รายงานผล
160 ราย
800 ไร่

- ติดตาม และ
รายงานผล

31 ราย
155 ไร่

5.4 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  ( ต่อ )



5.4.3 กิจกรรมปรับโครงสร้าง 8.4700 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย

* กระบือที่ได้รับการ
ทดสอบโรคบรูเซลโล
สิสและวัณโรค   
25,000 ตัว
* กระบือที่ได้รับการ
ถ่ายพยาธิ 25,000 ตัว

* ติดตามประเมินผล
โครงการ 4,835 ราย

* สนับสนุนเงินอุดหนุน
พ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 
494 กลุ่ม

*แก้ไขปัญหาระบบ
สืบพันธุ์และผสมเทียม
1,600 ตัว

* ติดตามดูแลแปลงพืช
อาหารสัตว์เกษตร 
เกษตรกร 4,835 ราย

5.4 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  (ต่อ)



5.5.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 21.0276 ล้านบาท
5.5 โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  21.0276 ล้านบาท

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  ( ต่อ )

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม 882 แห่ง

ศพก. (หลัก กระทรวง) ศูนย์เครือข่าย ปี 61 ศูนย์เครือข่าย ปี 62

1. พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

1. พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก.      
(ด้านปศุสัตว)์ 882 ศูนย์

2. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าของศูนย์
เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว)์ 882 ราย

3. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 8,820 ราย

4. คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว)์
ดีเด่นระดับจังหวัด 77 ศูนย์

5. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรวิทยากร
ด้านปศุสัตว์ 77 ราย

6. ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น า
ด้านปศุสัตว์ 27 ราย

1. จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต
882 ศูนย์



5.6.1 กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง  8.0856 ล้านบาท
5.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  8.0856 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 7,100 ราย

พัฒนา 

Smart Farmer 
ต้นแบบ 

1,540 ราย

สร้างผู้น า
เยาวชน
เกษตรกร 

180 ราย

พัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer 

3,840 ราย

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  ( ต่อ )



5.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 91.0207 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
5.7.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ งบประมาณ  7.4217 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 80 ฟาร์ม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 600 ไร่

พัฒนาฟาร์มเกษตรกรรายใหม่
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์ จ านวน 80 ฟาร์ม

พ้ืนท่ี 600 ไร่

ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

พัฒนาตลาดสีเขียว 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  ( ต่อ )



5.7.2 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  83.8925 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่

- น าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล
- น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม
- ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
- เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม
จากการเลี้ยงสัตว์

5.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  ( ต่อ )

ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบในการท ามาหากิน 
และการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน
- เกษตรกรรายเดิม 140,000 ราย (พื้นที่ 35,000 ไร่)
- เกษตรกรรายใหม่ 70,000 ราย (พื้นที่ 17,500 ไร่)



6.1.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 12.4008 ล้านบาท
6.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  12.4008 ล้านบาท

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา  11 รายการ 
(เชียงราย (แม่สาย เชียงของ เชียงแสน), ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, สงขลา (สะเดา ปาดังเบซาร์) และนราธิวาส)

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์
- เชียงราย (แม่สาย เชียงของ เชียงแสน)
- สระแก้ว
- ตราด
- มุกดาหาร
- สงขลา (สะเดา ปาดังเบซาร์)
- นราธิวาส

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  10.0608 ล้านบาท

ส าหรับตรวจมาตรฐานอาหารสัตว์ วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์  3.0632 ล้านบาท

- ตาก
- สระแก้ว
- หนองคาย
- สงขลา (ปาดังเบซาร์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.3400 ล้านบาท

ส าหรับตรวจเช้ือจุลชีพ เช่น Salmonella 
และเช้ือ staphylococcus  6.9976 ล้านบาท

- เชียงราย (เชียงแสน)
- สงขลา (ปาดังเบซาร์)

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  12.4008 ล้านบาท



เจ้าหน้าที่ส ารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ค่าส ารวจรายละ 3 บาท)

ใช้ Mobile Application (Andriod) 

ควบคุมคุณภาพข้อมูลโดยการสุ่มส ารวจซ้ า
โดยเจ้าหน้าที่ ปศข. ศทส.

ยืนยันตัวบุคคล (เกษตรกร) ด้วยบัตรประชาชน

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถ
น าไปใช้ประกอบการวางแผนงาน/โครงการ 
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
แกเ่กษตรกร เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง รวมถึงการพัฒนาอาชีพ 
ด้านปศุสัตว์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.1.1 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

7.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์ที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,060,000 ราย

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 11.6118 ล้านบาท



8.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์  23.1720 ล้านบาท
8.1.1 กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ  23.1720 ล้านบาท

เป้าหมาย : จ านวนโครงการวิจัย 23 โครงการ

จ านวนโครงการวิจัย

23 โครงการ

โครงการใหม่ 

7 โครงการ

โครงการต่อเนื่อง 

16 โครงการ

8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  23.1720 ล้านบาท



9.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปสุสัตว์

9.4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ

ภาคใต้  11.3270 ล้านบาท

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง

9.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

- ศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ 1 แห่ง ( สุราษฎร์ธานี )
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ 50 ราย

9.1 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
.............................................................................................................

- ศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 1 แห่ง ( นราธิวาส )
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 50 ราย

.............................................................................................................

- ศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 1 แห่ง ( ล าปาง )
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 50 ราย

- ศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง 
( นครราชสีมา และนครพนม )

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 100 ราย

............................................................................................................. .............................................................................................................

ภาคใต้ชายแดน  7.8610 ล้านบาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  23.1340 ล้านบาท ภาคเหนือ  6.8410 ล้านบาท

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  49.1630 ล้านบาท (4 ภาค / 4 โครงการ)
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