
โครงสรางกลุมนโยบายและยุทธศาสตร

นายไพโรจน  จิ้วบุญสราง (เล็ก)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

นางสาวจีรกร กาฬเพ็ญ (แอป)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวจารุพร  คําโฮง (จา)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวนิรมล  อนพุม (แหวน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาววาสินี ประสาทพงคพิชิต (ใหม)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวมุกดารัตน  จันทรอินทร (มุก)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวสนิตา  ต้ังประเสริฐ (เนย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวพีรนันท อุดมกิจธนกุล (มิ้ง)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน



บทบาทหนาที่ (Job Description) 

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

(๑) ศึกษา วิเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางภารกิจของกรมปศุสัตว ( Function) กับ นโยบายและ

แผนพัฒนาระดับชาติ ระดับกระทรวงฯ (Agenda) ไดแก แผนยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนการปฏิรูป

ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายดานความม่ันคงฯ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และความเชื่อมโยงแผนในมิติเชิงพ้ืนที่ ( Area ) ไดแก แผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด  รวมถึงใน

มิติการพัฒนาดานปศุสัตวรายชนิดสัตว (Community)และวิเคราะหพ้ืนที่เหมาะสมเขตเศรษฐกิจดานปศุสัตว (Zoning) 

(๒) ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และจัดทําแผนแมบทการพัฒนาปศุสัตว

ของประเทศ  แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว แผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว  รวมทั้งจัดทํากรอบนโยบายและทิศทางของ

กรมปศุสัตว 

(๓) ศึกษาวิเคราะห แผนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการของสวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 

แผนยุทธศาสตรของกระทรวงอื่นที่เก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย  กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข เปนตน

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย



๑. การติดตามความกาวหนาตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ภารกิจสําคัญ 

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

๓. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๔. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว

๕. การจัดทํางบประมาณประจําป ๒๕๖๔  ภายใตแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

๖. การมอบนโยบาย/การเชื่อมโยงภารกิจ และการพัฒนาสวนยุทธฯ/กลุมยุทธ

๘. นโยบายและแผนยุทธศาสตรหนวยงานทีเ่ก่ียวของ (เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) / ยุทธศาสตร

ความมั่นคงดานอาหาร / แผนสิทธิมนุษยชน / แผนสิทธิสตรีฯ / แรงงานนอกระบบ / แรงงานสูงอายุ / โลจิสติกส

/ ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ / ยุทธศาสตรแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคที่ ๓  ฯลฯ

๗. การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในฐานะเปนหนวยงานเจาภาพ(ฝายเลขานุการ)

๒. การจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ/แผนการปฏิรูปประเทศ



สรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๖๓

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ ๒๕๖๓

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน Action Plan

๑. การติดตามความกาวหนาตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว 

    พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๑. ทุกหนวยงานจัดสงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

    กรมปศุสัตวประจําป ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว

๒. อยูระหวางการสรุปประมวลผลเสนออธิบดีกรมปศุสัตว

คาดวาจะสรุปแลวเสร็จ และนําเสนออธิบดีฯ

ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. การจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ

 / แผนการปฏิรูปประเทศ

๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ

    แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๒. บันทึกขอมูลแผนงาน/โครงการ และความกาวหนาการ

    ดําเนินงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

    Electronic Monitoring and Evaluation System of

    National Strategy and Country Reform (eMENSCR)

๑. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอ

    งบประมาณประจําป ๒๕๖๔ ใหสอดคลอง

    เชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และบันทึกขอมูล

    งบประมาณลงในระบบ eMENSCR

๒. บันทึกขอมูลผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ๑ 

    และ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ลงในระบบ eMENSCR

๓. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตวระยะ 3 ป 

    (พ.ศ. 2563 - 2565)

๑. จัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ระยะ ๓ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามแบบฟอรมของสภาพัฒน

    เสนออธิบดีฯ ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว

๒. แจงเวียนใหผูบริหารและทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 

    ตามแผนปฏิบัติราชการฯ

๑. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ใหสอดคลองกับ

    งบประมาณประจําป ๒๕๖๔

๒. นําขอมูลเขาระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ

    (eMENSCR)



สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอตอคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอ ครม. และแผนแมบทที่ครม.ใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่

เก่ียวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา พิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แลวเห็นวาหนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยไม

มีเหตุอันสมควร ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ปปช.) พิจารณาดําเนินการกับ

หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันตามหนาที่และอํานาจใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และในกรณีที่ ปปช. มีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูก

กลาวหาน้ันสั่งใหผูน้ันพักราชการหรือพักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนงตอไป

มาตรา ๒๖ ในกรณีความปรากฏตอคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาการดําเนินการใดของหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท 

ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแจงใหหนวยงานของรัฐน้ัน ทราบถึงความไมสอดคลองและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง และเมื่อหนวยงานของรัฐดําเนินการ

แกไขปรับปรุงประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติทราบภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือไมแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติทราบภายในกําหนดเวลาไมวาดวย

เหตุใด ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติรายงานใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติทราบเพื่อพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการตอไป

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอ

บทบัญญัติแหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแจงให ปปช.ทราบเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป และใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใช

บังคับโดยอนุโลม



พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่

เก่ียวของ

- ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใช เสนอตอ

รัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ

- เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว

- ในกรณีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานัก

งบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น

มาตรา ๙ ในวาระเร่ิมแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป ตามมาตร ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดทําเปนแผนสามปโดยมีหวง

ระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 

จําแนกตามยุทธศาสตรชาติ

จําแนกตามยุทธศาสตรชาติ 2563 2564 2565 รวมทั้งสิ้น

1. ดานความมั่นคง 22.0726             113.2001            130.1802          265.4529           

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 2,432.4651        8,433.5168         9,217.5391        20,083.5210      

4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 226.7934           568.6595            652.4044          1,447.8573        

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 5.7095               33.6923              37.4778            76.8796            

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,460.9276        3,668.5833         3,888.6983        11,018.2091      

รวม 6,147.9682       12,817.6519      13,926.2997     32,891.9198     

หมายเหตุ : งบประมาณป 2563 ปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯและผานความเห็นชอบจาก สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เรียบรอยแลว



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 

จําแนกตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ

จําแนกตามประเด็นแผนแมบท /แผนยอย 2563 2564 2565 รวมทั้งสิ้น

ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 22.0726 113.2001 130.1802 265.4529

ประเด็นที่ 3 การเกษตร 2,218.3784       7,134.7909        8,022.1127      17,375.2820     

ประเด็นที่ 5 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทางวัฒนธรรม 0.0000 65.7000 65.7000 131.4000

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 157.0117         1,035.5509        905.2808         2,097.8434       

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 22.5694           29.2521           33.6399          85.4614          

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10.4779           110.6276          127.2217         248.3272         

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 133.7651         255.6048          297.0342         686.4041         

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 93.0283           313.0547          355.3702         761.4532         

ประเด็นที่ 18 การสรางความเติบโตอยางยั่งยืน -                 8.3237             9.5723            17.8960          

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 5.7095            25.3686           27.9055          58.9836          

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 3,460.9276       3,668.5833        3,888.6983      11,018.2091     

ประเด็นที่ 23 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 24.0277           57.5953           63.5839          145.2069         

รวม 6,147.9682       12,817.6519      13,926.2997     32,891.9198     



สรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๖๓ (ตอ)

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ ๒๕๖๓

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน Action Plan

๔. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ๑. กําหนดตัวชี้วัดดานนโยบายกรมปศุสัตว ในการขับเคลื่อน

    ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว (กอง/สํานัก/เขต/จังหวัด)

๒. กําหนดใหทุกจังหวัดจะตองเสนอของบพัฒนาจังหวัด/

    กลุมจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว

๓. สรุปภาพรวมงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (อยูระหวาง

    การสรุปประมวลผลงบประมาณที่ไดรับในป ๒๕๖๓ และ

    ที่เสนอของบประมาณในป ๒๕๖๔ )

๑. ประเมินผลตัวชี้วัดดานนโยบายกรมปศุสัตว 

    รอบที่ ๑ - ๒ / ๒๕๖๓

๒. สรุปภาพรวมงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

    ที่ไดรับงบประมาณในป ๒๕๖๔ (หลังจากผาน

    การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ )

๕. บูรณาการจัดทํางบประมาณประจําปภายใตแผนพัฒนาภาค ๑. จัดประชุมกอง/สํานัก/เขต เพื่อจัดทําคําของบประมาณ

    ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคป ๒๕๖๔

๒. รวมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการภาค

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ สภาพัฒนฯ

๓. จัดทําคําของบประมาณภาพรวมภายใตแผนบูรณาการ

    พัฒนาพื้นที่ระดับภาคป ๒๕๖๔ ตามแบบฟอรมสภาพัฒนฯ

    สงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑. ประชุมกอง/สํานัก/เขต เพื่อปรับปรุงโครงการ

   หลังจากปรับลดงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

๒. เตรียมการชี้แจงงบประมาณตอสภาผูแทนราษฎร

    และวุฒิสภา



ภาค ป 2562 ป 2563 ป 2564

ภาคเหนือ 49,163,000 19,134,900 171,010,700

ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ 23,134,000 34,630,000 95,549,500

ภาคกลาง - - 154,492,000

ภาคตะวันออก - - 28,400,000

ภาคใต 11,327,000 7,132,000 137,615,000

ภาคใตชายแดน 7,861,000 - 151,038,600

รวมท้ังสิ้น 49,163,000 60,896,900 738,105,800

หนวย : บาท

สรุปภาพรวมงบประมาณภายใตแผนบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



สรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๖๓ (ตอ)

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ ๒๕๖๓

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน Action Plan

๖. การมอบนโยบาย/การเชื่อมโยงภารกิจ และการพัฒนา

   สวนยุทธศาสตรฯประจําเขต / กลุมยุทธศาสตรประจําจังหวัด

๑. จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  

    ณ จังหวัดอุดรธานี

   - การมอบนโยบายและมอบหมายภารกิจกอนเริ่มปงบประมาณ

   - การสรางความเขาใจรวมกันและสรางเครือขายการปฏิบัติงาน

   - การติดตามความกาวหนา / ปญหาอุปสรรค / และขอเสนอ

กําหนดจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประมาณเดือน

กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระนอง

   - จัดทําโครงการ / ขออนุมัติโครงการ / หนังสือ

เชิญประชุม / จัดสรรงบประมาณใหเขต / สรุปการ

ประชุมสัมมนา ฯลฯ

๗. การจัดประชุมคณะกรรมการฯในฐานะเปนหนวยงานเจาภาพ

    (คณะกรรมการพิจารณาการจางเหมาบุคคลกรมปศุสัตว )

๑. จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

    อนุมัติจางเหมาบริการ ป ๒๕๖๓ จํานวน ๓,๔๖๑ อัตรา

๒. จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

    อนุมัติการจางเพิ่มเติมป ๒๕๖๓ จํานวน ๒๔ อัตรา

๓. คณะกรรมการฯกําหนดจัดประชุมประมาณ ๓-๔ เดือนครั้ง

๑. กําหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ประมาณ

    กลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓



สรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๖๓ (ตอ)

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ ๒๕๖๓

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน Action Plan

๘. งานที่ไดรับมอบหมาย 

    ( นโยบาย/แผนยุทธศาสตรหนวยงานที่เกี่ยวของ )

   1) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs )

   2) ยุทธศาสตรความมั่นคงดานอาหาร 

   ๓) แผนสิทธิมนุษยชนฯ

   ๔) แผนสิทธิสตรีฯ

   5) ยุทธศาสตรแรงงานนอกระบบ ดําเนินการตอเนื่อง

   6) ยุทธศาสตรแรงงานสูงอายุ

   7) ยุทธศาสตรโลจิสติกส

   9) ยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ

   ๑๐) ยุทธศาสตรแผนพัฒนาพื้นที่ภาคที่ 3

สรุปเสนออธิบดีกรมปศุสัตว เพื่อมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการ ( ประชุม / การรายงาน / ใหขอคิดเห็น )



จบการนําเสนอ

ขอบคุณครับ
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