แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี
( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
กันยายน 256๔

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา
๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบ ายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบ ัติร าชการประจำปีเสนอต่อรัฐ มนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐ มนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติ งานให้บรรลุผลสำเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น
กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามบทบาท
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกอบด้วย แผนระดับ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนระดับ ๒ ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับ ๓ ได้แก่ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
แผนพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภายในองค์กรของกรมปศุสัตว์ทุกระดับ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ และการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต่อไป

กองแผนงาน
กันยายน 256๔
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เรื่อง
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ นโยบายรัฐบาล
2.3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
2.3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรมปศุสัตว์
ภาคผนวก
ตารางแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของกรมปศุสัตว์
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกั นไปสู่เป้าหมาย
และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่ วนราชการจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี เ สนอต่ อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ และเมื่ อ รั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ
ในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด
หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
กรมปศุ สั ต ว์ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมปศุ สั ต ว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
โดยสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
แผนระดั บ ที่ ๑ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้ ว ย ๖
ยุทธศาสตร์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ดาเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๕ ยุทธศาสตร์
แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก ดังนี้
๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๒๓ แผนแม่บท กรมปศุสัตว์
ดาเนินการสอดคล้องเชื่อมโยง จานวน ๑๒ แผนแม่บท จานวน ๑๗ แผนย่อย
๒.๒ แผนการปฏิรู ป ประเทศ ประกอบด้ว ย ๑๓ ด้าน กรมปศุสั ตว์ ดาเนินการสอดคล้ อง
เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านสาธารณสุข
๒.๓ กรอบแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๓ กรอบทิศทางการพั ฒ นา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ ๔) ปัจจัยสนับสนุน
การพลิ กโฉมประเทศไทย มีห มุดหมายที่ส าคัญ ๑3 หมุดหมาย โดยกรมปศุส ัต ว์ ดาเนิน การสอดคล้อ ง
เชื่อมโยงกับ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ จานวน 8 หมุดหมาย
๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑๖ นโยบาย
กรมปศุสัตว์ ดาเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จานวน ๙ นโยบาย
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แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่แถลงต่อรัฐ สภา ประกอบด้ว ย นโยบายหลั ก 12 ด้าน
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยกรมปศุสัตว์ ดาเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายหลัก ๘ ด้าน และนโยบาย
เร่งด่วน ๗ เรื่อง
3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์ ดาเนินการสอดคล้อง 5 ประเด็น 23 แนวทางการพัฒนา
3.3 นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ 1) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) ดาเนินการสอดคล้อง จานวน 3 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 2 ,
6 และ 12 2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2564 - 2569)
ดาเนิ น การสอดคล้ องกับ ห่ ว งโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการพัฒ นา เศรษฐกิจชีว ภาพ (Bio Economy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
ปลายทาง
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ แผนระดับที่ ๑
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(๑) เป้าหมาย :
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ตัวชี้วัด :
1) ความสุขของประชากรไทย
2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง :
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุ ข
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
(1.1) การพัฒ นาและเสริ ม สร้างคนในทุกภาคส่ ว นให้ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาสาคัญ
ของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความสาคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอานวยความปลอดภั ยอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุม ปลูกฝัง จิตสานึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไข
ปัญหา ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ตารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความ
มั่นคงอื่นๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการดาเนินการอื่นทุกวิถีทางที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
ปัญหาความมั่น คงในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข อย่างยั่งยืน
ประชาชนในพื้น ที่มีความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่ว มกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุ วัฒนธรรม
รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่นๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
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เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอานวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความ รุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสาคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป
พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่างๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต พร้อมดูแลและ
ป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคาสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
ร่ ว มมือ กับ ภาครั ฐ ในการพั ฒ นาพื้น ที่อ ย่า งเข้ มแข็ง ต่ อเนื่อ ง และสอดคล้ องกับ ความต้องการของทุ กกลุ่ ม
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง รวมทั้งศาสตร์ พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐ ให้
ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น แพะ โคเนื้อ สัตว์ปีก ฯลฯ
โดยการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุข อย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย :
1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด :
1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน :
1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้า
เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีว ภาพที่
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น
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(1.1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการนาอัตลักษณ์
พื้ น ถิ่ น และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทยมาใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และ
สร้ า งจุ ด เด่ น ความแตกต่ า งของสิ น ค้ า เกษตรไทยในตลาดโลกเพื่ อ ตอบโจทย์ค วามต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค
ที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒ นา
กระบวนการผลิต และบรรจุภัณ ฑ์ เพื่อ ให้มีสิน ค้า อัต ลัก ษณ์พื้น ถิ่น ออกสู ่ต ลาดสม่าเสมอ รวมถึง สิน ค้า
เกษตรนอกฤดูก าล การพัฒ นาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์เกษตรอัตลั กษณ์พื้นถิ่น ให้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการ
สร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราว
ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออก
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้า ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้
เขตร้อนอื่นๆ สู่ตลาดโลก
(1.2) เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสาคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทาการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกร ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่ อมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอิน ทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รั บ รองคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลั บ ส าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้า ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(1.3) เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนาไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภั ณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่ ง เสริ ม การท าเกษตรกรรมแบบยั่ ง ยื น รวมถึ ง การส่ ง เสริม การปลู ก สมุ นไพรเป็น พื ช เศรษฐกิ จตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ
เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ ยวเนื่องกับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(1.4) เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(1.5) เกษตรอัจ ฉริ ย ะ น าเทคโนโลยี และนวั ต กรรมมาประยุ ก ต์ ใช้ใ นการพัฒ นาเป็ น ฟาร์ ม
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่ างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน
ฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลสาคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การทาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความ
เสี่ ย งในการท าเกษตรกรรม รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ปั จ จั ย การผลิ ต
เทคโนโลยี การเกษตรใหม่ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีว ภาพ พันธุวิ ศวกรรม ตลอดจนพัฒ นา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรั กษา
เพื่อยืดระยะเวลาการจาหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกล
และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรส าหรั บ ระบบฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะในประเทศ โดยยกระดั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ
เครื่องจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้ว ยการวิจัยและพัฒนา การสร้างและกาหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้า
เครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์ ก ารเกษตร รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิส ารสนเทศ การประยุ กต์ใช้ข้อมูล จากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูล จากการประยุก ต์ใช้ระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการ
เพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ ด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
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3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล และภู มิปั ญญาท้องถิ่น เพื่ อสร้ างสรรค์คุ ณค่า ทางเศรษฐกิจ และความหลากหลายของการท่ องเที่ ย ว
ให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการส่ ง เสริ ม การตลาด การดู แ ลความปลอดภั ย และอ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
คานึ งถึงศักยภาพของแต่ล ะพื้น ที่ การส่ งเสริมการท่องเที่ยวพานัก ระยะยาว ตลอดจนส่ งเสริมการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย
กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิด
การท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
(3.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริก ารด้วยภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การทาการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่ องราว ที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ศิ ล ปะ ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นด้ า นการอนุ รั ก ษ์ และส่ ง เสริ ม ให้ ก้ า วสู่ เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในเวที ส ากล
อันนาไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดทาแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก
๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ ประเทศไทย
ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
(๔.๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาค โดยให้ความสาคัญกับการขนส่งทางน้าและระบบราง มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการ
ใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วน ภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่าย
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลั กของ
ภูมิภาคอย่างไร้ร อยต่อ เพื่อรองรับการเพิ่มจานวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอานวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความ
เชื่อมโยงกัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่ างกัน
ในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด
(๔.๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน
โดยการพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวั น ออกให้ มี ความพร้ อ มทางโครงสร้ างพื้ นฐานที่จ ะท าให้ ไ ทยเป็ น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้าและทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และ
ภาคอื่นๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
จุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่ง กันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง
การจั ดผั งเมือง ระบบสาธารณูป โภค สาธารณูปการ การอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งใน
ด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบ ต่างๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่มีการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน
(๔.๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่ ว น
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญของไทย ส่งเสริมการ
พัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริม
การสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมี
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะภู มิ ภ าค สถาบั น การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น และทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ น
การยกระดับจังหวัดสาคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจาภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อ
กั บ เมื อ งเศรษฐกิ จ อื่ น และเศรษฐกิ จ ประเทศเพื่ อ นบ้า น และกระจายศู น ย์ก ลางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จไปสู่
ภาคต่างๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด
ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมือง
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ เมืองเป็ น เครื่ องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึ งดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่ งเสริมให้
เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการใช้
มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคและสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรมปศุสัตว์
ดาเนินการยกระดับพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตและคุณภาพสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร รูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น โดยกากับดูและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตั้ ง แต่ ต้ น ทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน มี คุ ณ ภาพปลอดภั ย
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ต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานกาหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้
ต้นทาง ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สาเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จาหน่ายในตลาด/
การนาเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การดาเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์(GAP) การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์ การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
(GMP/HACCP) การขออนุญาตจาหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการนาเข้า การตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น
กลางทาง ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน (GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น
ปลายทาง ดาเนินการรับรองมาตรฐานร้า นค้าจาหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Q) เขียงสะอาด เป็นต้น
ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหาร โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจาหน่าย เพื่อนามาตรวจวิเคราะห์คุ ณภาพสินค้า
ปศุสั ตว์ (National Monitoring Plan) เพื่อเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้กรมปศุสั ตว์ได้
ดาเนินการตามบทบาทภารกิจ โดยดาเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์
หลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและนาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ การสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรโดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการ
ผลิ ต ในระบบแปลงใหญ่ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต เป็ น ต้ น รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค การพัฒนาด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์วิจัยฯของกรมปศุสัตว์
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีชุมชน
จากการดาเนินงานของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์
ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
และนาเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
(๑) เป้าหมาย :
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัด :
1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม :
1) การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร
ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเอง ของเกษตรกร และการมี
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่ อ พัฒ นาการผลิ ต และยกระดับ เป็นผู้ ประกอบการตลอดห่ ว งโซ่คุ ณ ค่า และเพิ่มช่อ งทาง
การตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้ว ยเครื อข่ายพันธมิ ตรและวิส าหกิจเพื่อสั ง คม กาหนดนโยบายและกติ ก า
เพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึง ส่ งเสริมการผลิ ตแปรรู ปสินค้าให้ มีเอกลั กษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับ
ฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภาคการเกษตร
๒) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๒.๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้ง กันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทางาน และ
ผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือ
ปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสร้างกลไกการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็น ผู้นารุ่น ใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิส าหกิจเพื่อสัง คม
การดาเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ
ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทาสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการทาประโยชน์
ร่วมกันเพื่อส่วนรวม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้ างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเที ยมกั น
ทางสังคม กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงบริก ารภาครัฐ การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิต
และการตลาด การสร้างผู้นาชุมชนสาขาด้านปศุสัตว์ ผลักดันให้มีการต่อยอดสืบสานการเลี้ยงปศุสัตว์ไปยัง
เกษตรกรรุ่นต่อๆไป โดยการน้อมนาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อน เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เป็ น ต้น ซึ่งการดาเนิ น การดังกล่าวจะส่ งผลให้ เกษตรกรมีรายได้และอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าภายในสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) เป้าหมาย :
1) อนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม ให้ ค นรุ่ น ต่ อ ไปได้ ใ ช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ส มดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
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ตัวชี้วัด :
1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(1.1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
(๑.๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่ าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์
ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
สัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสาคัญกับ
พั น ธุ ก รรมท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ระบบนิ เ วศและ/หรื อ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้สาหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนาและการ
ใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา สารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศที่มีความสาคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
และพื้นที่วิกฤต เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์และการส่งเสริมการเกษตร ที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑.๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้าลาคลอง
และการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการรักษา
สมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้าคูคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติ มีร ะบบรวบรวมและบ าบั ดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและกาจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูลของชุมชน
ให้ ถูกต้องตามหลั กสุ ขาภิบ าล สนั บ สนุ นให้ มีโ ครงข่ายการสั ญจรทางน้าที่ส ะดวก ปลอดภัย ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
คุณค่าและความสาคัญของแม่น้าคูคลอง
(1.5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิต สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและ
วิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้าง
การมีจิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม การบริโภคอย่างพอเพียงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการ ทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้าง
ระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการ
ตรวจสอบย้ อ นกลั บ ถึ ง แหล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลดขยะเป็ น ศู น ย์ จั ด การขยะ
แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษ
จากภาคการผลิ ต เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ควบคู่ กั บ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ม ลพิ ษ ต่ า
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โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภท
ที่เพียงพอและมีการจั ดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่า ง
เคร่งครัด รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วย
การวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านพลั งงาน พร้ อมทั้งการส่ งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสี เขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
การบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพั ฒนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการเพื่อรองรับการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและ
ภาคเอกชน
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนต่า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตร ที่มีผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก
(3.2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบ
เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ที่ ร วดเร็ ว แม่ น ย าและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และ
ลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย
ทั้ ง ระบบ โดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในระยะยาว รวมถึ ง การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมือง ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๕.๑) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้
มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้า
ชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ แอ่งน้า
บาดาล การระบายน้ าชายฝั่ ง ให้ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพน้ า และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ มี ก ารจั ด ท า
แผนป้องกัน ฟื้นฟูรักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้าธรรมชาติตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้า
ทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหา และใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์และสร้าง
ความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบ
และกลไกการจัดสรรน้าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัด การ การดาเนินการ
เพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชน ในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการดาเนินการร่วมใช้น้ากับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและ
ดาเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้า
ในภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต
ที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้ า นการเสริ มสร้ า งการเติ บโตบนคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินการส่งเสริมและผลั กดันกระบวนการผลิตสินค้าปศุสั ตว์ที่เป็นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบด้านมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทั้งทางด้านกลิ่น เสียง และน้าใช้น้าเลี้ยง
จากการปศุสัตว์ลงสู่แม่น้าลาคลอง โดยดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการของเสียด้านปศุสัตว์ โครงการ
แก้ไขปัญหาลุ่มน้าวิกฤติอย่างยั่งยืน ฯลฯ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์มคี วามยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย :
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด :
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ :
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
(1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ การกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
(1.2) ภาครัฐ มีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล ต่ างๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย และการให้บริการภาครัฐ มีก ารนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง
การทางานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
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ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน
(2.2) ระบบการเงิ น การคลั ง ประเทศสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงิน
การคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว
การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์ และความเร่งด่วน การใช้
จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับ
แผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
และการปรับปรุงระบบภาษี
(2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิส ระต้องเป็นไป
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ ภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
(3.1) ภาครั ฐ มีขนาดที่ เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ้ อ นและปรั บภารกิจ และพั นธกิ จ ของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ทาหน้าที่กากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดาเนินงานและมีการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจาเป็นจะต้องดาเนินการจะต้องกาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิ นได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
(4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ ทันสมัย โดยมีการกาหนดนโยบายและ
การบริ ห ารจั ดการที่ตั้งอยู่ บ นข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสั มฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้ง มีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(5.1) ภาครั ฐ มี ก ารบริ ห ารก าลั ง คนที่ มี ค วามคล่ อ งตัว ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรม เพิ่ ม ความยื ด หยุ่น
คล่ องตัว ให้ กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบริห ารทรั พยากรบุค คลในทุ กขั้ นตอนควบคู่ ไปกับ การเสริมสร้ า ง
ประสิ ท ธิภ าพและคุณภาพภายใต้ห ลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงกลไก การวางแผน กาลั งคน
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่อ งตัว รวมทั้ง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
(5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่ ว นอื่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสู ง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(6.2) บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด มั่ นในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริต ก าหนดให้
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกาหนด
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
(6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกระดับ อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
(6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้
มีกลไกการประสานงานการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิภ าพการป้องกั นและปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงานแบบบูรณาการและ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาองค์กรและปรับระบบการปฏิบัติราชการ ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งภารกิจของกรมปศุสัตว์จะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นการดาเนินงานจะต้องตอบสนองต่อความต้องการ มีความสะดวก รวดเร็ว
รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งการดาเนินการของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลให้เกษตรกร
ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของกรมปศุสัตว์
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (1) ความมั่นคง
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก อันดับ ๑ ใน ๕๐ ของโลก)
เป้าหมายที่ 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของ ประชากรไทย อันดับ ๑ ใน ๓๐ ของโลก)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ กรมปศุสัตว์ ภายใต้ประเด็น (1) ความมั่นคง ได้ดาเนินการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิด
ความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็น (3) การเกษตร
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓)
เป้าหมายที่ ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.0)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (3) การเกษตร กรมปศุสัตว์ ดาเนินการยกระดับ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ประโยชน์ จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และคุณ ภาพสูง ทั้ง เกษตรอัต ลัก ษณ์พื้น ถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีว ภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น โดยกากับดูและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานกาหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้
ต้นทาง ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สาเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จาหน่ายในตลาด/
การนาเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การดาเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์(GAP) การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์ การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
(GMP/HACCP) การขออนุญาตจาหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการนาเข้า การตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น
กลางทาง ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน (GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น
ปลายทาง ดาเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจาหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Q) เขียงสะอาด เป็นต้น
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ทั้งนี้ในทุกกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจาหน่าย เพื่อนามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(National Monitoring Plan) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ดาเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ โดยดาเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์หลากหลาย
ทางชีว ภาพด้านปศุสัตว์ ให้ เป็น แหล่งพันธุกรรมและนาไปใช้ประโยชน์และพัฒ นาต่อยอดสร้างมูล ค่าเพิ่ม
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการผลิตในระบบ
แปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค การพัฒนาด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์วิจัยฯของกรมปศุสัตว์
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีชุมชน
จากการดาเนินงานของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น และผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยสามารถ
ผลิ ต สิ น ค้ า ปศุ สั ตว์ ไ ด้ เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการบริโ ภคภายในประเทศและสามารถส่ ง ออกสิ นค้ า ปศุสั ตว์
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ และนาเงินตราเข้าประเทศปีล ะไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕)
เป้าหมายที่ ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ๗๕:๒๕)
 การบรรลุเ ป้า หมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๕) การท่องเที่ยว กรมปศุสั ตว์ มีแนวทาง
ดาเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ โดยพัฒนาศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์
และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาขาปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาธรรมชาติและการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้การเลี้ยง
ปศุ สั ตว์ สมั ยใหม่ และช่ วยส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ ซึ่ งเกษตรกรและชุ มชนในพื้ นที่ จะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กรมปศุสัตว์
ดาเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เป็นการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจากการดาเนินงานจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
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การแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็น (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
(ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานอันดับที่ ๓๘)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล กรมปศุสัตว์ ดาเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ ระบบธนาคารพาณิชย์ ทาให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัว
และลดต้นทุนการผลิตให้ กับผู้ประกอบการ ซึ่งจากการดาเนินงานจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๕ )
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมปศุสัตว์ ดาเนินการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออก (EEC) โดยการนาเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคตะวัน ออก โดยเน้ น การตลาดน าการผลิต และดาเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒ นาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิท ธิภาพด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออานวย
ความสะดวก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ที่ อาจจะปนเปื้อนและติดมา
กับ สิ น ค้าปศุสั ตว์ที่น าเข้าตามแนวชายแดน ซึ่งจากการดาเนินงานจะส่ งผลให้เกิดการค้าขายในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็น (15) พลังทางสังคม
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๕) พลังสังคม กรมปศุสัตว์ ดาเนินการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนให้
รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โดยยึ ดหลั กตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” ภายใต้โ ครงการพัฒ นาพื้น ที่
โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งจากการดาเนินงาน และจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม
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ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
(ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ๔.๔๐ คะแนน)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก กรมปศุสัตว์ ดาเนินการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด
สร้ างโอกาสและการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ข่ าวสารและความรู้ ที่ มีความจ าเป็ นต่ อ การยกระดั บเป็นผู้ ประกอบการ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจากการดาเนินงานจะส่งผลทาให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
(ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
อยู่ในระดับต่ากว่า ๔๐ ประเทศแรกของโลก)
 การบรรลุเ ป้า หมายตามแผนแม่ บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน กรมปศุสั ตว์
ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียที่ออกมาจากฟาร์มและโรงงานด้านปศุสัตว์ โดยการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ และให้คาแนะนาผู้ ประกอบการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในฟาร์ม/โรงงาน
ลดการปล่อยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) มลพิษจากการใช้สารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งจากการดาเนินงานดังกล่าว จะสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทย
มีความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ประเด็น (๑9) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย : ๑. ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศระดับ ๓ (๗๐ คะแนน))
เป้าหมาย : ๓. แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนของแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้าผิดกฎหมาย ร้อยละ ๖๐)
(ร้อยละของแม่น้าลาคลองและพื้นที่ชุ่มน้าทั้งประเทศ)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ กรมปศุสัตว์
ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้าสาคัญของประเทศ เพื่อลด
การปล่อยของเสียหรือไม่มีของเสียลงสู่แม่น้าลาคลอง โดยสนับสนุนและอุดหนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจัดทา
ระบบบาบัดน้าเสีย รวมถึงการนาของเสียมาเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งดาเนินการภายใต้
แผนงานบู ร ณาการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรน้ า โครงการแก้ไขปัญหาลุ่ มน้าวิ กฤติอ ย่างยั่ งยืน ซึ่งจากการ
ดาเนินงานจะทาให้ปริมาณการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรลดลงและไม่มีผลกระทบต่อสังคม และสนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย : ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
(ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภ าพ
ภาครัฐ กรมปศุสัตว์เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การปรับปรุงกลไกใน
การก าหนดเป้ า หมายและนโยบายก าลั ง คนในภาครั ฐ ให้ มี ม าตรฐาน และเกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการดาเนินงานจะทาให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพ สร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ ๑.๗)
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรมปศุสัตว์
ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้ กับ เกษตรกร ศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสั ตว์ เพื่อเพิ่มมูล ค่าการผลิต รวมถึงการศึ กษา
ด้านส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ และ
แก้ไขการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรในระดับพื้นที่ ซึ่งดาเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งการดาเนินงานจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทฯ
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ต้ องด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็น
ขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สาคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิ จ
การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในกระบวนการทางานของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้แผนการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมดจานวน 13 ฉบับ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเกี่ยวข้อง
จานวน 8 ฉบับ ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (5) ด้านเศรษฐกิจ
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (9) ด้านสังคม และ (10) ด้านพลังงาน และ
กรมปศุสัตว์ ได้ด้าเนินการขับเคลื่อนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ จ้านวน ๔ ด้าน ได้แก่ (2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
- กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
- กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
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- กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
- กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติ
บุคคลของกรม
 ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก้าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- กลยุทธ์ที่ 1 จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- กลยุทธ์ที่ 2 ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
- กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
 ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้
- กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
- กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้นาให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
 ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
- กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๕) ด้านเศรษฐกิจ
 หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
เป้าหมายกิจกรรม : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
- เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) : มีการสนับสนุนการทาการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจาหน่าย
ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6) : สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) พัฒนาเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer
- เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7) : ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร
และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
- ประเด็นการปฏิรู ปที่ ๑ การขยายผลโครงการในพระราชดาริ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ
โดยขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 แห่ง ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตาบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน
- ประเด็น การปฏิรู ป ที่ 4 ส่ งเสริม Smart famer และ Precision farming โดยการยกระดับ
เกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม
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ศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรม Mobile Application ในการวางแผนการผลิต Precision farming
การตลาดและการส่งข้อมูล
(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หัวข้อที่ ๑ : ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
1.1 การปฏิรูปกฎหมาย ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีอยู่ และนาเสนอเข้าสู่การพิจารณาและบังคับใช้ตามขั้นตอน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการอนุรั กษ์
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
3.1 พัฒนาคลังข้อมูล ทรั พยากรชีวภาพระดับชาติ โดยรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิ ดพั นธุ์ใน
ประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 หัวข้อที่ ๒ : สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษ
จากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
และศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นยาและครอบคลุมมากขึ้น
2.5 กากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทา
ผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม โดยออกกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้ องเพื่ อก าหนดหลั กเกณฑ์ ที่ชั ดเจนในการบั งคั บใช้บทลงโทษกั บ
สถานประกอบการที่กระทาผิ ดกฎหมายเพื่อลดความเสี่ ยงในการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจของเจ้าหน้าที่ และ
ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
(๗) ด้านสาธารณสุข
 หัวข้อที่ ๑ : การคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3.1 อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการนาระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจ ให้เป็นมาตรการทาง
กฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์)
3.2 มีมาตรการตรวจสอบสินค้าอาหาร ณ ด่านนาเข้าให้มีประสิทธิภาพ
3.3 ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย
3.4 ผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการขนส่งและการเก็บรักษาอาหารตลอดห่วงโซ่ (ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการและเป็นส่วนที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย)
3.5 ผลั กดันให้ มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่ งจาหน่ายอาหารปรุงส าเร็จและมี
การนาไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการ Tracing (QR code)
3.9 สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี 2561 - 2562 ผัก ผลไม้, ปี 2563 - 2564
เนื้อสัตว์และอื่นๆ)
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๒.๒.๓ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
กรอบแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มุ่งเน้นประเด็นการพัฒ นาที่มี ล าดั บ
ความสาคัญในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand มีองค์ประกอบ ๔ ประการ
คือ ๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
และ ๔) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งมีหมุดหมายที่สาคัญ ๑3 หมุดหมาย ดังนี้
๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย คือ
(1) ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
(๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน
(๓) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า ของอาเซียน
(๔) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
(๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมภาค
(๖) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) ประกอบด้วย ๓ หมุดหมาย คือ
(๗) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
(๘) ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่
(๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย คือ
(๑๐) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
(๑๑) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย (Key Enablers for Thailand ,s Transformation)
ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย คือ
(๑2) ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
(๑3) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
โดยกรมปศุสัตว์ ด้าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ จ้านวน ๔ องค์ประกอบ ๘ หมุดหมาย ดังนี้
(1) ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
(๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน
(๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
(๘) ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่
(๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
(๑๑) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑2) ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
(๑3) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้
ลาดับความสาคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน กาหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง และเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน
มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายสาคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
กรมปศุสัตว์ 9 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต คอร์รัปชั่น
นโยบายที่ 10 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 11 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงของชาติ
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๒.3 แผนระดับที่ ๓ ที่เกีย่ วข้อง
๒.๓.1 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี และคณะรั ฐ มนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐ สภา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดาเนินการเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชี วิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง และ
มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมี
นโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้
1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย
นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจา
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
2.3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับโลกและนโยบายระดับประเทศ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 5
ประเด็น 27 แนวทาง ได้แก่ ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร ประเด็นที่ 2 ยกระดั บขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ประเด็นที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม
เกษตร ประเด็นที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ ประเด็นที่ 5
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งกรมปศุสัตว์ ด้าเนินการสอดคล้อง 5
ประเด็น 23 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร
เป้าหมาย : 2) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : 2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
แนวทางการพัฒนา : 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร
 ประเด็นที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
เป้าหมาย : 1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
7) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
10) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น
13) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) มูลค่าผลผลิ ตผลไม้ เมื องร้ อนที่ส าคั ญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง) ข้าวหอมมะลิ
ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ สัตว์น้า และอื่นๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 (เฉลี่ยร้อยละ)
2) มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (เฉลี่ยร้อยละ)
3) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล, ไบโอดีเซล) มูลค่าสมุนไพรและ
เครื่องเทศและมูลค่าแมลงเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (เฉลี่ยร้อยละ)
4) มู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมของอุ ตสาหกรรมเกษตรแปรรู ป ได้ แก่ อาหาร เครื่ องดื่ ม ไม้ และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
(เฉลี่ยร้อยละ)
5) มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (เฉลี่ยร้อยละ)
7) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสาคัญเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (เฉลี่ยร้อยละ)
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 (เฉลี่ยร้อยละ)
10) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สาคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (เฉลี่ย
ร้อยละ)
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ร้อยละ 6.3
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13) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ร้อยละ 5
แนวทางการพัฒนา :
1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2) เกษตรปลอดภัย
3) เกษตรชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป
5) เกษตรอัจฉริยะ
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
7) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
8) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร
10) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ประเด็นที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร
เป้าหมาย : 1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
3) 3.2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จานวน 300,000 ราย
แนวทางการพัฒนา :
1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม
3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
4) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 ประเด็นที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย : 1) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร
2) การบริหารจัดการน้าภาคเกษตรอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จานวน 1,470,000 ไร่
2) 2.2) พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จานวน 5,673,069 ไร่
แนวทางการพัฒนา :
1) การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
5) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
6) การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
 ประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
เป้าหมาย : 1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลสารสนเทศภาคเกษตรไปใช้ประโยชน์
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว
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3) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
5) งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อนร้อยละ 90
2) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 3
3) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)
ร้อยละ 100
4) ร้อยละของจานวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร้อยละ 70
5) สัดส่วนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนาไปใช้ประโยชน์เทียบกับ
งานวิจัยที่แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
แนวทางการพัฒนา :
1) การพัฒนาบริการประชาชน
2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) การพัฒนากฎหมาย
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
2.3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ จั ด ท าวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ค.ศ. 2015 มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ มุ่ ง ขจั ด ความยากจนในทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก รู ป แบบ โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น กรอบก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573) ซึ่งครอบคลุม 3 เสาหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงการ
พัฒ นาที่ยั่งยื น ประกอบด้ว ย 17 เป้ าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยมีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ านวน 9 เป้ าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ,2,3,6,8,12,13,14,และ 15 โดยเป็น หน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่ วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ในเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัย
ส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ด้าเนินการสอดคล้อง จ้านวน 3 เป้าหมาย
ได้แก่
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 เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- เป้าหมายย่อยที่ 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่
ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอด
ทั้งปีภายในปี 2573
- เป้าหมายย่อยที่ 2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก
โดยเฉพาะผู้หญิงคนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยนาเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573
- เป้ า หมายย่ อ ยที่ 2.4 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ร ะบบการผลิ ต อาหารที่ ยั่ ง ยื น และ
ดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิตที่จะช่วยรัก ษาระบบนิเวศ
เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้งอุทกภัยและ
ภัยพิบัติ
- เป้าหมายย่อยที่ 2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก
สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและภายในปี 2573
 เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน
- เป้าหมายย่อยที่ 6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านการบาบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนา
กลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2573
 เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
- เป้ าหมายย่ อยที่ 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่ งหนึ่ง ในระดับ ค้าปลี ก และ
ผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ภายในปี พ.ศ. 2573
- เป้าหมายย่อยที่ 12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่
รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
2) การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงได้ถูกก้าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ ตั้ งแต่ ปี 2564 เป็น ต้ น ไป โดย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นการพัฒ นาเศรษฐกิจชีว ภาพ (Bio
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกัน
ซึ่งมีความสอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และสอดรั บ กั บ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดทายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มี
ความหลากหลายด้วยการใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์

30
และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์
คือ 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลระหว่างการ
มีอยู่และใช้ไปเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ
BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ
BCG มีเป้าหมายเพื่อ “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน
สูง รายได้สูง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน 2) ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ และการผลิตสินค้า
เกษตรและบริการมูลค่าสูง 3) พัฒนาเกษตรกรมีออาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ
และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ของการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง โดยใช้ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนงาน/
โครงการสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) บนแนวคิด "สร้าง
มูลค่า (Value Creation)" ประกอบด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปขั้นต้น/ขั้นกลาง สร้างทางเลือกใหม่
ให้ กับผลิ ตภัณฑ์ สร้ างแบรนด์หรื อตราสิ นค้า การแปรรูปขั้นสู ง การสร้างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และการตลาดเชิงรุก
2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนแนวคิด "ของเสีย/ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)" ประกอบด้วย
ใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ แปรรูปวัสดุหรือของเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์/พลังงานชีวภาพ /พลังงาน
ชีวมวล ฯลฯ /อุตสาหกรรมขั้นสูง และการตลาดเชิงรุก 3) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) บนแนวคิด
"สมดุลและยั่งยืน (Balance & Sustainability)" ประกอบด้วย กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความยั่งยืนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศในชุมชน/ท้องถิ่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงเกษตร/เชิงนวัตกรรมแบบครบวงจร และการตลาดเชิงรุก โดยมีปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในแต่ละด้ าน ได้แก่
คน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกระบบโลจิสติกส์การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ข้อมูล Big Data แหล่งเงินทุน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
กรมปศุ สั ต ว์ ด้ า เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง
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ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
กรมปศุสัตว์
๓.๑ ภาพรวม
๑) วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การที่น้าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”
๒) พันธกิจ
(๑) ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ ส่งเสริมการตลาดและโลจิสติกส์
ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
(๒) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์ และ
ชีววัตถุสาหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้า
ปศุสัตว์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
(๓) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้าเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการ
ปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสาหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์
(๔) ควบคุม ป้องกัน กาจัด บาบั ด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล กากับดูแล
สถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
(๕) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์
(๖) อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
(๗) กากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(8) บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
๓) ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจน
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการ ที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒.๒๙ ต่อปี
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพื่อการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐
๔) เป้าหมายให้บริการและตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เป้าหมายที่ ๒ สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : ๑. จานวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน
เฉลี่ยปีละ 25,540 แห่ง
๒. จานวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
เฉลี่ยปีละ 1,867 ราย
๓. จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่

32
เฉลี่ยปีละ 50,000 ราย
๔. จานวนพื้นที่ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร
เฉลี่ยปีละ 23,000 ไร่
๕. จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เฉลี่ยปีละ ๓,4๐๐,๐๐๐ ราย
๖. จานวนพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์
เฉลี่ยปีละ 200 แปลง
๗. จานวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เฉลี่ยปีละ 246,500 ตัว
๘. จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เฉลี่ยปีละ 50.2000 ล้านตัว
๙. จานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
เฉลี่ยปีละ 15 ผลิตภัณฑ์
๑๐. จานวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 8,816 ราย
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : ๑. จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เฉลี่ยปีละ 200 ราย
เป้าหมายที่ ๔ พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : ๑. จานวนฟาร์มและสถานประกอบการที่ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าไก่ไข่
เฉลี่ยปีละ 30 แห่ง
เป้าหมายที่ ๕ สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวชี้วัด : ๑. จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
เฉลี่ยปีละ 4,684 ราย
๒. จานวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 3,528 ราย
๓. จานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
เฉลี่ยปีละ 1,040 ราย
๔. จานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อเป็นสินค้า OTOP เฉลี่ยปีละ ๙ ผลิตภัณฑ์
๕. จานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เฉลี่ยปีละ 50,400 ราย
๖. จานวนเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
เฉลี่ยปีละ 800 ราย
๗. จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทาหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เฉลี่ยปีละ 102,000 ตัว
เป้าหมายที่ ๖ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : ๑. จานวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
เฉลี่ยปีละ 15,820 ตัวอย่าง
เป้าหมายที่ ๗ ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : 1. จานวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์บริเวณลุ่มน้าสาคัญ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เฉลี่ยปีละ 100 แห่ง
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๖ กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ทั้งนี้
แผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการแล้วให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ ราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ
ใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ อานาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ แจ้งให้ ปปช.ทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจต่อไป
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ความสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงได้
จัดทาโดยยึดกรอบตามประเด็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (1) ความมั่นคง
(๑) แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางที่ ๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข
ปั ญหาที่มีอยู่ เดิมทั้งปวงให้ ห มดสิ้ น ไป และเฝ้ าระวังมิให้ เกิดเงื่อนไขใหม่ ขึ้น โดยน้อมนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งและศาสตร์ พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปั ญ หา
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนาความสงบสันติ สุขอย่า ง
ยั่งยืน กลับ คืน สู่ป ระชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้ง ประเทศ
และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งดาเนินการต่อจุดศูนย์ดุล
หลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขี ดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่วมในทุกระดับ (๒) ดาเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (๓)
ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือน
จากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความสาคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ นานาชาติ
และภาคประชาชน
1.1) เป้าหมายของแผนย่อย : เป้าหมายที่ ๒ ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ตัวชี้วัดแผนย่อย : ๑. จานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. เหตุการณ์ความรุนแรงยุติภายในปี ๒๕๗๐
๓. ปริมาณการเข้า -ออก ของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
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1.2) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์
๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
1.3) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ
สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุ ขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งจะส่งผล
ทางอ้อมทาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น จานวนการเกิดเหตุความรุนแรง/สูญเสียลดลง
และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.4) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
(1.4.1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการตาบลมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมงานตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (3) การเกษตร
(๑) แผนย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่
ตลาดสม่าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูก าล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สิ น ค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่น การพัฒ นาสิ นค้าให้ เป็นสิ นค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ ๓ สร้างอัตลักษณ์หรือนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่ องเที่ยวและ
บริ การ และส่ งเสริ มการบริ โ ภคสิ น ค้าเกษตรอัตลั กษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่ งออกไปยั ง
ตลาดโลก รวมถึงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยด้านการเกษตร (GI)
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์
๒. จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของ
แต่ละพื้นถิ่น ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด
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๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
(1.4.1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีกอัตลักษณ์พิ้นถิ่น
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในท้องถิ่น
(๒) แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม ไม่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีอันตรายในสิ นค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความ
ปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศแ ละ
ต่างประเทศ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สิ น ค้าเกษตรและอาหารที่ มี คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็น ขั้น พื้น ฐานตามหลั ก การปฏิบัติ ที่ ดี ท าง
การเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าระดับสากล
แนวทางที่ ๔ สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญของ ความปลอดภัยเพื่อสุข
ภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
2.1) เป้าหมายของแผนย่อย : 1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ 3
2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ระดับดี
๒.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมิ น
มาตรฐาน
๒. จานวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
๓. จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตร
ทฤษฎีใหม่
4. จานวนสารชีวภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
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5. จานวนประชาชนได้รับทราบสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน
9. จานวนสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด
๒.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแล และพัฒนากระบวนการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกสิ นค้ า
ปศุสัตว์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตมีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจาหน่าย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (National
Monitoring Plan) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนี้
ต้นทาง ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สาเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จาหน่ายในตลาด/
การนาเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การดาเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์(GAP) การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์ การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
(GMP/HACCP) การขออนุญาตจาหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการนาเข้า การตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น
กลางทาง ดาเนินการควบคุม กากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น
ปลายทาง ดาเนิ นการรั บรองมาตรฐานร้านค้ าจาหน่ ายเนื้ อสั ตว์และผลิ ตภัณฑ์ การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Q) เขียงสะอาด การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า ปศุสัตว์ การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK และเครื่องหมายรับรองต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ด้านสาธารณสุข หัวข้อที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ ประเด็นที่ 3 ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการ การเตือนภัย
ด้านสุขภาพที่ควรระวัง เป็นต้น โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิรูป ดังนี้ 1) อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มี
การนาระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจให้เป็นมาตรการทางกฎหมาย ๓) ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่ง
การผลิ ตมากยิ่ งขึ้น โดยใช้ห ลั กการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย และ 5) ผลั กดันให้ มีกฎหมายมาตรฐาน :
ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจาหน่าย อาหารปรุ งสาเร็จและมีการนาไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits
และ การ Tracing (QR code)
2.4) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
2.4.1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสาน
2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
- กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมการพัฒนา Smart Livestock Auditor
- กิจกรรมการเฝ้าระวังเชื้ออุบัติใหม่ในสินค้าปศุสัตว์
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- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานศูนย์ผลิตน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์สัตว์ในประเทศ
และสนับสนุนการส่งออก
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าปศุสัตว์ สู่ตลาด
ผู้บริโภคยุคฐานวิถีชีวิตใหม่
3) โครงการส่ งเสริ มการใช้ สารชี วภั ณฑ์ และแมลงศั ตรู ธรรมชาติ ทดแทนสารเคมี ทาง
การเกษตร
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางด้านการปศุสัตว์
4) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK
- กิจกรรมการสร้างเครื่องหมายการรับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”
(๓) แผนย่อย : เกษตรชีวภาพ
แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่ก ารผลิตและขยายผลเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรั พยากรชีว ภาพ มีการยกระดับให้ เกษตรกรเป็นผู้ ประกอบการวิส าหกิ จ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีก ารใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่ง
เป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และ
ต่ อ ยอดไปสู่ สิ น ค้ า เกษตรชี ว ภาพ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าวั ต ถุ ดิ บ เหลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรมาใช้ ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช
ผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทเวชส าอาง และผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูล ค่าเพิ่มจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการปศุสัตว์
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้ องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
๓.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : 1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
การจัดตั้งทุกตาบลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ ๕
2. วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งใน
ทุกตาบลเพิ่มขึ้น (1 ตาบล 1 วิสาหกิจ)
๓.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์
2. จานวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านจัดการอาหารสัตว์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3. จานวนวิสาหกิจการเกษตรฐานชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนา
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๓.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการโครงการความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ปศุสัตว์ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ด้วยการขึ้นทะเบียนและการอนุรักษ์พันธุกรรม
ไม่ ว่ า จะเป็ น พั น ธุ์ สั ต ว์ พั น ธุ์ พื ช อาหารสั ต ว์ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ด้ า นปศุ สั ต ว์ รวมถึ ง การเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากการนาความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิต และขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากแมลงเศรษฐกิจ รวมถึงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตลอดจนการส่งเสริมการจัดตั้ง
และบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์
คุ้มครองใช้ ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชี วภาพระดั บชาติ
แนวทางที่ 4. รวบรวมและปรั บปรุ งข้อมูลชนิดพันธุ์ในประเทศไทยให้ เป็นปัจจุ บัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
3.4.1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
- กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
3.4.2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
- กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานแมลงเศรษฐกิจสู่มาตรฐานการส่งออก
- กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการ
ตลาดผู้บริโภค
- กิจกรรมยกระดับและสร้างเรื่องราวให้แก่ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน
โดยการประเมินโครงสร้างด้านประสาทสัมผัส (Honey Sensory Profile)
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงเศรษฐกิจ
3) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)
- กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)
- กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์ประเภทหนังแพะและ
หนังลูกโคนมให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์
(๔) แผนย่อย : เกษตรแปรรูป
แนวทางที่ ๑ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและใช้ วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ เ ชื่ อ มโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มูลค่าสูง โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรู ป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ และสินค้า
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เกษตร รวมทั้งการผลั กดัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรู ปสิ นค้าเกษตรขั้นสู งที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
แนวทางที่ ๓ สนับ สนุน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการ
เก็บ เกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
๔.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔
๔.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปสินค้าปศุสัตว์
4.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้า
ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ปศุสัตว์ และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)
4.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
4.4.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
4.4.2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลาย
และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- กิจกรรมสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาจังหวัด
- กิจกรรมให้บริการและคาปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- กิจ กรรมร้ านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีใหม่ เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์นมในชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสาหรับเกษตรกรผู้ประกอบการผลิ ตภัณฑ์
ปศุสัตว์ในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการในการนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าสู่
ตลาดออนไลน์ เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานสู่
ตลาดสากล
- กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิตโดยการส่งเสริมอาชีพจาหน่ายอาหาร
และผลิตภัณฑ์

40
(๕) แผนย่อย : เกษตรอัจฉริยะ
แนวทางที่ ๑ ส่ งเสริ มการพัฒ นาพันธุ์พืช พันธุ์สั ตว์ ปัจจัยการผลิ ต เครื่องจักรกลและอุ ป กรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยา เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ
แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรการจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีอวกาศและภู มิส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อ มู ล
สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม
๕.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔
๕.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนฟาร์มที่ได้การเพิ่มศักยภาพสู่ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ
๕.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี ควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ส่งเสริมการปรับรูปแบบการจัดการฟาร์มด้วย
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และการขาดแคลนแรงงาน
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
๕.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
5.4.1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1) โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมอัจฉริยะ
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวบรวมน้านมโคอัจฉริยะ
(๖) แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
แนวทางที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนามาวางแผนการผลิต
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่ ก ารบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
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แนวทางที่ ๒ สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการให้ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และประเทศ สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนท า
การเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทา
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ มี บ ทบาท
ดาเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุ กช่วงวัย
สร้ างเสถีย รภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้ ส ามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่าง
ทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ
แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสิ นค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกาหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
๖.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕
๖.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร
๒. จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม
๓. จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์
4. จานวนพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านปศุสัตว์
5. จานวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง
6. จานวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
7. จานวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์
8. จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
9. จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์
10. จานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์
๖.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้ เลี้ ย งสั ตว์ ให้ มีความเป็ น ปั จ จุบันและทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล พื้นฐานที่ส าคัญในการวาง
แผนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ดาเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการปศุสัตว์ หรือระบบวิธีการนาเข้า-ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ณ จุดเดียวแบบ
National Single Windows (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาด ทาให้ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัว และลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการดาเนินงานส่งผลให้ประเทศไทยมี
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ขีดความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสั งคมในทุกภูมิภ าคของ
ประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังได้ดาเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์
การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ การผลิตพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่มการผลิตเป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ ดังนี้
1. หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ อุตสาหกรรมการเกษตร
2) ข้อมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ข้อมูลของตลาด การทาโซน
นิ่งและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- การสนั บสนุ นการเกษตรแบบโซนนิ่ง : กาหนดพื้นที่ทางการเกษตร (Agricultural
zoning) ที่ ครอบคลุ มทั้ ง ในเรื่ อ งของข้ อ มู ล เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ อากาศ พร้ อ มกั บ พั ฒ นาแผนที่ ท างการเกษตร
(Agri-Map) ที่สามารถนาเสนอรูปแบบของการทาการเกษตรและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้
2. หัวข้อที่ ๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
1) Big Data ภาคเกษตร สร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
- แพลตฟอร์มข้อมูล บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พัฒนาการเก็บข้อมูลด้วย
Mobile Application และสร้าง Data แพลตฟอร์ม ต่อยอดจาก Agri-Map
๖.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
6.4.๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1) โครงการจัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural
Big Data Center)
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และโรคระบาดที่สาคัญในสุกรและหมูป่า
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตสัตว์
๓) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่
- กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
- กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
- กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ด้าน ปศุสัตว์ในการบริหารจัดการผลผลิตและ
แปรรูปเพื่อการพึ่งพาตนเอง
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4) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map)
- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
- กิจรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์
- กิจกรรมส่งเสริมประกันภัยปศุสัตว์
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย
- กิจกรรมพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกให้รองรับ
การเชื่อมโยงระบบ NSW ระยะที่ 1
- กิจ กรรมพัฒ นาระบบการเคลื่ อนย้ายสั ตว์และซากสั ตว์ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ ก ส์
(e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW)
6.4.๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บาบัด และชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
- กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
(๑) แผนย่อย : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัว ชี้วัดของแผนย่ อย : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่ องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๒
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุส ัต ว์ มีแ นวทางดาเนินการพัฒ นาศูนย์เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ โดยพัฒนาศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ที่มีศักยภาพในการพั ฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาขาปศุสัตว์ เพื่อ ให้เ กษตรกรและประชาชนทั่ว ไปที่มีความ
สนใจศึกษาธรรมชาติและการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปศุสัตว์สมัยใหม่ และช่วย
ส่ง เสริม การท่อ งเที ่ย วภายในประเทศ ซึ่ ง เกษตรกรและชุ ม ชนในพื้ น ที่ จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์จ ากการที่
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นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในท้องถิ่น ซึ่ง จะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ ดังนี้
1. หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) เรื่อง อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ ( - )
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๑) แผนย่อย : การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แนวทางที่ ๒ พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม
และ การบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการ
กระจาย ความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจแหล่งที่
อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแต่ละภาค ซึ่งจากการดาเนินงานของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ และส่งผลทาให้การผลิตภาคปศุสัตว์ในแต่ละภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
ภาคเหนือ
1) โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) เพื่อการตัดแต่งซากและ
บริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน
- กิจกรรมพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) เพื่อการตัดแต่งซากและ
บริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สาหรับศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สาหรับศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ภาคกลาง
3) โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อการ
ตัดแต่งซากและบริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน
- กิจกรรม อบรมการตัดแต่งซากโคขุนเชิงการค้าสาหรับ Thai Butcher ในพื้นที่ภาคกลาง
และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
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4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้านมแพะและน้านมโคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
เขตพื้นที่ภาคกลาง
- กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์นมแพะ-นมโค
5) โครงการศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง
- กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
6) โครงการการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เพื่อการตัดแต่งซากและบริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน
- กิ จกรรมอบรมการตั ดแต่ งซากโคขุ นเชิ งการค้ าส าหรั บ Thai Butcher ในพื้ นที่ ภาค
ตะวันออก และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ภาคใต้
7) โครงการ ขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธุ์ "แดงสุราษฎร์” ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
- กิจกรรมขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธุ์แดงสุราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาคใต้ชายแดน ( - )
๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(๑) แผนย่อย 1. โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์
แนวทางที่ ๗ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับ
ความต้องการการขนส่ งสิน ค้าต่อเนื่ องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่า ง
ประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่งระบบ
การตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจน
พัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
แนวทางที่ ๘ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทานทั้ ง ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างประโยชน์จ ากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการดาเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ที่มีความปลอดภัย และเป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้ว ยการลดต้น ทุน
เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
๑.๑) เป้า หมายของแผนย่อ ย : ต้นทุนโลจิส ติกส์ ของประเทศไทยต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๑๑
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนรายการพิกัดสินค้าที่นาเข้าและส่งออกผ่านระบบเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW)
๒. ต้นทุนของผู้รับริการในการขออนุญาตนาเข้า-ส่งออกสินค้าลดลง
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๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุส ัต ว์ ดาเนินการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการ
ปศุ สั ต ว์ หรือ ระบบวิธ ีก ารน าเข้า -ส่ง ออกด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิค ส์ ณ จุด เดีย วแบบ National Single
Windows (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาด ทาให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิด
ความคล่ องตัว และลดต้น ทุน การผลิ ตให้ กับผู้ ประกอบการ ซึ่งการดาเนินงานส่ งผลให้ ประเทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ ( - )
(ย้ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย ไปอยู่ในประเด็นที่ 3
การเกษตร)
๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑) แผนย่อยที่ ๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางที่ ๔ พัฒ นาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่
๓ จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางที่ ๖ พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโ ยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ขยายตัวร้อยละ ๖.๓ ต่อปี
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนฟาร์มและสถานประกอบการที่ยกระดับกระบวนการผลิต
สินค้าไก่ไข่
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อ
พัฒนาและปรับระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง(Cage Free Eggs) และการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์(Organic Eggs)
สามารถตรวจสอบย้ อนกลับ สิ นค้าไก่ไข่ได้ทุกฟองว่ามาจากฟาร์ม ใด ทั้งนี้ ใช้รูปแบบการตลาดนาการผลิต
โดยการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมกับเจ้าของฟาร์ม ในการรับซื้อและ
ส่งมอบสินค้า รวมถึงการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านระบบตลาดออนไลน์
1.4) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
1.4.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1) โครงการยกระดับสิ นค้าไข่ ไก่คุ ณภาพสู งในพื้ นที่ เขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC
Premium Eggs)
- กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงและการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ( Cage Free
Eggs / Organic Eggs )

47
- กิจกรรมสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าไข่ไก่ สาหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่แบบ
ไม่ใช้กรง Cage Free /ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ Organic /ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมไข่ไก่
2) โครงการขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC (EEC Premium Eggs) สู่ผู้บริโภคทั่ว
ประเทศไทย
- กิจกรรมขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC (EEC Premium Eggs) สู่ผู้บริโภค
ทั่วประเทศไทย
3) โครงการประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC (EEC Premium
Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC (EEC Premium
Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ
(๒) แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แนวทางที่ ๒ ส่ งเสริ มให้ เกิดการพัฒ นาพื้ นที่เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดนตามศั ก ยภาพ
โดยพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานทรั พ ยากรและกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม รวมทั้ ง ยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักใน
การขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
ให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในภาพรวม
แนวทางที่ ๓ ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่ สอดรับกับความ
ต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่และเมืองรวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
2.1) เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
2.2) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์
2.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด่านกักกันสัตว์
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการส่งออกและนาเข้าสินค้าปศุสัตว์
และเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ที่ อาจจะปนเปื้อนและติดมากับสินค้า
ปศุสัตว์ที่นาเข้าตามแนวชายแดน ซึ่งจากการดาเนินงานจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวในการค้าขายสินค้าปศุสัตว์
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มสูงขึ้น
๒.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
2.4.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- กิจกรรมพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม
(๑) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการนาทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน และเสียสละ โดยน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทาประโยชน์ส่ วนรวมและสร้าง
สังคมแห่งการให้ รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่าน
การระดมพลั งความร่ ว มมือของรั ฐ และภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่ งเสริมให้ มีกลไกเชื่อมโยงกับ
นโยบายและการบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะเพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด
แนวทางที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน
ท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนนาการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตาบลและหมู่บ้าน ก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุน
การแก้ไขปั ญหาและพัฒ นาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒ นาระบบฐานข้อมูล พื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดาเนินงาน
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จานวนเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ปศุสัตว์
2. จ านวนเกษตรกรที่ ได้ รั บบริ การภายใต้ โ ครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
๓. จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทาหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย
สนับสนุนให้รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒ นา โดยยึ ดหลั กตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ซึ่งจากการดาเนินงานจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน
เข้าถึงบริการของรัฐ และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
1.4.๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
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2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
(๑) แผนย่อย : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณ ภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มี
รายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทาง
การเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือนนาไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุ นพัฒนามาตรการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชาระหนี้เพื่อป้องกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ตัว ชี้วั ดของแผนย่ อย : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ มประชากรร้อยละที่มี
รายได้ต่าสุด เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จานวนเกษตรกรได้รับการส่ งเสริมและพั ฒนาอาชีพเพื่อแก้ไ ข
ปัญหาที่ดินทากิน
2. จานวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์
3. จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart
Farmer
4. จานวนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP
5. จานวนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับบริการ
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โดยการส่งเสริมสร้างอาชีพและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่มีความจาเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกร การสร้างผู้นา/ปราชญ์ชุมชนสาขาปศุสัตว์ การสร้างเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกรตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจากการดาเนินงานจะทาให้เกษตรกรมีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและช่องทาง
การตลาด มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
1.4.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
- กิจกรรม พัฒนา Smart Officer, Smart Farmer, Young Smart Farmer และลูกหลาน
เกษตรกร ให้มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
และเข้าถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
- กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพศูนย์รวบรวมน้านมให้เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์นมชุมชน
5) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาหรับเกษตรกรรายย่อย
- กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาหรับเกษตรกรรายย่อย
๓.๒.๘ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑) แผนย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางที่ ๑ จั ดการคุณภาพน้าในแหล่ งน้าผิ ว ดิน แหล่ งน้าใต้ดิน และแหล่ งน้าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์ของประเทศและ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง เพื่อนามาใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคานึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่
ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้า รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาต
การระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้า ทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐
ของพื้นที่เป้าหมาย
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จานวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าเสีย
เพิ่มขึ้น
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๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ มีแนวทางดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของ
เสียที่ออกมาจากฟาร์มและโรงงานด้านปศุสัตว์ โดยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และให้คาแนะนาผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในฟาร์ม/โรงงาน ลดการปล่อยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจาก
สถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) ซึ่งจากการดาเนินงานจะทาให้ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ(กลิ่น)
และของเสียจากการปศุสัตว์ลดลง และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ซึง่ สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และ
ตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อย 2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ
(โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
- (3) ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่
สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นยาและครอบคลุมมากขึ้น
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ ( - )
๓.๒.๙ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
๑) แผนย่อย ๑ : การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
แนวทางที่ ๒ จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ (รวมลาน้า) แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้าและใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้า และจัดทาแผนและดาเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขต
ต้ นน้ า และการอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู รั กษาสภาพสิ่ งแวดล้ อม แหล่ งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพื้ นที่ ที่ ก าหนด
ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่ มน้า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้า การดูแลคุณภาพน้าใน
ล าน้ า (๒) การจั ดหาโครงสร้ างพื้ น ฐาน และ (๓) ก าหนดกติ กาดู แลสิ่ งแวดล้ อ มที่ จ าเป็ น เพื่ อ การจั ด การ
(เช่ น ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย การดู แ ลสารเคมี ภ าคเกษตร การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ า คุ ณ ภาพน้ าน่ า นน้ า) (KD42
ตาม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้า/คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินแหล่งน้าใต้ดิ น
และแหล่งน้าทะเล)
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ระดับด้านความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ
๓ ให้เป็นระดับ ๔
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ๑. ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคในระดับ ๓.๕
๒. ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ ๓
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการด้านปศุสัตว์บริเวณลุ่มน้าสาคัญ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟาร์ม
สุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่ มน้าสาคัญของประเทศ เพื่อลดการปล่อยของเสียหรือไม่มีของเสียลงสู่แม่น้าล าคลอง
โดยสนับสนุนและอุดหนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจัดทาระบบบาบัดน้าเสีย รวมถึงการนาของเสียมาใช้เป็นปุ๋ย
ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจากการดาเนินงานจะทาให้ปริมาณการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรลดลง
และไม่มีผลกระทบต่อสังคม และสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย
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๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
1.4.1) แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) โครงการแก้ปัญหาปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้าวิกฤติอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมแก้ปัญหาปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้าวิกฤติอย่างยั่งยืน
๓.๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๑) แผนย่อย : ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
แนวทางที่ 2 เสริ มสร้ างความเข้ม แข็ งในการบริห ารงานบุ คคลในภาครัฐ ให้ เป็น ไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ ฯ
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ๑. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๒๐
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : บุคลากรของกรมปศุสัตว์ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร
ทางานเพื่อเกษตรกร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ค่านิยมองค์กร
“I2-SMART”
I: Innovation
สร้างนวัตกรรม
I: Integration
ทางานแบบบูรณาการ
S: Standard
สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
M: Mastery
การทางานอย่างมืออาชีพ
A: Agility
ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R: Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
T: Teamwork
มุ่งมั่นในการทางานร่วมกัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่มีต่อองค์กร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. สัดส่วนบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่กระทาผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๑๐
๑.๓) แนวทางการพั ฒนา กรมปศุสั ตว์ ดาเนินการพั ฒนาบุ คลากรทั้ งในเรื่ องของการสร้ าง
จิตสานึกความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการที่ดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและรัฐบาล
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ

53
๓.๒.๑๑ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๓) การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
(๑) แผนย่อย : ๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต
รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์
พืช และสั ตว์ การลดต้น ทุน แรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ ยงเพื่อ
การเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ
2. จานวนโครงการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์
พัฒนาเทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้ กั บ
เกษตรกร การศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษาด้านส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์
ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไขการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร
ในระดับพื้นที่
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
1.4.1) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์
- กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จาแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ

2566

2567

2568

งบประมาณ
2569

2570

2567
36.0626
36.0626

2568
36.0626
36.0626

2569
36.0626
36.0626

2570
36.0626
36.0626

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

36.0626

36.0626

36.0626

36.0626

36.0626

180.3130

1. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

36.0626

36.0626

36.0626

36.0626

36.0626

180.3130

กสส.

36.0626

36.0626

36.0626

36.0626

36.0626

180.3130

กสส.

5,383.1992
5,279.2321
95.6200

5,214.9539
5,126.0781
80.2000

5,455.0673
5,364.1067
81.5000

5,815.3257
5,722.5120
83.2000

6,301.1114
6,204.3300
85.0000

28,169.6575
27,696.2589
425.5200

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

95.6200

80.2000

81.5000

83.2000

85.0000

425.5200

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่น

95.6200

80.2000

81.5000

83.2000

85.0000

425.5200

กสส. /
กผส./สพพ.

13.6200

15.2000

16.5000

18.2000

20.0000

83.5200

กสส./
กผส./สพพ.

1. ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
แผนย่อย 2 : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง
010201
เป้าหมายแผนย่อย : ภำคใต้มีควำมสงบสุข
ร่มเย็น
ตัวชี้วัดแผนย่อย :
- จำนวนงบประมำณด้ำนควำมมั่นคงในกำร
แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนใต้ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
- เหตุกำรควำมรุนแรงยุติภำยในปี 2570
- ปริมำณกำรเข้ำออกของนักท่องเที่ยว
และมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่ใน
จังหวัดชำยแดนใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ
10 ต่อปี

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 การเกษตร
แผนย่อย 1 เกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่น
030101
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตร
อัตลักษณ์ พื้นถิ่นมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย :
1. อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำ
ของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เฉลี่ยร้อยละ 4

9

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมด้ำนปศุสัตว์

รำย

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้
เพิ่มขี้นไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ

5

5

5

5

5

(1) กิจกรรมงานตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ราย

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิม่ ขึ้น
1,2,3
คก.สำคัญ66

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
180.3130
180.3130

2566
36.0626
36.0626

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
และส่งเสริมด้ำนปศุสัตว์
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
(1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตรตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น

(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก
อัตลักษณ์พิ้นถิ่น
(3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อกระบือไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(4) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ในท้องถิ่น

รำย

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ผลิตภัณฑ์

15

15

15

15

15

ผลิตภัณฑ์
(อัตลักษณ์) /
รำย /
ผลิตภัณฑ์
(otop) /
ผลิตภัณฑ์ GI

15/
540/
9/
2

15/
540/
9/
2

15/
540/
9/
2

15/
540/
9/
2

15/
540/
9/
2

ราย

500

500

500

500

500

20.0000

15.0000

15.0000

15.0000

15.0000

80.0000 กสส./สพพ.

ราย

360

360

360

360

360

32.0000

30.0000

30.0000

30.0000

30.0000

152.0000 กสส./สพพ.

ราย

600

600

600

600

600

30.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

110.0000 กสส./สพพ.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ

2566

2567

2568

งบประมาณ
2569

2570

แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย
1,2,3,4,5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
030201
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตรปลอดภัยมี คก.สำคัญ66
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
มูลค่ำเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย เฉลี่ยร้อยละ 3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรที่เข้ำสู่กระบวนกำร
ตรวจสอบรับรองสินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์

คก.สำคัญ66

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
4,438.9990

2566
794.0024

2567
815.9946

2568
875.0975

2569
940.1624

2570
1,013.7421

794.0024

815.9946

875.0975

940.1624

1,013.7421

4,438.9990

104.5314

124.3500

148.8368

177.4687

212.6924

767.8793

กสส./
สพส./
กผส./
สพพ./
สอส./กพก.

รำย
ไร่

1,867

2,153

2,571

2,990

3,559

2. จำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ตำมเกษตร
ทฤษฎีใหม่

รำย
เครือข่ำย

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

3. จำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ตำมเกษตร
ผสมผสำน

รำย

800

800

800

800

800

(1) กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

ราย
ไร่

1,867

2,153

2,571

2,990

3,559

18.0354

20.5548

24.2826

28.0036

33.3343

124.2107

กสส./
สพส./
กผส./
สพพ./
สอส./กพก.

(2) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ราย
เครือข่าย

50,000/
70
800

50,000/
70
800

50,000/
70
800

91.0992

109.3190

131.1828

157.4194

564.9365

กพก.

ราย

50,000/
70
800

75.9160

(3) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสาน

50,000/
70
800

10.5800

12.6960

15.2352

18.2822

21.9387

78.7321

กสส.

653.4710

650.9696

682.5057

715.5507

750.1799

3,452.6768

561.1710

589.2296

618.6910

649.6256

682.1069

10.0000

11.0000

12.0000

13.0000

14.0000

3,100.8240 สพส./
สตส./อยส.
60.0000
สพส.

6.9000

7.2450

7.6073

7.9876

8.3870

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์
ที่ได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน

แห่ง

25,540

26,852

28,227

29,668

31,179

2. จำนวนตัวอยำงที่ได้รับกำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

ตัวอย่ำง

49,725

52,161

54,719

57,405

60,226

(1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์
(2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
(3) กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

แห่ง
ตัวอย่าง
แห่ง /
ตัวอย่าง
โรงเรียน /
ครั้ง

25,240/
48,725
300 /
1,000
8,325 /
90

26,502/
51,161
350 /
1,000
9,250 /
90

27,827/
53,719
400 /
1,000
10,280 /
90

29,218/
56,405
450 /
1,000
11,425 /
90

30,679/
59,226
500 /
1,000
12,700 /
90

38.1269

สพส./
สตส./
อยส./สทป.

สทป.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน

งบประมาณ

หน่วยนับ
ราย

2566
250

2567
300

2568
350

2569
400

2570
450

2566
27.8000

2567
28.4950

2568
29.2074

2569
29.9376

2570
30.6860

(5) กิจกรรมการเฝ้าระวังเชื้ออุบัติใหม่ใน
สินค้าปศุสัตว์

ตัวอย่าง

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

42.0000

15.0000

15.0000

15.0000

15.0000

(6) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานศูนย์ผลิต
น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์สัตว์ในประเทศ
และสนับสนุนการส่งออก

ศูนย์

42

(4) กิจกรรมการพัฒนา Smart Livestock
Auditor

5.6000

คก.ใหม่, 3. โครงการส่งเสริมการใช้
คก.สำคัญ
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
66
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
146.1259 สพส.

102.0000

สตส.

5.6000

สทป.

3.0000

4.8750

4.8750

4.8750

4.8750

22.5000

อยส.

3.0000

4.8750

4.8750

4.8750

4.8750

22.5000

อยส.

33.0000

35.8000

38.8800

42.2680

45.9948

195.9428

สพส.

ทางการเกษตร

030202
เป้าหมายแผนย่อย : ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับกำรยอมรับ
ด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค
ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรระดับดี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนสำรชีวภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์

ชนิด

2. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ
ผลิตชีวภัณฑ์

แห่ง

(1) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์
ทดแทนสารเคมีทางด้านการปศุสัตว์

ชนิด/
แห่ง

2

2/
-

50

50

50

50

2/
50

2/
50

2/
50

2/
50

คก.ใหม่, 4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
คก.สำคัญ
เกษตรและอาหาร
66

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนประชำชนได้รับทรำบสินค้ำ
ปศุสัตว์ที่ได้รับรองมำตรฐำน

ราย

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2. จำนวนสินค้ำปศุสัตว์ที่ได้รับกำร
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำหนด

ล้านฟอง

365

730

1,095

1,460

1,825

ราย

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

25.0000

ล้านฟอง

365

730

1,095

1,460

1,825

28.0000

30.8000

33.8800

37.2680

40.9948

170.9428

326.5003

175.5608

143.4767

147.0315

151.1602

943.7295

17.0305

17.3267

17.7082

18.1291

18.6232

88.8177

17.0305

17.3267

17.7082

18.1291

18.6232

88.8177 สพพ./สทป.
/สอส./
สสช. / สทช.

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK
(2) กิจกรรมการสร้างเครื่องหมายการ
รับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”
แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ
030301
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตรชีวภำพมี
มูลค่ำเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของ
สินค้ำเกษตรชีวภำพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1,2,3,4 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ

ปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
พันธุ์พืชอำหำรสัตว์ และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้ำนปศุสัตว์

สำยพันธุ์

1,287

1,287

1,287

1,287

1,287

สพพ./สทป.
/สอส./
สสช. / สทช.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
(10) กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านปศุสัตว์

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ
สายพันธุ์

2566
1,287

2567
1,287

2568
1,287

งบประมาณ
2569
1,287

2570
1,287

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
คก.ใหม่, 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
คก.สำคัญ
เกษตรชีวภาพ
66

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
88.8177 สพพ./สทป.
/สอส./
สสช. / สทช.

2566
17.0305

2567
17.3267

2568
17.7082

2569
18.1291

2570
18.6232

309.4698

158.2341

125.7685

128.9024

132.5370

854.9118

53.9751

28.7577

28.7709

28.7848

29.2994

169.5879

สพส./
กผส./กสส.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ

รำย

5,260

2,720

2,720

2,720

2,720

2. ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำ
แปรรูปจำกแมลง ที่สำมำรถสอบ
ย้อนกลับได้ทั้งระบบกำรผลิตสินค้ำเพื่อ
กำรส่งออก

ระบบ

1

0

0

0

0

3. ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดได้รับกำรพัฒนำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์

10

10

10

10

10

4. จัดงำนส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
จิ้งหรีด

ครั้ง

1

1

1

1

1

(1) กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานแมลง
เศรษฐกิจสู่มาตรฐานการส่งออก

ราย /
ระบบ

100/
1

100/
-

100/
-

100/
-

100/
-

20.0000

10.0000

10.0000

10.0000

10.0000

60.0000

สพส.

(2) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตามความต้องการตลาดผู้บริโภค

ราย/
ผลิตภัณฑ์

100/
10

100/
10

100/
10

100/
10

100/
10

3.2441

3.2441

3.2441

3.2441

3.2441

16.2205

กผส.

(3) กิจกรรมยกระดับและสร้างเรื่องราว
ให้แก่ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนโดยการประเมินโครงสร้าง
ด้านประสาทสัมผัส (Honey
Sensory Profile)

ราย

20

20

20

20

20

0.2310

0.2636

0.2768

0.2907

0.8053

1.8674

กผส.

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและ
แมลงเศรษฐกิจ

ราย

5,000

2,500

2,500

2,500

2,500

30.5000

15.2500

15.2500

15.2500

15.2500

91.5000

กสส.

243.0147

113.8764

78.2776

78.2776

78.2776

591.7239

สอส./
กสส./กผส.

คก.ใหม่, 3. โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ จากวัสดุ
คก.
เหลือใช้ทางการเกษตร
สาคัญ66

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่ให้บริกำรเครื่องจักรกล
กำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์แก่เกษตรกร

ไร่

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

2. จำนวนเกษตรกรได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ด้ำนจัดกำรอำหำรสัตว์จำกวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร

รำย

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

3. จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับบริกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์

กลุ่ม

300

100

100

100

100

รำย/กลุ่ม

20 / 2

0

0

0

0

4. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรเพิ่มศักยภำพ

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
(1) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์
(Motor Pool)
(2) กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์
กรมปศุสัตว์ (Feed Center)
(3) กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร
(4) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์ประเภท
หนังแพะและหนังลูกโคนมให้เกิด
มูลค่าเพิ่มโดยกระบวนการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

030302
เป้าหมายแผนย่อย : วิสำหกิจกำรเกษตรจำก
ฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีกำรจัดตั้ง
ทุกตำบลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : วิสำหกิจเกษตรฐำนชีวภำพแลภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งในทุกตำบลเพิ่มขึ้น
(1ตำบล 1 วิสำหกิจ)

เป้าหมายงาน

งบประมาณ

2566
7/23,000

2567
9/23,000

2568
23,000

2569
23,000

2570
23,000

2566
28.4697

2567
37.0964

2568
1.4976

2569
1.4976

2570
1.4976

ราย

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

7.9800

7.9800

7.9800

7.9800

7.9800

39.9000

สอส.

กลุ่ม

300

100

100

100

100

206.4000

68.8000

68.8000

68.8000

68.8000

481.6000

กสส.

ราย/กลุ่ม

20 / 2

0

0

0

0

0.1650

กผส.

คก.ใหม่, 4. โครงการส่งเสริมการจัดตัง้ และบริหาร
คก.
จัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ
สาคัญ66
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนวิสำหกิจกำรเกษตรฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำ

วิสำหกิจ

40

50

60

70

80

(1) กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ปศุสัตว์

วิสาหกิจ

40

50

60

70

80

แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป
030401
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตร
แปรรูปมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของ
สินค้ำเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
70.0589
สอส.

หน่วยนับ
แห่ง/ไร่

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1,2,3,4 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ

0.1650

-

-

-

-

12.4800

15.6000

18.7200

21.8400

24.9600

93.6000

กสส.

12.4800

15.6000

18.7200

21.8400

24.9600

93.6000

กสส.

123.7443

123.1250

51.9055

54.6454

57.6593

411.0795

22.6433

24.9077

27.3985

30.1384

33.1523

138.2402

22.6433

24.9077

27.3985

30.1384

33.1523

138.2402

กผส.

22.6433

24.9077

27.3985

30.1384

33.1523

138.2402

กผส.

101.1010

98.2173

24.5070

24.5070

24.5070

272.8393

101.1010

98.2173

24.5070

24.5070

24.5070

272.8393

ปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์

รำย

1,061

1,061

1,061

1,061

1,061

(2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ราย

1,061

1,061

1,061

1,061

1,061

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
คก.ใหม่, 2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
คก.
เกษตร
สาคัญ66

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรแปรรูปสินค้ำปศุสัตว์

รำย

1,640

1,560

1,560

1,560

กผส.

1,560

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน

งบประมาณ

หน่วยนับ
ราย

2566
540

2567
540

2568
540

2569
540

2570
540

2567
1.1273

แห่ง

1

1

0

0

0

51.0000

51.0000

-

-

-

102.0000

กผส.

(3) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาจังหวัด

แห่ง/ราย

40/80

37/-

0

0

0

24.5230

22.7103

-

-

-

47.2333

กผส.

(4) กิจกรรมให้บริการและคาปรึกษาด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

12

12

12

12

12

2.6400

2.8560

2.8560

2.8560

2.8560

14.0640

กผส.

(5) กิจกรรมร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจ
ชุมชนบนฐานวิถีใหม่ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน

แห่ง/ราย

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

7.3950

7.3950

7.3950

7.3950

7.3950

36.9750

กผส.

(6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดสาหรับเกษตรกร
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุค
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Disruption)

ราย

100

100

100

100

100

1.2998

1.2998

1.2998

1.2998

1.2998

6.4990

กผส.

(7) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ผู้ประกอบการในการนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เข้าสู่ตลาดออนไลน์ เปลี่ยน
เกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

ราย

500

500

500

500

500

0.9507

0.9507

0.9507

0.9507

0.9507

4.7535

กผส.

(8) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดให้
ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ
มาตรฐานสู่ตลาดสากล

ราย

200

200

200

200

200

10.6410

10.6410

10.6410

10.6410

10.6410

53.2050

กผส.

(9) กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาด
นาการผลิตโดยการส่งเสริมอาชีพ
จาหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์

ราย

200

200

200

200

200

1.5242

0.2372

0.2372

0.2372

0.2372

2.4730

กผส.

265.0556

265.1356

265.1756

262.0256

261.4013

1,318.7937

265.0556

265.1356

265.1756

262.0256

261.4013

1,318.7937

265.0556

265.1356

265.1756

262.0256

261.4013

1,318.7937

กสส.

(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการแปรรูปเพื่อสร้าง
ความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
(2) กิจกรรมสร้างศูนย์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ
030501
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำที่ได้จำกเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
- มูลค่ำสินค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
คก.ใหม่, 1. โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลงเกษตร
คก.
อัจฉริยะ
สาคัญ66

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนฟำร์มที่ได้กำรเพิ่มศักยภำพสู่ฟำร์ม
โคนมอัจฉริยะ
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม
โคนมอัจฉริยะ
(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
รวบรวมน้านมโคอัจฉริยะ

2568
1.1273

2569
1.1273

2570
1.1273

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
5.6365
กผส.

2566
1.1273

ฟำร์ม

1035

1,035

1,035

1,035

1,035

ฟาร์ม

35

35

35

35

35

48.3767

48.3767

48.3767

45.2267

45.2267

235.5835

กสส.

ฟาร์ม

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

216.6789

216.7589

216.7989

216.7989

216.1746

1,083.2102

กสส.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ

2566

2567

2568

งบประมาณ
2569

2570

แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
030601
เป้าหมายแผนย่อย : ประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตรต่อหน่วย มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1,2,3

1. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
เกษตรกรแห่งชาติ (National
Agricultural Big Data Center)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับ
กำรปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียน
เกษตรกร
(1) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

รำย

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

ราย

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนสัตว์ที่ผลิตได้จำกกำรผสมเทียม

2567
3,666.0621

2568
3,946.9514

2569
4,235.4471

2570
4,635.3671

1,291.2310

1,085.3491

1,127.2466

1,171.8864

1,290.3649

5,966.0781

27.9954

32.0598

32.0598

32.0598

32.0598

156.2346

ศทส.

27.9954

32.0598

32.0598

32.0598

32.0598

156.2346

ศทส.

842.5356

821.4893

857.2068

894.6666

1,007.9651

4,423.8635

สทป./สพพ. /
สอส./สคบ./
กสบ/สสช./
สทช./ กสก.

2. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรสุขภำพสัตว์

ล้ำนตัว
ล้ำนตัว

50.2000

0.2712
50.2000

0.2983
50.2000

0.3281
50.2000

0.3609
50.2000

(1) กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ล้านตัว

0.2465

0.2712

0.2983

0.3281

0.3609

335.2478

314.4514

345.7590

379.6288

416.9473

1,792.0343

(2) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ล้านตัว

50.2000

50.2000

50.2000

50.2000

50.2000

409.3700

412.6200

417.0300

420.6200

499.6000

2,159.2400

สทป./สพพ. /
สอส.
สคบ./กสบ/
สสช. / สทช./
กสก.

(3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดที่สาคัญ
ในสุกรและหมูป่า

ฟาร์ม/
แห่ง/
ตัวอย่าง

40,000/
8,823/
60,380

40,000/
8,823/
60,380

40,000/
8,823/
60,380

40,000/
8,823/
60,380

40,000/
8,823/
60,380

68.8178

68.8178

68.8178

68.8178

68.8178

344.0892

สคบ./สสช. /
สทช./ กสก.

ฟาร์ม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

29.1000

25.6000

25.6000

25.6000

22.6000

128.5000

สคบ.

40.7000

41.8000

47.9800

55.1600

60.3400

245.9800

กสส./
กผส./
สคบ./
สทป./สอส.

2.6200

1.6200

1.6200

1.6200

1.6200

9.1000

(4) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์
คก.สาคัญ66
(เป็นคก.ใน
แผนEEC
คลัสเตอร์
โคเนื้อ)

0.2465

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
20,158.1372

2566
3,674.3095

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่กำรเกษตรแปลงใหญ่
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ด้ำนปศุสัตว์

แปลง

200

200

200

200

200

2. มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อแปลง
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5

5

5

5

5

(1) กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและขึ้น
ทะเบียนแปลงใหญ่

แปลง

50

30

30

30

30

กสส.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน

งบประมาณ

10.5000

14.0000

17.5000

21.0000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
70.4800 กสส./สอส.

23.6000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

103.6000 กสส./สคบ.

420/
8,400

1.8000

1.9800

2.1600

3.3400

2.5200

11.8000 กสส./สคบ.

35/
350

40/
400

3.6000

4.5000

5.4000

6.3000

7.2000

27.0000

กผส.

80

100

1.6000

3.2000

4.8000

6.4000

8.0000

24.0000

กสส.

380.0000

190.0000

190.0000

190.0000

190.0000

1,140.0000

หน่วยนับ
แปลง/ราย/
ไร่

2566
200/
2,000/
10,000

2567
150/
3,000/
15,000

2568
150/
3,000/
15,000

2569
150/
3,000/
15,000

2570
150/
3,000/
15,000

2566
7.4800

(3) กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้
เป็นฟาร์ม GFM

แปลง/
ฟาร์ม

280/
2,600

200/
2,000

200/
2,000

200/
2,000

200/
2,000

(4) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์

แปลง/ราย

280/
9,000

330/
6,600

360/
7,200

380/
7,800

(5) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์

แปลง/ราย

20/
200

25/
250

30/
300

(6) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตร
อัจฉริยะ

ราย

20

40

60

(2) กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์

คก. 4. โครงการบริหารจัดการการผลิต
สาคัญ66
สินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่

2567

2568

2569

2570

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กสส./
สพพ./
สอส./
สทป./สคบ.)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนสัตว์ที่ได้รับกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเลี้ยง

ตัว

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

(1) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

ไร่

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

(2) กิจรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

ตัว

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

80.0000

40.0000

40.0000

40.0000

40.0000

(3) กิจกรรมส่งเสริมประกันภัยปศุสัตว์

ตัว

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100.0000

50.0000

50.0000

50.0000

50.0000

19.3504

-

-

-

-

19.3504

19.3504

-

-

-

-

19.3504

ศทส./
สพส./กสก.

แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
คก. 5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
สาคัญ66
โลจิสติกส์เกษตรเพือ่ ลด

600.0000 กสส./สอส.
240.0000

กสส./
สพพ./
300.0000 สทป./สคบ.
กสส.

การสูญเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ

2

-

-

-

-

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบการออกหนังสือ
รับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกให้
รองรับการเชื่อมโยงระบบ NSW
ระยะที่ 1

ระบบ

1

-

-

-

-

15.5000

-

-

-

-

15.5000

สพส.

(2) กิจกรรมพัฒนาระบบการเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อ
รองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
(NSW)

ระบบ

1

-

-

-

-

3.8504

-

-

-

-

3.8504

กสก.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

เป้าหมายงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2566

2567

2568

งบประมาณ
2569

2570

1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์
ด้ำนกำรปศุสัตว์

2567
2,580.7130

2568
2,819.7047

2569
3,063.5607

2570
3,345.0021

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
14,172.7086

2,363.7281

2,580.7130

2,819.7047

3,063.5607

3,345.0021

14,172.7086

กสส./กพก/
กผส./สสช./
กสก./สคบ./
กสบ./สพพ./
สทป./สอส./ศทส.

รำย

8,816

10,034

11,404

12,951

14,699

2. จำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจ
วิเครำะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
3. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันโรค

ตัวอย่ำง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ล้ำนตัว

1

1

1

1

1

4. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้

ล้ำนตัว

1.1052

1.2157

1.3372

1.4710

1.6181

ตัน
ราย

43,410
8,816

43,410
10,034

43,410
11,404

43,410
12,951

43,410
14,699

37.4992

41.9876

46.9993

52.6127

58.9182

238.0170

(3) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
และชันสูตรโรคสัตว์
(4) กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์

ตัวอย่าง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

333.4473

339.6547

346.1724

353.0160

360.2018

1,732.4922

ล้านตัว

1

1

1

1

1

46.0000

46.0000

46.0000

46.0000

46.0000

สสช./
กสก.สคบ./
230.0000 กสบ./สคบ.

(5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
สินค้าปศุสัตว์
(6) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ราย

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

88.5256

97.3781

107.1159

117.8276

129.6103

540.4575 กผส./กรป.

ล้านตัว

1.1052

1.2157

1.3372

1.4710

1.6181

393.3584

432.6357

475.8379

523.3572

575.6253

2,400.8145 สพพ./สทป.

(7) กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัน

43,410

43,410

43,410

43,410

43,410

504.9134

563.8773

630.2742

705.4920

790.6325

3,195.1894

(8) กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์

ราย

5,200

5,845

6,242

6,698

7,223

891.2540

980.4494

1,078.5748

1,186.5249

1,305.2839

ระบบ /
ร้อยละ

- /
90

1 /
90

2/
90

- /
90

- /
90

68.7302

78.7302

88.7302

78.7302

78.7302

393.6510

31.5299
31.5299
1.3467

15.5388
15.5388
-

15.5388
15.5388
-

15.5388
15.5388
-

15.5388
15.5388
-

93.6851
93.6851
1.3467

5. จำนวนผลผลิตพืชอำหำรสัตว์
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

(9) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แผนแม่บท ประเด็นที่ 6 พืน้ ที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
060101
แผนย่อย 1. กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
เป้ำหมำยแผนย่อย : เมืองในพื้นที่เป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำเพื่อกระจำยควำมเจริญ
และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ตัวชี้วัด :
จำนวนเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มี
กำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัย
และพื้นที่เฉพำะ

2566
2,363.7281

แผนพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค
2
แผนพัฒนาพืน้ ที่ภาคเหนือ
คก.ใหม่ 1. โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai
Master Butcher) เพือ่ การตัดแต่งซาก
และบริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคเหนือ
ได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(1) กิจกรรมพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai
Master Butcher) เพื่อการตัดแต่งซากและ
บริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน

กสส./
กพก/กผส..

สอส.

5,442.0870 กสส./กผส.
ศทส./
สทป./สพพ.

กผส.
1.3467

รำย

40

ราย

40

1.3467

-

-

-

-

1.3467

1.3467

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน

แผนพัฒนาพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คก.ใหม่ 1. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สาหรับศูนย์เรียนรู้
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต
(1) กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สาหรับศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

หน่วยนับ

2566

2567

2568

งบประมาณ
2566
1.2540

แผนย่อย

2569

2570

รำย

20

20

20

20

20

ราย

20

20

20

20

20

แผนพัฒนาพืน้ ที่ภาคกลาง
คก.ใหม่ 1. โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai

Master Butcher) ในพืน้ ที่ภาคกลาง เพือ่
การตัดแต่งซากและบริหารจัดการชิ้นส่วนโค
ขุน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคกลำง
ได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(1) กิจกรรม อบรมการตัดแต่งซากโคขุน
เชิงการค้าสาหรับ Thai Butcher ในพื้นที่
ภาคกลาง และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

รำย

40

40

40

40

40

ราย

40

40

40

40

40

คก.ใหม่ 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้านมแพะ

และน้านมโคเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในเขตพืน้ ที่ภาคกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคกลำง
ได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(1) กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นมแพะ-นมโค

รำย

20

20

20

20

20

ราย/
ผลิตภัณฑ์

20 /
2

20 /
2

20 /
2

20 /
2

20 /
2

คก.ใหม่ 3. โครงการศูนย์เครือข่ายการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาจังหวัดในเขตพืน้ ที่
ภาคกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคกลำง
ได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(1) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาจังหวัดใน
เขตพื้นที่ภาคกลาง

รำย/แห่ง

40 /
20

40

40

40

40

รำย/แห่ง

40 /
20

40

40

40

40

2567

2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
1.2540

-

-

-

-

1.2540

-

-

-

-

1.2540

1.2540

-

-

-

-

1.2540

กผส.

23.6890

10.2986

10.2986

10.2986

10.2986

64.8834

6.7340

6.7340

6.7340

6.7340

6.7340

33.6700

กผส.

6.7340

6.7340

6.7340

6.7340

6.7340

33.6700

กผส.

3.2170

3.2170

3.2170

3.2170

3.2170

16.0850

กผส.

3.2170

3.2170

3.2170

3.2170

3.2170

16.0850

กผส.

13.7380

0.3476

0.3476

0.3476

0.3476

15.1284

กผส.

13.7380

0.3476

0.3476

0.3476

0.3476

15.1284

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ

2566

2567

2568

งบประมาณ
2569

2570

แผนพัฒนาพืน้ ที่ภาคตะวันออก
คก.ใหม่ 1. โครงการการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ

(Thai Master Butcher) ในพืน้ ที่ภาค
ตะวันออก เพือ่ การตัดแต่งซากและบริหาร
จัดการชิ้นส่วนโคขุน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคตะวันออก
ได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(1) กิจกรรมอบรมการตัดแต่งซากโคขุนเชิง
การค้าสาหรับ Thai Butcher ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

รำย

20

20

20

20

20

ราย

20

20

20

20

20

แผนบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่ภาคใต้
คก.ใหม่ 1. โครงการ ขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธุ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
18.1500

2566
3.6300

2567
3.6300

2568
3.6300

2569
3.6300

2570
3.6300

3.6300

3.6300

3.6300

3.6300

3.6300

18.1500

กผส.

3.6300

3.6300

3.6300

3.6300

3.6300

18.1500

กผส.

1.6102

1.6102

1.6102

1.6102

1.6102

8.0510

1.6102

1.6102

1.6102

1.6102

1.6102

8.0510

สทป.

1.6102

1.6102

1.6102

1.6102

1.6102

8.0510

สทป.

17.7172

18.7870

19.4753

21.3621

23.7902

101.1318

9.3209

10.0209

10.3209

11.8000

13.8000

55.2627

3.3000

4.0000

4.3000

4.8000

5.8000

22.2000

"แดงสุราษฎร์” ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ภำคใต้
ได้รับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(1) กิจกรรมขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธุ์
แดงสุราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

รำย

ราย

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
090101
เป้าหมาย : กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
แผนย่อยที่ 1 กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก
เป้าหมายแผนย่อย : กำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกขยำยตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี

4

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )

คก.ใหม่ 1. โครงการยกระดับสินค้าไข่ไก่คุณภาพสูง

สพส.

ในพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC
Premium Eggs)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนฟำร์มและสถำนประกอบกำร
ที่ยกระดับกระบวนกำรผลิตสินค้ำไก่ไข่
(1) กิจกรรมปรับระบบกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบ
ไม่ใช้กรงและกำรเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
( Cage Free Eggs / Organic Eggs )
(2) กิจกรรมสร้ำงระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้ำไข่ไก่ สำหรับผู้ประกอบกำรฟำร์มไก่ไข่
แบบไม่ใช้กรง Cage Free /ฟำร์มไก่ไข่อินทรีย์
Organic /ผู้ประกอบกำรศูนย์รวบรวมไข่ไก่

แห่ง

10

10

10

20

30

แห่ง

10

10

10

20

30

ฟอง/วัน

80,000

160,000

240,000

300,000

400,000

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน

งบประมาณ

หน่วยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รำย

40

40

40

40

40

ราย

40

40

40

40

40

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
10.0000 กผส.

2566
2.0000

2567
2.0000

2568
2.0000

2569
2.0000

2570
2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

10.0000

4.0209

4.0209

4.0209

5.0000

6.0000

23.0627

4.0209

4.0209

4.0209

5.0000

6.0000

23.0627

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

8.3963

8.7661

9.1544

9.5621

9.9902

45.8691

1. โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.3963

8.7661

9.1544

9.5621

9.9902

45.8691

8.3963

8.7661

9.1544

9.5621

9.9902

45.8691

คก.ใหม่ 2. โครงการขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงใน

พืน้ ที่ EEC (EEC Premium Eggs) สู่
ผูบ้ ริโภคทั่วประเทศไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรและผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภำพสูงในพื้นที่ EEC
สำมำรถพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่
คุณภำพสูง
(1) กิจกรรมขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงใน
พื้นที่ EEC (EEC Premium Eggs) สู่
ผู้บริโภคทั่วประเทศไทย
คก.ใหม่ 3. โครงการประชาสัมพันธ์และขยายตลาด

กรป.

ไข่ไก่คุณภาพสูงในพืน้ ที่ EEC (EEC
Premium Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนองค์กร/ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำร
(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไข่
ไก่คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC (EEC Premium
Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ
090301
แผนย่อยที่ 3 : กำรพัฒนำเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
เป้าหมายแผนย่อย : กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
ของพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน ขยำยตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี

2,3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนตัวอย่ำงที่ตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
สินค้ำปศุสัตว์และเฝ้ำระวังโรคระบำดสัตว์
(1) กิจกรรมพัฒนำด่ำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

องค์กร

5

5

5

5

5

องค์กร

5

5

5

5

5

ตัวอย่ำง

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

แห่ง
ตัวอย่ำง

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

กสก.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ

2566

2567

2568

งบประมาณ
2569

2570

ประเด็นที่ 23 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
230101
เป้าหมาย : มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้น
แผนย่อยที่ 1 กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ
เป้าหมายแผนย่อย : ภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิตและบิรกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น
จำกกำรวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน
ตัวชี้วัด : อัตรำกำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิตและบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
สูงขึ้นจำกกำรวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

2

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงกำรวิจัยที่ดำเนินกำร

โครงกำร

60

62

64

66

(1.1)โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.)

โครงกำร

60

62

64

66

68

(1.2) โครงกำรสำคัญสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (อว.)

โครงกำร

15

17

19

21

23

โครงกำร

1

1

1

1

1

โครงกำร

1

1

1

1

1

1. โครงการพัฒนาพืน้ ที่โครงการหลวง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรภำยใต้โครงกำรหลวง
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์

รำย

800

850

850

850

900

(1) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ราย

800

850

850

850

900

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรผ่ำตัดทำหมัน
ภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

2570
271.2110

146.2668

160.8934

176.9828

194.3260

213.7586

892.2276

54.7200

54.5500

55.9465

55.9128

57.4524

278.5817

200.9868

215.4434

232.9293

250.2388

271.2110

1,170.8093

กวป.

146.2668

160.8934

176.9828

194.3260

213.7586

892.2276

กวป.

60.0000

66.0000

72.6000

79.8600

87.8460

366.3060

กวป.

86.2668

94.8934

104.3828

114.4660

125.9126

525.9216

26.6000

27.9300

29.3265

30.7928

32.3324

146.9817
กวป.

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริกำรภำยใต้
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

2569
250.2388

กวป.

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
1,2

2568
232.9293

กวป.

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
150101
เป้าหมาย : ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมายแผนย่อย : ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำท
ในกำรพัฒนำสังคมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทำงสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

2567
215.4434

68

(1) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

(2) กิจกรรมขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม
(2.1) พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์
แม่นยำสูงและบริกำรอัจฉริยะ
(3) กิจกรรมการนาวิจัย นวัตกรรม และ
วิชาการไปใช้ประโยชน์
(3.1) โครงกำรพัฒนำกำรวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสินค้ำ
ปศุสัตว์สู่ควำมมั่นคง
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
1,170.8093

2566
200.9868

รำย
โรงเรียน

50,400
700

52,400
700

54,400
700

56,400
700

58,400
700

ตัว

87,000

87,000

87,000

87,000

87,000

28.1200

26.6200

26.6200

25.1200

25.1200

131.6000

568.4483

578.8466

588.9260

423.0134

433.4682

2,592.7025

275.3830

285.7813

295.8607

305.9481

316.4029

1,479.3760

275.3830

285.7813

295.8607

305.9481

316.4029

1,479.3760

3.6310

3.9941

4.0348

4.0796

4.4876

20.2271 กพก./กผส.

3.6310

3.9941

4.0348

4.0796

4.4876

20.2271 กพก./กผส.

271.7520

281.7872

291.8259

301.8685

311.9153

1,459.1489

กพก./
กสบ./
สคบ./กผส.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
(1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

(2) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมายงาน

งบประมาณ

2566
50,400
700
15,000

2567
52,400
700
15,000

2568
54,400
700
15,000

2569
56,400
700
15,000

2570
58,400
700
15,000

2566
254.3520

2567
264.3872

2568
274.4259

2569
284.4685

2570
294.5153

ตัว

87,000.00

87,000

87,000

87,000

87,000

17.4000

17.4000

17.4000

17.4000

17.4000

87.0000

293.0653

293.0653

293.0653

117.0653

117.0653

1,113.3265

293.0653

293.0653

293.0653

117.0653

117.0653

1,113.3265

9.8542

9.8542

9.8542

9.8542

9.8542

49.2710 กสส./กผส.

9.8542

9.8542

9.8542

9.8542

9.8542

49.2710

27.6851

27.6851

27.6851

27.6851

27.6851

138.4255 กสส./
กผส./กวป.

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
160101
เป้าหมาย : รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้
น้อยเพิ่มขึ้นอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเนื่อง
แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เป้าหมายแผนย่อย : ศักยภำพและขีดควำม
สำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ของกลุ่ม
ประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุด
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 ต่อปี

1,2

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริม และ
พัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินทำกิน
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
ปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของเกษตรกร

รำย

ราย

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

สคบ.

1,040

1,040

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
ด้ำนปศุสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
1,372.1489 กพก./
กสบ./กผส.

หน่วยนับ
ราย
โรงเรียน
ตัว

รำย

3,605

3,605

3,605

3,605

3,605

(1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แห่ง
ราย

882 /
2,646

882 /
2,646

882 /
2,646

882 /
2,646

882 /
2,646

23.3970

23.3970

23.3970

23.3970

23.3970

116.9850

กสส.

(2) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

ราย

959

959

959

959

959

1.5401

1.5401

1.5401

1.5401

1.5401

7.7005

กผส.

(3) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ในระบบเกษตร
ผสมผสาน

แห่ง

18

18

18

18

18

2.7480

2.7480

2.7480

2.7480

2.7480

13.7400

กวป.

7.7893

7.7893

7.7893

7.7893

7.7893

38.9465 กสส./กผส.

4.8700

4.8700

4.8700

4.8700

4.8700

24.3500

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ Smart Farmer

รำย

4,684

4,684

4,684

4,684

4,684

(1) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ราย

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

กสส.

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
(2) กิจกรรม พัฒนา Smart Officer, Smart
Farmer, Young Smart Farmer และ
ลูกหลานเกษตรกร ให้มีความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และเข้าถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ
ราย

2566
924

2567
924

2568
924

งบประมาณ
2569
924

2570
924

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
(OTOP)ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
2. จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมที่ดัรับกำรเพิ่ม
ศักยภำพให้เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ชุมชน
1) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
2) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพศูนย์รวบรวม
น้านมให้เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์นมชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
14.5965
กผส.

2566
2.9193

2567
2.9193

2568
2.9193

2569
2.9193

2570
2.9193

27.7367

27.7367

27.7367

27.7367

27.7367

138.6835

กผส.

ผลิตภัณฑ์

9

9

9

9

9

ศูนย์

12

12

12

12

12

ผลิตภัณฑ์

9

9

9

9

9

2.0997

2.0997

2.0997

2.0997

2.0997

10.4985

กผส.

ศูนย์

12

12

12

12

12

25.6370

25.6370

25.6370

25.6370

25.6370

128.1850

กผส.

220.0000

220.0000

220.0000

44.0000

44.0000

748.0000 กพก./กวป.

220.0000

220.0000

220.0000

44.0000

44.0000

748.0000 กพก./กวป.

4.5776
4.5776

3.9776
3.9776

3.9776
3.9776

3.9776
3.9776

3.9776
3.9776

11.9327
11.9327

4.5776

3.9776

3.9776

3.9776

3.9776

20.4878

สพส.

4.5776

3.9776

3.9776

3.9776

3.9776

20.4878

สพส.

คก.ใหม่ 5. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบน

ฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาหรับเกษตรกร
รายย่อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกรรำยย่อยที่ได้รับบริกำร
(1) กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาหรับเกษตรกร
รายย่อย
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2
ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ
190101
เป้าหมาย : ควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศ
เพิ่มขึ้น
แผนย่อยที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำ
เชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ
เป้าหมายแผนย่อย : ระดับด้ำนควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจำกระดับ3
ให้เป็นระดับ 4
ตัวชี้วัด :
1. ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำอุปโภคใน
ระดับ3.5
2. ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ 3

รำย

22,000

22,000

22,000

66,000

66,000

ราย

22,000

22,000

22,000

66,000

66,000

แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1. โครงการแก้ปัญหาปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อลุ่มน้าวิกฤติอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์บริเวณ
ลุ่มน้ำสำคัญ ได้รับกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อม
(1) กิจกรรมแก้ปัญหำปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อลุ่มน้ำวิกฤติอย่ำงยั่งยืน

แห่ง

แห่ง
ตัวอย่ำง

100

100

100

100

100

100
1,120

100
1,120

100
1,120

100
1,120

100
1,120

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) กรมปศุสัตว์ จำแนกตำม ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท
แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวชี้วัด

แนวทางที่..
แผนย่อย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด

เป้าหมายงาน
หน่วยนับ

2566

2567

งบประมาณ

2568

2569

2570

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย 5. กำรสร้ำงและพัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐ
เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลำกำรภำครัฐ
ยึดค่ำนิยมในกำรทำงำนเพื่อประชำชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำขีพ
ตัวชี้วัด :
1. ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
2 สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระทำผิด
กฎหมำยลดลงร้อยละ 20

1,2

1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐฯ

รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบวิจัยของ อว.และ สกสว. ประเด็นที่ 23
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย.64)

จาแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
รวม

2566
3,701.7568

2567
3,886.8446

2568
4,081.1868

2569
4,285.2462

2570
4,499.5085

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น
20,454.5429

3,701.7568

3,886.8446

4,081.1868

4,285.2462

4,499.5085

20,454.5429

9,694.0445
2566
36.0626
5,383.1992
568.4483
4.5776

9,720.6852
2567
36.0626
5,214.9539
578.8466
3.9776

10,165.2203
2568
36.0626
5,455.0673
588.9260
3.9776

10,563.6255
2569
36.0626
5,815.3257
423.0134
3.9776

11,274.1282
2570
36.0626
6,301.1114
433.4682
3.9776

51,409.1485
รวมทั้งสิ้น
180.3130
28,169.6575
2,592.7025
20.4878

3,701.7568

3,886.8446

4,081.1868

4,285.2462

4,499.5085

20,454.5429

9,694.0445

9,720.6852

10,165.2203

10,563.6255

11,274.1282

51,417.7037

กกจ.
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