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คำนำ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 

๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพื ่อให้ความเห็นชอบ และเมื ่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จใน
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 
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สารบัญ 
ลำดับ เรื่อง เลขหน้า 

๑ ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
๒ ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 3 
 ๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 3-๑๕ 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒  ๑๖ 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๖-๒๐ 
 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๒๐-๒๒ 
 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  ๒๓ 
 ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๒4 
 ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  ๒5 
 ๒.๓.๑ นโยบายรัฐบาล 25 

 2.3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

25-28 

 2.3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 28-30 
๓ ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรมปศุสัตว์ 31-53 
 ภาคผนวก  

๔ ตารางแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 ของกรมปศุสัตว์   

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บรหิาร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๖ 
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่ วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
ในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด
หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น  

กรมปศุสัตว์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

แผนระดับที่ ๑  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  ประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์  

แผนระดับท่ี ๒  ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก ดังนี้ 
๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๒๓ แผนแม่บท กรมปศุสัตว์ 

ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยง จ านวน ๑๒ แผนแม่บท จ านวน ๑๗ แผนย่อย  
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๑๓ ด้าน กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านสาธารณสุข  

๒.๓ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ กรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ ๔) ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศไทย มีหมุดหมายที่ส าคัญ ๑3 หมุดหมาย โดยกรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ จ านวน 8 หมุดหมาย  

๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  ประกอบด้วย ๑๖ นโยบาย   
กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๙ นโยบาย  
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แผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย  
3.1 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยกรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายหลัก ๘ ด้าน และนโยบาย
เร่งด่วน ๗ เรื่อง 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสอดคล้อง 5 ประเด็น 23 แนวทางการพัฒนา 

3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ด าเนินการสอดคล้อง จ านวน 3 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 2 , 
6 และ 12   2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2564 - 2569) 
ด าเนินการสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง   
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ แผนระดับที่ ๑ 

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

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๑) เป้าหมาย :  

1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข   
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด : 
1) ความสุขของประชากรไทย 
2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง : 
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

(1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม   
มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญ
ของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุม ปลูกฝัง จิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไข
ปัญหา ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความ
มั่นคงอ่ืนๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุ วัฒนธรรม 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืนๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
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เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา 
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความ รุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่างๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและ
ป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้
ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมอาชีพ

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

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) เป้าหมาย :  

1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด : 

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

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : 
1) การเกษตรสร้างมูลค่า   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้า

เกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม  เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร
มีรายได้สูงข้ึน 
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(1.1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าท่ีได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการน าอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และ
สร้างจุดเด่น ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 
ที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู ่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้า
เกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการ
สร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราว
ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออก
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้า ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้ 
เขตร้อนอื่นๆ สู่ตลาดโลก 

(1.2) เกษตรปลอดภัย  สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกร ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการ
ตรวจสอบที่มาของสินค้า ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(1.3) เกษตรชีวภาพ  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร 
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ ยวเนื่องกับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(1.4) เกษตรแปรรูป  ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพ่ือป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ 
ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

(1.5)  เกษตรอัจฉริยะ  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นย า เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก 
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน
ฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิ ศวกรรม ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง 
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา 
เพ่ือยืดระยะเวลาการจ าหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและ
เครื่องจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา การสร้างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้า
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการ
เพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ ด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ 
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3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว  
ให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก  
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
ค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย
กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิด
การท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

 (3.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราว ที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล  
อันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 

๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทย 
ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(๔.๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งเอเชีย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการขนส่งทางน้ าและระบบราง มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการ
ใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วน ภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่าย  
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของ
ภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศ  
เพ่ือนบ้านและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความ
เชื่อมโยงกัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบ  
โลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน  
ในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด 

(๔.๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และ
ภาคอ่ืนๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึง
จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้ง
การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งใน  
ด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบ ต่างๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่มีการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

(๔.๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย ส่งเสริมการ
พัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริม
การสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน  
การยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อ
กับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิ จไปสู ่
ภาคต่างๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด 
ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้ 
เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้
มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคและสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   กรมปศุสัตว์ 

ด าเนินการยกระดับพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตและคุณภาพสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร รูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  โดยก ากับดูและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัย 
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ต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานก าหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

ต้นทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จ าหน่ายในตลาด/  
การน าเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  การด าเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
(GMP/HACCP) การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการน าเข้า การตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น 

กลางทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน (GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ด าเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 

ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหาร โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจ าหน่าย เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ (National Monitoring Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้
ด าเนินการตามบทบาทภารกิจ โดยด าเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์
หลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  การสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรโดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการ
ผลิตในระบบแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค การพัฒนาด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์วิจัยฯของกรมปศุสัตว์  
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีชุมชน   

จากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า  ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์
ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
และน าเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย :  

1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
    เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด : 

1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 
 



10 
 

 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม : 
1) การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร 
ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเอง ของเกษตรกร และการมี
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและกติกา  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับ 
ฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน  
ภาคการเกษตร 

๒) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๒.๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ 

ดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่  คนวัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือ
ปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  
ในจังหวัดต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสัง คม 
การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ 
ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการท าประโยชน์
ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการภาครัฐ  การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิต
และการตลาด การสร้างผู้น าชุมชนสาขาด้านปศุสัตว์ ผลักดันให้มีการต่อยอดสืบสานการเลี้ยงปศุสัตว์ไปยัง
เกษตรกรรุ่นต่อๆไป  โดยการน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อน เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
เป็นต้น  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน  
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าภายในสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย :  

1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ  
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน  
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
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ตัวช้ีวัด : 
1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : 
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(1.1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ 

(๑.๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์
ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
สัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความส าคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนาและการ
ใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา ส ารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์และการส่งเสริมการเกษตร ที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑.๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง
และการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบนพ้ืนฐานของการรักษา
สมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ าคูคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน  
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
คุณค่าและความส าคัญของแม่น้ าคูคลอง 

(1.5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิต สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและ  
วิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้าง
การมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม การบริโภคอย่างพอเพียงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการ ทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้าง
ระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์จัดการขยะ 
แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษ
จากภาคการผลิต เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ า  
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โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท  
ที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วย
การวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
การบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการเพ่ือรองรับการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน  
พ้ืนที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและ
ภาคเอกชน 

3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุ่งสู่

เมืองคาร์บอนต่ า และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตร ที่มีผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก 

(3.2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ  
ลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย  
ทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมือง ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5) พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๕.๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้ 

มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ า
ชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ า
บาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์มีการจัดท า 
แผนป้องกัน ฟื้นฟูรักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติตามพ้ืนที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า
ทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหา และใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์และสร้าง
ความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล ระบบ
และกลไกการจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด าเนินการ 
เพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชน ในการใช้น้ าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการร่วมใช้น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและ
ด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ า
ในภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต
ที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมและผลักดันกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ใหส้่งผลกระทบด้านมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านกลิ่น เสียง และน้ าใช้น้ าเลี้ยง
จากการปศุสัตว์ลงสู่แม่น้ าล าคลอง โดยด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการของเสียด้านปศุสัตว์  โครงการ
แก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิกฤติอย่างยั่งยืน ฯลฯ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์มคีวามยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
(๑) เป้าหมาย :  

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัด : 

1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : 
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค

ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ  
ให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

(1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบาย และการให้บริการภาครัฐ มีก ารน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อ
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
การท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
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ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

(2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนที่ มีการรักษาวินัยการเงิน
การคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว 
การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้
จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับ
แผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
และการปรับปรุงระบบภาษี 

(2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ ภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ  

(3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น 
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงานและมีการแข่งขัน  
ที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย  
(4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้างและ

ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ 

(4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  โดยมีการก าหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้ง มีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

(5.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน ก าลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิด การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่อ งตัว รวมทั้ง
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

(5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยม  
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ 
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์  
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  ก าหนดให้ 

เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

(6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยาน และผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว 

(6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้
มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและ  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาองค์กรและปรับระบบการปฏิบัติราชการ ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ในการปฏิบัติงาน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งภารกิจของกรมปศุสัตว์จะเก่ียวข้องกับการใช้บริการ
ประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นการด าเนินงานจะต้องตอบสนองต่อความต้องการ มีความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  ซึ่งการด าเนินการของกรมปศุสัตว์ จะส่งผลให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของกรมปศุสัตว์ 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (1) ความม่ันคง 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ 1. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(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 ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิด
ความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ประเด็น (3) การเกษตร 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓) 
เป้าหมายที่ ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.0) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (3) การเกษตร  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการยกระดับ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และคุณภาพสูง ทั ้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  โดยก ากับดูและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอ  
ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยใช้ระบบมาตรฐานก าหนดในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 

ต้นทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จ าหน่ายในตลาด/  
การน าเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  การด าเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
(GMP/HACCP) การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการน าเข้า การตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น 

กลางทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน (GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ด าเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Q) เขียงสะอาด เป็นต้น 
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ทั้งนี้ในทุกกระบวนการผลิต กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจ าหน่าย เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(National Monitoring Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ โดยด าเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์หลากหลาย
ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมและน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม  
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีต ส่งเสริมการผลิตในระบบ
แปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค การพัฒนาด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  รวมทั้งการพัฒนาศูนย์วิจัยฯของกรมปศุสัตว์
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีชุมชน   

จากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์  จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพ่ิมข้ึน และผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งทางการค้า  ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยสามารถ
ผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์  
ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ และน าเงินตราเข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

                                        ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

                     เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕) 
เป้าหมายที่ ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
(ตัวชี้วัด : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ๗๕:๒๕) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๕) การท่องเที่ยว กรมปศุสัตว์ มีแนวทาง
ด าเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ โดยพัฒนาศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาขาปศุสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาธรรมชาติและการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้การเลี้ยง
ปศุสัตว์สมัยใหม่ และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น  

ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
                  และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กรมปศุสัตว์
ด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค เป็นการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
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การแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็น (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมาย  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอันดับที่ ๓๘) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล กรมปศุสัตว์ ด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ ระบบธนาคารพาณิชย์ ท าให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัว 
และลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น  

ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเฉลี่ยอย่างน้อย 

                     ร้อยละ ๕ ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการน าเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก  โดยเน้นการตลาดน าการผลิต และด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออ านวย
ความสะดวก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ที่ อาจจะปนเปื้อนและติดมา
กับสินค้าปศุสัตว์ที่น าเข้าตามแนวชายแดน  ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้เกิดการค้าขายในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมสูงขึ้น  

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมาย  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๕) พลังสังคม  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนให้
รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพ่ึงพาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่
โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซึ่งจากการด าเนินงาน และจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม  

 
 
 
 



19 
 

 

                              ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
(ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ๔.๔๐ คะแนน) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด 
สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ ประกอบการ   
การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลท าให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

                                ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
(ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก  
            อยู่ในระดับต่ ากว่า ๔๐ ประเทศแรกของโลก)  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภายใต้ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  กรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียที่ออกมาจากฟาร์มและโรงงานด้านปศุสัตว์  โดยการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในฟาร์ม/โรงงาน 
ลดการปล่อยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) มลพิษจากการใช้สารเคมี  
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว จะสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทย  
มีความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน   

ประเด็น (๑9) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมาย :  ๑. ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมข้ึน  
        (ตัวชี้วัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศระดับ ๓ (๗๐ คะแนน)) 

เป้าหมาย :  ๓. แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย ร้อยละ ๖๐) 
            (ร้อยละของแม่น้ าล าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ กรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ เพ่ือลด
การปล่อยของเสียหรือไม่มีของเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง โดยสนับสนุนและอุดหนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจัดท า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการน าของเสียมาเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งด าเนินการภายใต้
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิ กฤติอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการ
ด าเนินงานจะท าให้ปริมาณการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรลดลงและไม่มีผลกระทบต่อสังคม และสนับสนุน  
ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 

ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมาย :  ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ  
        (ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ กรมปศุสัตว์เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การปรับปรุงกลไกใน
การก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการด าเนินงานจะท าให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพ สร้างความ 
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ ๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น  
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ ๑.๗) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภายใต้ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  กรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร  ศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษา 
ด้านส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ และ
แก้ไขการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ ซึ่งด าเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งการด าเนินงานจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทฯ 
 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็น
ขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ  
การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง การฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในกระบวนการท างานของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้แผนการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมดจ านวน 13 ฉบับ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเกี่ยวข้อง
จ านวน 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 
 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน   

- กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  
- กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 

 ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
- กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
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- กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

- กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติ
บุคคลของกรม 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก้าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

- กลยุทธ์ที่ 1 จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ 2 ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว 
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
- กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

 ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ 
- กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ  
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ  
- กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) 
- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 

 ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
- กลยุทธ์ที่ 1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ 
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(๕) ด้านเศรษฐกิจ  
 หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock) 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
เป้าหมายกิจกรรม : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

- เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) : มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย 
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

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

- เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7) : ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร 
และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
- ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ   

โดยขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่ง ในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต าบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ส่งเสริม Smart  famer และ Precision farming  โดยการยกระดับ
เกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application    รวมทั้งอบรม
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ศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรม Mobile Application ในการวางแผนการผลิต Precision farming 
การตลาดและการส่งข้อมลู 

(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หัวข้อที่ ๑ : ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่  
1.1 การปฏิรูปกฎหมาย ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่มีอยู่ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาและบังคับใช้ตามข้ันตอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการอนุรักษ์

คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ  โดยรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิ ดพันธุ์ใน

ประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 หัวข้อที่ ๒ : สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ  
2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษ

จากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
และศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นย าและครอบคลุมมากขึ้น 

2.5 ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระท า
ผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  โดยออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบังคับใช้บทลงโทษกับ  
สถานประกอบการที่กระท าผิดกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ และ
ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

(๗) ด้านสาธารณสุข 
 หัวข้อที่ ๑ : การคุ้มครองผู้บริโภค 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๙ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
3.1 อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มีการน าระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจ ให้เป็นมาตรการทาง

กฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์) 
3.2 มีมาตรการตรวจสอบสินค้าอาหาร ณ ด่านน าเข้าให้มีประสิทธิภาพ 
3.3 ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย 
3.4 ผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการขนส่งและการเก็บรักษาอาหารตลอดห่วงโซ่ (ซึ่งเป็น

ปัญหาส าคัญที่ยังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการและเป็นส่วนที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย) 
3.5 ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน : ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จและมี  

การน าไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการ Tracing (QR code) 
3.9 สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี 2561 - 2562 ผัก ผลไม้, ปี 2563 - 2564 

เนื้อสัตว์และอ่ืนๆ) 
 
 
 



23 
 

 

๒.๒.๓ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓  มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand มีองค์ประกอบ ๔ ประการ 
คือ ๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
และ ๔) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งมีหมุดหมายท่ีส าคัญ ๑3 หมุดหมาย  ดังนี้  

๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย คือ 
(1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
(๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  
(๓) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า ของอาเซียน 
(๔) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
(๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมภาค 
(๖) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) ประกอบด้วย ๓ หมุดหมาย คือ 
(๗) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
(๘) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 
(๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

๓) วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย คือ 
(๑๐) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
(๑๑) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย (Key Enablers for Thailand ,s Transformation) 
ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย คือ 

(๑2) ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
(๑3) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

โดยกรมปศุสัตว์ ด้าเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๓  จ้านวน ๔ องค์ประกอบ  ๘ หมุดหมาย  ดังนี้ 

(1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
(๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  
(๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
(๘) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 
(๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 
(๑๑) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑2) ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
(๑3) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้
ล าดับความส าคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญ 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง และเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย  
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน  
มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายส าคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
กรมปศุสัตว ์9 นโยบาย ดังนี้  

นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน  
นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต คอร์รัปชั่น  
นโยบายที่ 10 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 11 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงของชาติ   
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๒.3 แผนระดับที่ ๓ ที่เกีย่วข้อง  

๒.๓.1 นโยบายรัฐบาล    
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 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 การฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต 
                        อย่างยั่งยืน  
นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ  

                                         ยุติธรรม                          
2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย  

นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง 
                         และฝ่ายราชการประจ า  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน  
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
 

2.3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับโลกและนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 5 
ประเด็น 27 แนวทาง ได้แก่ ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร  ประเด็นที่ 2 ยกระดับขีด
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 เสริมสร้างความม่ันคงทางการเกษตร  

เป้าหมาย : 2) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : 2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
แนวทางการพัฒนา : 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร 

 ประเด็นที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
เป้าหมาย : 1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 
7) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 
10) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง 
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพ่ิมขึ้น  
13) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง)  ข้าวหอมมะลิ  
ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ สัตว์น้ า และอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 (เฉลี่ยร้อยละ) 

2) มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (เฉลี่ยร้อยละ) 

3) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล , ไบโอดีเซล) มูลค่าสมุนไพรและ
เครื่องเทศและมูลค่าแมลงเศรษฐกิจ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (เฉลี่ยร้อยละ) 

4) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
(เฉลี่ยร้อยละ)  

5) มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  

6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (เฉลี่ยร้อยละ) 

7) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรส าคัญเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (เฉลี่ยร้อยละ) 
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 (เฉลี่ยร้อยละ) 
10) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่ส าคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (เฉลี่ย

ร้อยละ) 
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ร้อยละ 6.3  
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13) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
ร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา :  
1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2) เกษตรปลอดภัย 
3) เกษตรชีวภาพ 
4) เกษตรแปรรูป 
5) เกษตรอัจฉริยะ 
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
7) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
8) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
10) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ประเด็นที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร 
เป้าหมาย :  1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

1) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
3) 3.2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 300,000 ราย 

แนวทางการพัฒนา :  
1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
4) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 ประเด็นที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป้าหมาย :  1) ลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร 

2) การบริหารจัดการน้ าภาคเกษตรอย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

1) ลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร จ านวน 1,470,000 ไร่  
2) 2.2) พ้ืนที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จ านวน 5,673,069 ไร่ 

แนวทางการพัฒนา :  
1) การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ 
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
5) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
6) การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 

 ประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร  
เป้าหมาย :  1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลสารสนเทศภาคเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว 
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3) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
5) งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  
1) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ในการขับเคลื่อนร้อยละ 90 
2) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 3 
3) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 100  
4) ร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ร้อยละ 70 
5) สัดส่วนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เทียบกับ

งานวิจัยที่แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
แนวทางการพัฒนา :  

1) การพัฒนาบริการประชาชน 
2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4) การพัฒนากฎหมาย 
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

 
2.3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดท าวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573) ซึ่งครอบคลุม 3 เสาหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่างๆ เพ่ือให้บรรลุถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยมีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ านวน 9 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ,2,3,6,8,12,13,14,และ 15  โดยเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ในเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและสุขอนามัย
ส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ด้าเนินการสอดคล้อง จ้านวน 3 เป้าหมาย 
ได้แก่  
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 เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม  
                    เกษตรกรรมท่ียั่งยืน  

- เป้าหมายย่อยที่ 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่
ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอด
ทั้งปีภายในปี 2573 

- เป้าหมายย่อยที่ 2.3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก 
โดยเฉพาะผู้หญิงคนพ้ืนเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า 
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเ งิน ตลาด และ
โอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573  

- เป้าหมายย่อยที่ 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและ
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิตที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศ 
เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้งอุทกภัยและ
ภัยพิบัติ  

- เป้าหมายย่อยที่ 2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก 
สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและภายในปี 2573 

 เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหาร 
                   จัดการที่ยั่งยืน 

- เป้าหมายย่อยที่ 6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน า
กลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

 เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ย่ังยืน  
- เป้าหมายย่อยที่ 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและ

ผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ภายในปี พ.ศ. 2573 

- เป้าหมายย่อยที่ 12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ 
รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 

2) การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model  
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงได้ถูกก้าหนดให้เป็นวาระ

แห่งชาติตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกัน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และสอดรับกับ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มี
ความหลากหลายด้วยการใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
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และความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ 
คือ 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลระหว่างการ
มีอยู่และใช้ไปเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 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 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG มีเป้าหมายเพ่ือ “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน
สูง รายได้สูง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน  2) ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ และการผลิตสินค้า
เกษตรและบริการมูลค่าสูง  3) พัฒนาเกษตรกรมีออาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ 
และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง โดยใช้ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนงาน/
โครงการสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย 1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) บนแนวคิด "สร้าง
มูลค่า (Value Creation)" ประกอบด้วย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปขั้นต้น/ขั้นกลาง สร้างทางเลือกใหม่
ให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์หรือตราสินค้า การแปรรูปขั้นสูง การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 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  โดยมีปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในแต่ละด้าน ได้แก่ 
คน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกระบบโลจิสติกส์การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ข้อมูล Big Data แหล่งเงินทุน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

กรมปศุสัตว์ ด้าเนินการสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง   

  
 
 

 



31 
 

 

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
กรมปศุสัตว์  

๓.๑ ภาพรวม 

๑) วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์การที่น้าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก” 

 ๒) พันธกิจ 
(๑) ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าปศุสัตว์ ส่งเสริมการตลาดและโลจิสติกส์  

ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
(๒) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์ และ

ชีววัตถุส าหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้า 
ปศุสัตว์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์  เพ่ือให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(๓) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์  น้ าเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนาด้านการ
ปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

(๔) ควบคุม ป้องกัน ก าจัด บ าบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล ก ากับดูแล
สถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

(๕) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์  
(๖) อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 
(๗) ก ากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(8) บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

๓) ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจน

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการ ที่ผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
           ร้อยละ ๒.๒๙ ต่อปี  
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพ่ือการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP 
           ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

๔) เป้าหมายให้บริการและตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์  
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เข้าร่วมมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
เป้าหมายที่ ๒ สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด :  ๑. จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน  
                เฉลี่ยปีละ 25,540 แห่ง 

๒. จ านวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  
เฉลี่ยปีละ 1,867 ราย 

๓. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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เฉลี่ยปีละ 50,000 ราย 
๔. จ านวนพื้นที่ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร 

เฉลี่ยปีละ 23,000 ไร่ 
๕. จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

เฉลี่ยปีละ ๓,4๐๐,๐๐๐ ราย 
๖. จ านวนพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

เฉลี่ยปีละ 200 แปลง 
๗. จ านวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เฉลี่ยปีละ 246,500 ตัว 
๘. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เฉลี่ยปีละ 50.2000 ล้านตัว 
๙. จ านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
    เฉลี่ยปีละ 15 ผลิตภัณฑ์ 

๑๐. จ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 8,816 ราย 
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ๑. จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
                เฉลี่ยปีละ 200 ราย 

เป้าหมายที่ ๔ พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด : ๑. จ านวนฟาร์มและสถานประกอบการที่ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าไก่ไข่  
                เฉลี่ยปีละ 30 แห่ง 

เป้าหมายที่ ๕ สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 
ตัวชี้วัด :  ๑. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
                เฉลี่ยปีละ 4,684 ราย 

๒. จ านวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    ด้านปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 3,528 ราย 
๓. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 

                เฉลี่ยปีละ 1,040 ราย 
๔. จ านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    เพ่ือเป็นสินค้า OTOP  เฉลี่ยปีละ ๙ ผลิตภัณฑ์ 
๕. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                เฉลี่ยปีละ 50,400 ราย 
๖. จ านวนเกษตรกรภายใตโ้ครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

                เฉลี่ยปีละ 800 ราย 
๗. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
    จากโรคพิษสุนัขบ้า เฉลี่ยปีละ 102,000 ตัว 

เป้าหมายที่ ๖ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด :  ๑. จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  

เฉลี่ยปีละ 15,820 ตัวอย่าง 
เป้าหมายที่ ๗ ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด : 1. จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์บริเวณลุ่มน้ าส าคัญ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เฉลี่ยปีละ 100 แห่ง  
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ทั้งนี้
แผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ
ใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แจ้งให้ ปปช.ทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป   

ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงได้
จัดท าโดยยึดกรอบตามประเด็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (1) ความม่ันคง 

(๑) แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  แนวทางที่ ๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข  

ปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา 
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน าความสงบสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้ง ประเทศ 
และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งด าเนินการต่อจุดศูนย์ดุล
หลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่วมในทุกระดับ  (๒) ด าเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  (๓) 
ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือน
จากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ นานาชาติ
และภาคประชาชน 

1.1) เป้าหมายของแผนย่อย : เป้าหมายที่ ๒ ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
        ตัวชี้วัดแผนย่อย : ๑. จ านวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๒. เหตุการณ์ความรุนแรงยุติภายในปี ๒๕๗๐ 
๓. ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
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1.2) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์  
๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1.3) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ 
สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดความสันติสุ ขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ซึ่งจะส่งผล
ทางอ้อมท าให้พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น จ านวนการเกิดเหตุความรุนแรง/สูญเสียลดลง 
และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

1.4) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
(1.4.1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          1) โครงการต าบลมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมงานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (3) การเกษตร 

(๑) แผนย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

  แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  แนวทางที่ ๓ สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่ องเที่ยวและ
บริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก รวมถึงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยด้านการเกษตร (GI) 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
       ตัวชี้วัดแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
                             ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ :  สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
        ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์  
                               ๒. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ    
๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของ 
แต่ละพ้ืนถิ่น ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด  
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๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
(1.4.1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

   1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีกอัตลักษณ์พ้ินถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือไทยอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในท้องถิ่น 

(๒) แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

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

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าระดับสากล 

แนวทางท่ี ๔ สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของ ความปลอดภัยเพ่ือสุข
ภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1) เป้าหมายของแผนย่อย : 1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ

ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น  
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ 3  

2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ระดับดี 

๒.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมิน

มาตรฐาน 
๒. จ านวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
๓. จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตร

ทฤษฎีใหม ่
4. จ านวนสารชีวภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 
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5. จ านวนประชาชนได้รับทราบสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน 
9. จ านวนสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์    

มาตรฐานก าหนด 
๒.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และพัฒนากระบวนการ

ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกสินค้า 
ปศุสัตว์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตมีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าจ าหน่าย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (National 
Monitoring Plan) เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  ดังนี้ 

 ต้นทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ยาสัตว์/เวชภัณฑ์ ทั้งที่ใช้ในฟาร์ม/จ าหน่ายในตลาด/  
การน าเข้า จะตอ้งผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  การด าเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์(GAP)  การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์  การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
(GMP/HACCP) การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์ การขออนุญาตการน าเข้า การตรวจสอบประเทศต้นทาง เป็นต้น  

กลางทาง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน(GMP/HACCP) เช่น โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเพื่อการส่งออก เป็นต้น  

ปลายทาง ด าเนินการรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Q) เขียงสะอาด การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK และเครื่องหมายรับรองต่างๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ด้านสาธารณสุข  หัวข้อที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ  ประเด็นที่ 3 ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการ การเตือนภัย
ด้านสุขภาพท่ีควรระวัง เป็นต้น โดยมีแนวทางที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิรูป ดังนี้ 1) อาหารปลอดภัย ผลักดันให้มี
การน าระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจให้เป็นมาตรการทางกฎหมาย ๓) ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่ง
การผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย และ 5) ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน :  
ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ าหน่าย อาหารปรุงส าเร็จและมีการน าไปปฏิบัติ 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 
- กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
- กิจกรรมการพัฒนา Smart Livestock Auditor 
- กิจกรรมการเฝ้าระวังเชื้ออุบัติใหม่ในสินค้าปศุสัตว์ 
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- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์สัตว์ในประเทศ 
  และสนับสนุนการส่งออก 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้าปศุสัตว์ สู่ตลาด
ผู้บริโภคยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ 

3) โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทาง 
การเกษตร  

- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางด้านการปศุสัตว์ 
4) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK 
- กิจกรรมการสร้างเครื่องหมายการรับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์” 

(๓) แผนย่อย : เกษตรชีวภาพ 
 แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์

จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่ง
เป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการปศุสัตว์ 

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้ องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : 1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี

การจัดตั้งทุกต าบลเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดของแผนย่อย : 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ ๕  

2. วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งใน 
ทุกต าบลเพ่ิมขึ้น (1 ต าบล 1 วิสาหกิจ) 

๓.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครอง

เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์  
2. จ านวนเกษตรกรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านจัดการอาหารสัตว์

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
3. จ านวนวิส าหกิจก ารเกษตรฐานชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ

การพัฒนา 
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๓.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการโครงการความหลากหลายทางชีวภาพด้าน 
ปศุสัตว์ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ด้วยการขึ้นทะเบียนและการอนุรักษ์พันธุกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ รวมถึงการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการน าความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการผลิตและขยายผลสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากแมลงเศรษฐกิจ รวมถึงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตลอดจนการส่งเสริมการจัดตั้ง
และบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ประเด็นปฏิรูปที่ 3  ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
คุ้มครองใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ  
แนวทางที่ 4. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
 3.4.1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
- กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

3.4.2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ  
    - กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานแมลงเศรษฐกิจสู่มาตรฐานการส่งออก 
    - กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความต้องการ

ตลาดผู้บริโภค 
- กิจกรรมยกระดับและสร้างเรื่องราวให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ ตอนบน

โดยการประเมินโครงสร้างด้านประสาทสัมผัส (Honey Sensory Profile) 
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงเศรษฐกิจ 

3) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) 
- กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 
- กิจกรรมเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์ประเภทหนังแพะและ

หนังลูกโคนมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมโดยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ 

 (๔) แผนย่อย : เกษตรแปรรูป 
  แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

 แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
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เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการ 
เก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

๔.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์    

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔ 
๔.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
 แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 

4.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้า
ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ปศุสัตว์ และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

4.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
4.4.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

4.4.2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  

- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปเพ่ือสร้างความหลากหลาย
และเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

- กิจกรรมสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
- กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจ าจังหวัด 
- กิจกรรมให้บริการและค าปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- กิจกรรมร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ผลิตภัณฑ์นมในชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดส าหรับเกษตรกรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 

ปศุสัตว์ในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการในการน าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าสู่

ตลาดออนไลน์ เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานสู่

ตลาดสากล 
- กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิตโดยการส่งเสริมอาชีพจ าหน่ายอาหาร

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

การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

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

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

๕.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ ๔ 
๕.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนฟาร์มท่ีได้การเพ่ิมศักยภาพสู่ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ 
๕.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี ควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ส่งเสริมการปรับรูปแบบการจัดการฟาร์มด้วย
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และการขาดแคลนแรงงาน 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

๕.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
5.4.1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1) โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมอัจฉริยะ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ านมโคอัจฉริยะ 

(๖) แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
  แนวทางท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 

ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน ามาวางแผนการผลิต 
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่าง 
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
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แนวทางที่ ๒ สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน 
อาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนท า
การเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการท า
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาท
ด าเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุ กช่วงวัย 
สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่าง
ทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

๖.๑)  เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ 

๖.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์  : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร 
๒. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
๓. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4. จ านวนพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา    

ด้านปศุสัตว์ 
5. จ านวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง 
6. จ านวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7. จ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ 
8. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
9. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตร

โรคสัตว์ 
10. จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 

๖.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการวาง
แผนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการปศุสัตว์ หรือระบบวิธีการน าเข้า-ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ณ จุดเดียวแบบ 
National Single Windows (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาด ท าให้ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัว และลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการด าเนินงานส่งผลให้ประเทศไทยมี
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ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังได้ด าเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ การผลิตพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่มการผลิตเป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่  การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ 
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น 

ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ  ดังนี้ 
1. หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  
    หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) 

  ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ อุตสาหกรรมการเกษตร  
         2) ข้อมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้ข้อมูลของตลาด การท าโซน

นิ่งและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  
     - การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง : ก าหนดพ้ืนที่ทางการเกษตร (Agricultural 

zoning) ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ อากาศ พร้อมกับพัฒนาแผนที่ทางการเกษตร 
(Agri-Map) ที่สามารถน าเสนอรูปแบบของการท าการเกษตรและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 

2. หวัข้อที่ 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) โครงการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural   
     Big Data Center) 

- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

และโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า 
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเพ่ิมผลผลิตสัตว์ 

๓) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
- กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและข้ึนทะเบียนแปลงใหญ่ 
- กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ 
- กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
- กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ด้าน ปศุสัตว์ในการบริหารจัดการผลผลิตและ 

แปรรูปเพื่อการพ่ึงพาตนเอง 
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4) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map)  
- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
- กิจรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 
- กิจกรรมส่งเสริมประกันภัยปศุสัตว์ 

5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย  
- กิจกรรมพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกให้รองรับ

การเชื่อมโยงระบบ NSW ระยะที่ 1 
- กิจกรรมพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Movement) เพ่ือรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) 
6.4.๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
- กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ 
- กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
- กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 

(๑) แผนย่อย : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 แนวทางที่ ๑ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๒ 
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์  
๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ มีแนวทางด าเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ โดยพัฒนาศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาขาปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจศึกษาธรรมชาติและการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปศุสัตว์สมัยใหม่ และช่วย
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวภายในประเทศ ซึ่งเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่จะได้รับผลประโยชน์จากการที่
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นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
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 การบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการ
กระจาย ความเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจแหล่งที่
อยู่อาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแต่ละภาค ซึ่งจากการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์  จะส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ และส่งผลท าให้การผลิตภาคปศุสัตว์ในแต่ละภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
ภาคเหนือ 
1) โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) เพ่ือการตัดแต่งซากและ 

บริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน  
- กิจกรรมพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) เพ่ือการตัดแต่งซากและ

บริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ส าหรับศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
- กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ส าหรับศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ภาคกลาง 
3) โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) ในพ้ืนที่ภาคกลาง เพ่ือการ

ตัดแต่งซากและบริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน 
- กิจกรรม อบรมการตัดแต่งซากโคขุนเชิงการค้าส าหรับ Thai Butcher ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ านมแพะและน้ านมโคเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
เขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
- กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์นมแพะ-นมโค 

5) โครงการศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจ าจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
- กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจ าจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 
6) โครงการการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai Master Butcher) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

เพ่ือการตัดแต่งซากและบริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน 
- กิจกรรมอบรมการตัดแต่งซากโคขุนเชิงการค้าส าหรับ Thai Butcher ในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

ภาคใต้ 
7) โครงการ ขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธุ์ "แดงสุราษฎร์” ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

- กิจกรรมขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธุ์แดงสุราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาคใต้ชายแดน ( - )  

 
๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

(๑) แผนย่อย 1. โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางท่ี ๗ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับ

ความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่งระบบ
การตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านตลอดจน
พัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวทางที่ ๘ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย :  สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๑๑ 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ านวนรายการพิกัดสินค้าที่น าเข้าและส่งออกผ่านระบบเชื่อมโยง

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) 
๒. ต้นทุนของผู้รับริการในการขออนุญาตน าเข้า-ส่งออกสินค้าลดลง 
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๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ 
ปศุสัตว์ หรือระบบวิธ ีการน าเข้า-ส ่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ณ จุดเดียวแบบ National Single 
Windows (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาด ท าให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิด
ความคล่องตัว และลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการด าเนินงานส่งผลให้ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ ( - ) 
          (ย้ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย ไปอยู่ในประเด็นที่ 3 

การเกษตร) 
 

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(๑) แผนย่อยท่ี ๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 แนวทางที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ รวมทั้ง 
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพ้ืนที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
๓ จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางที่ ๖ พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ 
ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโ ยบาย 
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก ขยายตัวร้อยละ ๖.๓ ต่อปี 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ๑. จ านวนฟาร์มและสถานประกอบการที่ยกระดับกระบวนการผลิต
สินค้าไก่ไข่ 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพ่ือ
พัฒนาและปรับระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง(Cage Free Eggs) และการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์(Organic Eggs) 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าไก่ไข่ได้ทุกฟองว่ามาจากฟาร์มใด ทั้งนี้ใช้รูปแบบการตลาดน าการผลิต  
โดยการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมกับเจ้าของฟาร์ม ในการรับซื้อและ
ส่งมอบสินค้า รวมถึงการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบตลาดออนไลน์  

1.4) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
1.4.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

1) โครงการยกระดับสินค้าไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC 
Premium Eggs) 
- กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงและการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ( Cage Free 
Eggs / Organic Eggs ) 
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- กิจกรรมสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าไข่ไก่ ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่แบบ
ไม่ใช้กรง Cage Free /ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ Organic /ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมไข่ไก่ 

2) โครงการขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนที่ EEC (EEC Premium Eggs) สู่ผู้บริโภคท่ัว
ประเทศไทย 
- กิจกรรมขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนที่ EEC (EEC Premium Eggs) สู่ผู้บริโภค

ทั่วประเทศไทย 
3) โครงการประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนที่ EEC (EEC Premium 

Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนที่ EEC (EEC Premium 
Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ 

(๒) แผนย่อยท่ี 3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ  

โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่ เดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลักใน 
การขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายแดน
ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในภาพรวม 

แนวทางที่ ๓ ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่ สอดรับกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ และมีกลไกท่ีสามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อใน
พ้ืนที่และเมืองรวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

2.1) เป้าหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  

 ตัวชี้วัดของแผนย่อย :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
พิเศษชายแดน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ต่อปี 

2.2) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวัง

โรคระบาดสัตว์ 
2.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด่านกักกันสัตว์

ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการส่งออกและน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ 
และเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ที่ อาจจะปนเปื้อนและติดมากับสินค้า
ปศุสัตว์ที่น าเข้าตามแนวชายแดน  ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวในการค้าขายสินค้าปศุสัตว์
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมสูงขึ้น 

๒.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
2.4.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- กิจกรรมพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม   

(๑) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการน าทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน และเสียสละ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
สังคมแห่งการให้ รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่าน
การระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับ
นโยบายและการบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนเพ่ือการพัฒนา และมีพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน 
ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด 

แนวทางที่ ๒ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน
ท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการด าเนินงาน 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคกีารพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดของแผนย่อย :   ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จ านวนเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

ปศุสัตว์ 
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
๓. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย 

สนับสนุนให้รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รู้จักการพ่ึงพาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ซึ่งจากการด าเนินงานจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน 
เข้าถึงบริการของรัฐ และไม่เป็นปัญหาและภาระของสังคม 

๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
1.4.๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
- กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 
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2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 
(๑) แผนย่อย : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

  แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มี
รายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทาง
การเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือนน าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุนพัฒนามาตรการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหนี้เพ่ือป้องกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัดของแผนย่อย : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละที่มี

รายได้ต่ าสุด เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากิน 

2. จ านวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ 

3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart 
Farmer 

4. จ านวนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 
5. จ านวนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับบริการ 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โดยการส่งเสริมสร้างอาชีพและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ  
การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกร การสร้างผู้น า/ปราชญ์ชุมชนสาขาปศุสัตว์  การสร้างเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจากการด าเนินงานจะท าให้เกษตรกรมีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและช่องทาง
การตลาด มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
1.4.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน 

3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
- กิจกรรม พัฒนา Smart Officer, Smart Farmer, Young Smart Farmer และลูกหลาน

เกษตรกร ให้มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
และเข้าถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
- กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพศูนย์รวบรวมน้ านมให้เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์นมชุมชน 

5) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
- กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
 

๓.๒.๘ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(๑) แผนย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  
                   ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  แนวทางที่ ๑ จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ 
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์ของประเทศและ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ 
ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาต
การระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ า ทะเล 
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐ 
ของพ้ืนที่เป้าหมาย  

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จ านวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย 
เพ่ิมขึ้น 
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๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ มีแนวทางด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของ
เสียที่ออกมาจากฟาร์มและโรงงานด้านปศุสัตว์  โดยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในฟาร์ม/โรงงาน ลดการปล่อยมลพิษทางกลิ่นและของเสีย 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจาก
สถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) ซึ่งจากการด าเนินงานจะท าให้ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ(กลิ่น) 
และของเสียจากการปศุสัตว์ลดลง และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิรูป ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1. ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และ

ตรวจสอบมลพิษ    
ประเด็นย่อย 2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ 

(โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม   
- (3) ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่

สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นย าและครอบคลุมมากขึ้น 
๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ ( - ) 

 
๓.๒.๙ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

๑) แผนย่อย ๑ : การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ 
แนวทางที่ ๒ จัดการน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พื้นที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า

แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ าและใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขต
ต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพ้ืนที่ที่ก าหนด  
ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพน้ าใน 
ล าน้ า (๒) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (๓) ก าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นเพ่ือการจัดการ  
(เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพ้ืนที่ป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า)  (KD42  
ตาม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ า/คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินแหล่งน้ าใต้ดิน
และแหล่งน้ าทะเล) 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ระดับด้านความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นจากระดับ 
๓ ให้เป็นระดับ ๔   

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ๑. ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคในระดับ ๓.๕ 
                                             ๒. ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ ๓ 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการด้านปศุสัตว์บริเวณลุ่มน้ าส าคัญ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียในฟาร์ม
สุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ เพ่ือลดการปล่อยของเสียหรือไม่มีของเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง  
โดยสนับสนุนและอุดหนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการน าของเสียมาใช้เป็นปุ๋ย
ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจากการด าเนินงานจะท าให้ปริมาณการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรลดลง
และไม่มีผลกระทบต่อสังคม และสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
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๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
1.4.1) แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

1) โครงการแก้ปัญหาปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ าวิกฤติอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมแก้ปัญหาปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ าวิกฤติอย่างยั่งยืน 

๓.๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๑) แผนย่อย : ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

  แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ ฯ  

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย : ๑. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๒๐ 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : บุคลากรของกรมปศุสัตว์ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร 
ท างานเพ่ือเกษตรกร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

  ค่านิยมองค์กร  
  “I2-SMART” 

I: Innovation   สร้างนวัตกรรม 
I: Integration   ท างานแบบบูรณาการ 
S: Standard    สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
M: Mastery   การท างานอย่างมืออาชีพ 
A: Agility    ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
R: Responsibility   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
T: Teamwork     มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่มีต่อองค์กร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๒. สัดส่วนบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่กระท าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๑๐ 
๑.๓) แนวทางการพัฒนา กรมปศุสัตว์ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องของการสร้าง

จิตส านึกความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการที่ดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและรัฐบาล 

๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
          1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ 
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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 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์
พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

๑.๑) เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากปัจจุบัน  

ตัวชี้วัดของแผนย่อย :  อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 

๑.๒) เป้าหมายให้บริการของกรมปศุสัตว์ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ  

2. จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
๑.๓) แนวทางการพัฒนา  กรมปศุสัตว์ ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 

พัฒนาเทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกร การศึกษาการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต รวมถึงการศึกษาด้านส่งเสริมฯ ด้านสุขภาพสัตว์ 
ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไขการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร 
ในระดับพ้ืนที ่ 

๑.๔) แผนงาน/โครงการส้าคัญ  
1.4.1) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 
    - กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 

 
 



 

ภาคผนวก 

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

จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน

1. ด้านความม่ันคง 36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            180.3130          

แผนแม่บท ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง 36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            180.3130          

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            180.3130          

1. โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
    ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

36.0626 36.0626 36.0626 36.0626 36.0626 180.3130 กสส.

9 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
  1. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและ
      ส่งเสริมด้ำนปศุสัตว์

 
รำย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

 2. เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้
     เพ่ิมข้ีนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 5 5 5 5 5

(1) กิจกรรมงานต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ราย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 36.0626 36.0626            36.0626 36.0626            36.0626            180.3130          กสส.

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5,383.1992       5,214.9539       5,455.0673       5,815.3257       6,301.1114       28,169.6575      

แผนแม่บท ประเด็นท่ี 3 การเกษตร         เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 5,279.2321        5,126.0781        5,364.1067        5,722.5120        6,204.3300        27,696.2589      

แผนย่อย 1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 95.6200            80.2000            81.5000            83.2000            85.0000            425.5200          

1,2,3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 95.6200            80.2000            81.5000            83.2000            85.0000            425.5200          

คก.ส ำคัญ66 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
    สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

95.6200 80.2000 81.5000 83.2000 85.0000 425.5200 กสส. / 
กผส./สพพ.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
  1. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
      และส่งเสริมด้ำนปศุสัตว์

 
รำย

 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 

 2. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์
     ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์  15  15  15  15  15 

(1)  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการ
     เกษตรตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน

 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

13.6200 15.2000 16.5000 18.2000 20.0000 83.5200 กสส./
กผส./สพพ.

(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก
    อัตลักษณ์พ้ินถ่ิน

ราย  500  500  500  500  500 20.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 80.0000 กสส./สพพ.

(3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคเน้ือ-
    กระบือไทยอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

ราย  360  360  360  360  360 32.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 152.0000 กสส./สพพ.

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกรเพ่ือ
     สร้างอัตลักษณ์ในท้องถ่ิน

ราย  600  600  600  600  600 30.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 110.0000 กสส./สพพ.

030101
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตร
อัตลักษณ์ พ้ืนถ่ินมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดแผนย่อย : 
 1. อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำ
    ของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน
    เฉล่ียร้อยละ 4

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด
เป้าหมายงาน งบประมาณ

 ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กรมปศุสัตว์

แผนย่อย 2 : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมี
ผลกระทบต่อควำมม่ันคง
010201
เป้าหมายแผนย่อย : ภำคใต้มีควำมสงบสุข
                           ร่มเย็น
ตัวช้ีวัดแผนย่อย : 
 - จ ำนวนงบประมำณด้ำนควำมม่ันคงในกำร
   แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด
   ชำยแดนใต้ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
 - เหตุกำรควำมรุนแรงยุติภำยในปี 2570
 - ปริมำณกำรเข้ำออกของนักท่องเท่ียว
    และมูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนท่ีใน
    จังหวัดชำยแดนใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ
   10 ต่อปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย 794.0024          815.9946          875.0975          940.1624          1,013.7421        4,438.9990        

1,2,3,4,5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 794.0024          815.9946          875.0975          940.1624          1,013.7421        4,438.9990        

คก.ส ำคัญ66 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 104.5314 124.3500 148.8368 177.4687 212.6924 767.8793 กสส./
สพส./
กผส./
สพพ./

สอส./กพก.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรท่ีเข้ำสู่กระบวนกำร
     ตรวจสอบรับรองสินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์

 
รำย
ไร่

1,867 2,153 2,571 2,990 3,559

 2. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
    ศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ตำมเกษตร
     ทฤษฎีใหม่

 รำย
เครือข่ำย

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

 3. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ
    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

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

50,000/
70

75.9160            91.0992            109.3190          131.1828          157.4194          564.9365 กพก.

(3)  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ราย 800 800 800 800 800 10.5800            12.6960            15.2352            18.2822            21.9387            78.7321 กสส.

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
    สินค้าเกษตร

653.4710 650.9696 682.5057 715.5507 750.1799 3,452.6768 สพส./
สตส./

อยส./สทป.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์
     ท่ีได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน

 
แห่ง 25,540 26,852 28,227 29,668 31,179

 2. จ ำนวนตัวอยำงท่ีได้รับกำรตรวจ
    วิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำม
     เกณฑ์มำตรฐำน

ตัวอย่ำง 49,725 52,161 54,719 57,405 60,226

(1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
    สินค้าปศุสัตว์

 แห่ง
ตัวอย่าง

25,240/
48,725

26,502/
51,161

27,827/
53,719

29,218/
56,405

30,679/
59,226

561.1710 589.2296 618.6910 649.6256 682.1069 3,100.8240 สพส./
สตส./อยส.

(2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
    อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

แห่ง / 
ตัวอย่าง

 300 /
 1,000 

 350 / 
1,000 

 400 / 
1,000 

 450 /
 1,000 

 500 /
 1,000 

10.0000 11.0000 12.0000 13.0000 14.0000 60.0000 สพส.

(3) กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน โรงเรียน /
คร้ัง

 8,325 /
90 

 9,250 /
90 

 10,280 /
90 

 11,425 / 
90 

 12,700 /
90 

6.9000 7.2450 7.6073 7.9876 8.3870 38.1269 สทป.

030201
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่ำเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย เฉล่ียร้อยละ 3

คก.ส ำคัญ66

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

(4) กิจกรรมการพัฒนา Smart Livestock
    Auditor

ราย 250 300 350 400 450 27.8000 28.4950 29.2074 29.9376 30.6860 146.1259 สพส.

(5) กิจกรรมการเฝ้าระวังเช้ืออุบัติใหม่ใน
    สินค้าปศุสัตว์

ตัวอย่าง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 42.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 102.0000 สตส.

(6) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานศูนย์ผลิต
   น้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุสัตว์ในประเทศ
   และสนับสนุนการส่งออก

ศูนย์ 42 5.6000 5.6000 สทป.

3. โครงการส่งเสริมการใช้
    สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
    ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
    ทางการเกษตร

3.0000 4.8750 4.8750 4.8750 4.8750 22.5000 อยส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนสำรชีวภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์

ชนิด 2

 2. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ
     ผลิตชีวภัณฑ์

แห่ง 50 50 50 50

(1) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์
   ทดแทนสารเคมีทางด้านการปศุสัตว์

ชนิด/
แห่ง

2/
-

2/
50

2/
50

2/
50

2/
50

3.0000 4.8750 4.8750 4.8750 4.8750 22.5000 อยส.

 4. โครงการสร้างความเช่ือม่ันในสินค้า
     เกษตรและอาหาร

33.0000 35.8000 38.8800 42.2680 45.9948 195.9428  สพส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. จ ำนวนประชำชนได้รับทรำบสินค้ำ
    ปศุสัตว์ท่ีได้รับรองมำตรฐำน

ราย 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

2. จ ำนวนสินค้ำปศุสัตว์ท่ีได้รับกำร
    ตรวจวิเครำะห์คุณภำพตำมเกณฑ์
    มำตรฐำนก ำหนด

ล้านฟอง 365 730 1,095 1,460 1,825

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการ
    รับรู้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK

ราย 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 25.0000 

(2) กิจกรรมการสร้างเคร่ืองหมายการ
    รับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”

ล้านฟอง 365 730 1,095 1,460 1,825 28.0000 30.8000 33.8800 37.2680 40.9948 170.9428 

แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ 326.5003          175.5608          143.4767          147.0315          151.1602          943.7295          

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 17.0305            17.3267            17.7082            18.1291            18.6232            88.8177            

1,2,3,4 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
    ปศุสัตว์

17.0305 17.3267 17.7082 18.1291 18.6232 88.8177 สพพ./สทป.
 /สอส./

สสช. / สทช.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. ข้ึนทะเบียนและอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ 
     พันธ์ุพืชอำหำรสัตว์ และครอบครอง
     เช้ือจุลินทรีย์ด้ำนปศุสัตว์

 
สำยพันธ์ุ

 
1,287 

 
1,287 

 
1,287 

 
1,287 

 
1,287 

สพพ./สทป.
 /สอส./

สสช. / สทช.

คก.ใหม่,
คก.ส ำคัญ

66

คก.ใหม่,
คก.ส ำคัญ

66

030301
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตรชีวภำพมี
มูลค่ำเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของ
สินค้ำเกษตรชีวภำพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5

030202
เป้าหมายแผนย่อย : ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับกำรยอมรับ
ด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรสูงข้ึน
ตัวช้ีวัด : ดัชนีควำมเช่ือม่ันผู้บริโภค
ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรระดับดี

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

(10) กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
        ด้านปศุสัตว์

 สายพันธ์ุ  1,287  1,287  1,287  1,287  1,287 17.0305 17.3267 17.7082 18.1291 18.6232 88.8177 สพพ./สทป.
 /สอส./

สสช. / สทช.

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 309.4698          158.2341          125.7685          128.9024          132.5370          854.9118          

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
     เกษตรชีวภาพ

53.9751 28.7577 28.7709 28.7848 29.2994 169.5879 สพส./
กผส./กสส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1.เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ

รำย 5,260 2,720 2,720 2,720 2,720

2. ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำ
    แปรรูปจำกแมลง ท่ีสำมำรถสอบ
    ย้อนกลับได้ท้ังระบบกำรผลิตสินค้ำเพ่ือ
    กำรส่งออก

ระบบ 1 0 0 0 0

3. ผลิตภัณฑ์จ้ิงหรีดได้รับกำรพัฒนำสร้ำง
   มูลค่ำเพ่ิม

ผลิตภัณฑ์ 10 10 10 10 10

4. จัดงำนส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
    จ้ิงหรีด

คร้ัง 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
    ผลิตภัณฑ์จ้ิงหรีดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
    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) กิจกรรมยกระดับและสร้างเร่ืองราว
    ให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ าผ้ึงในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
    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) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงจ้ิงหรีดและ
    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.

3. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุ
    เหลือใช้ทางการเกษตร

243.0147 113.8764 78.2776 78.2776 78.2776 591.7239 สอส./
กสส./กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนพ้ืนท่ีให้บริกำรเคร่ืองจักรกล
    กำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์แก่เกษตรกร

ไร่ 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

2. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
    ด้ำนจัดกำรอำหำรสัตว์จำกวัสดุเหลือใช้
    ทำงกำรเกษตร

รำย 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

3. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับบริกำร
    เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์

กลุ่ม 300 100 100 100 100

4. จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรเพ่ิมศักยภำพ รำย/กลุ่ม 20 / 2 0 0 0 0

คก.ใหม่,
คก.ส ำคัญ

66

คก.ใหม่,
คก.

ส าคัญ66

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

(1) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
    เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์     
  
   (Motor Pool)

แห่ง/ไร่ 7/23,000 9/23,000 23,000 23,000 23,000 28.4697 37.0964 1.4976 1.4976 1.4976 70.0589 สอส.

(2) กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์
    กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

ราย 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7.9800 7.9800 7.9800 7.9800 7.9800 39.9000 สอส.

(3) กิจกรรมเสริมสร้างความม่ันคงด้าน
   อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
   การเกษตร

กลุ่ม 300 100 100 100 100 206.4000 68.8000 68.8000 68.8000 68.8000 481.6000 กสส.

(4) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
    วัสดุเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์ประเภท 
    หนังแพะและหนังลูกโคนมให้เกิด
    มูลค่าเพ่ิมโดยกระบวนการท่ีเป็นมิตร
   กับส่ิงแวดล้อม

ราย/กลุ่ม 20 / 2 0 0 0 0 0.1650 - - - - 0.1650 กผส.

คก.ใหม่,
คก.

ส าคัญ66

4. โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหาร
   จัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ
   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

12.4800 15.6000 18.7200 21.8400 24.9600 93.6000 กสส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนวิสำหกิจกำรเกษตรฐำนชีวภำพและ
     ภูมิปัญญำท้องถ่ินได้รับกำรพัฒนำ

วิสำหกิจ 40 50 60 70 80

(1) กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐาน
    ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
    ปศุสัตว์

วิสาหกิจ 40 50 60 70 80 12.4800 15.6000 18.7200 21.8400 24.9600 93.6000 กสส.

แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป 123.7443          123.1250          51.9055            54.6454            57.6593            411.0795          

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 22.6433            24.9077            27.3985            30.1384            33.1523            138.2402          

1,2,3,4 1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
    ปศุสัตว์

22.6433 24.9077 27.3985 30.1384 33.1523 138.2402 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
     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 22.6433 24.9077 27.3985 30.1384 33.1523 138.2402 กผส.

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 101.1010          98.2173            24.5070            24.5070            24.5070            272.8393          

2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
    เกษตร

101.1010 98.2173 24.5070 24.5070 24.5070 272.8393 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรเพ่ิม
     ประสิทธิภำพกำรแปรรูปสินค้ำปศุสัตว์

 
รำย 1,640 1,560 1,560 1,560 1,560

คก.ใหม่,
คก.

ส าคัญ66

030302
เป้าหมายแผนย่อย : วิสำหกิจกำรเกษตรจำก
ฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถ่ินมีกำรจัดต้ัง
ทุกต ำบลเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด : วิสำหกิจเกษตรฐำนชีวภำพแลภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินมีกำรจัดต้ังในทุกต ำบลเพ่ิมข้ึน 
(1ต ำบล 1 วิสำหกิจ)

030401
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำเกษตร
แปรรูปมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของ
สินค้ำเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
    นวัตกรรมด้านการแปรรูปเพ่ือสร้าง
    ความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้
    ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ราย 540 540 540 540 540 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 5.6365 กผส.

(2) กิจกรรมสร้างศูนย์นวัตกรรม
    ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

แห่ง 1 1 0 0 0 51.0000 51.0000 - - - 102.0000 กผส.

(3)  กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูป
    ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจ าจังหวัด

แห่ง/ราย 40/80 37/- 0 0 0 24.5230 22.7103 - - - 47.2333 กผส.

(4) กิจกรรมให้บริการและค าปรึกษาด้าน
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ 12 12 12 12 12 2.6400 2.8560 2.8560 2.8560 2.8560 14.0640 กผส.

(5) กิจกรรมร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจ
    ชุมชนบนฐานวิถีใหม่ เพ่ือสร้าง
    มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน

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
     การตลาดส าหรับเกษตรกร
    ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุค
    การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
    (Digital Disruption)

ราย 100 100 100 100 100 1.2998 1.2998 1.2998 1.2998 1.2998 6.4990 กผส.

(7) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
   ผู้ประกอบการในการน าผลิตภัณฑ์
  ปศุสัตว์เข้าสู่ตลาดออนไลน์ เปล่ียน
  เกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

ราย 500 500 500 500 500 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 4.7535 กผส.

(8) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดให้
  ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับ
  มาตรฐานสู่ตลาดสากล

ราย 200 200 200 200 200 10.6410 10.6410 10.6410 10.6410 10.6410 53.2050 กผส.

(9) กิจกรรมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตลาด
   น าการผลิตโดยการส่งเสริมอาชีพ
  จ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์

ราย 200 200 200 200 200 1.5242 0.2372 0.2372 0.2372 0.2372 2.4730 กผส.

แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ 265.0556          265.1356          265.1756          262.0256          261.4013          1,318.7937        

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   265.0556          265.1356          265.1756          262.0256          261.4013          1,318.7937        

1. โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตร
    อัจฉริยะ

265.0556 265.1356 265.1756 262.0256 261.4013 1,318.7937 กสส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนฟำร์มท่ีได้กำรเพ่ิมศักยภำพสู่ฟำร์ม
     โคนมอัจฉริยะ

 
ฟำร์ม 1035 1,035 1,035 1,035 1,035

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม
   โคนมอัจฉริยะ

ฟาร์ม 35 35 35 35 35 48.3767 48.3767 48.3767 45.2267 45.2267 235.5835 กสส.

(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
   รวบรวมน้ านมโคอัจฉริยะ

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.

คก.ใหม่,
คก.

ส าคัญ66

030501
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้ำท่ีได้จำกเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด :  
 - มูลค่ำสินค้ำท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 3,674.3095        3,666.0621        3,946.9514        4,235.4471        4,635.3671        20,158.1372      

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   1,291.2310        1,085.3491        1,127.2466        1,171.8864        1,290.3649        5,966.0781        

1,2,3 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
    เกษตรกรแห่งชาติ (National 
    Agricultural Big Data Center)

27.9954 32.0598 32.0598 32.0598 32.0598 156.2346 ศทส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ท่ีได้รับ
    กำรปรับปรุงข้อมูลหรือข้ึนทะเบียน
    เกษตรกร

 
รำย 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000

(1) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ราย 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 27.9954 32.0598 32.0598 32.0598 32.0598 156.2346 ศทส.

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
    กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

842.5356 821.4893 857.2068 894.6666 1,007.9651 4,423.8635 สทป./สพพ. /
สอส./สคบ./
กสบ/สสช./ 
สทช./ กสก.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนสัตว์ท่ีผลิตได้จำกกำรผสมเทียม

ล้ำนตัว
0.2465

0.2712 0.2983 0.3281 0.3609
 2. จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรสุขภำพสัตว์ ล้ำนตัว 50.2000 50.2000 50.2000 50.2000 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 สทป./สพพ. /
สอส.

(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 สคบ./กสบ/
สสช. / สทช./ 

กสก.

(3) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
     ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์
     แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดท่ีส าคัญ
     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.

(4) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเพ่ิม
    ผลผลิตสัตว์

ฟาร์ม  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 29.1000 25.6000 25.6000 25.6000 22.6000 128.5000 สคบ.

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
    แบบแปลงใหญ่

40.7000 41.8000 47.9800 55.1600 60.3400 245.9800 กสส./
กผส./
สคบ./

สทป./สอส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนพ้ืนท่ีกำรเกษตรแปลงใหญ่
    ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
    ด้ำนปศุสัตว์

 
แปลง 200 200 200 200 200

2. มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อแปลง
   เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 5 5 5 5

(1) กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและข้ึน
ทะเบียนแปลงใหญ่

แปลง 50 30 30 30 30 2.6200 1.6200 1.6200 1.6200 1.6200 9.1000 กสส.

คก.ส าคัญ66
(เป็นคก.ใน
แผนEEC 
คลัสเตอร์
โคเน้ือ)

030601
เป้าหมายแผนย่อย : ประสิทธิภำพกำรผลิต 
สินค้ำเกษตรต่อหน่วย มีกำรปรับตัวเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด : มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วย
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

(2) กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ แปลง/ราย/
ไร่

200/
2,000/
10,000

150/
3,000/
15,000

150/
3,000/
15,000

150/
3,000/
15,000

150/
3,000/
15,000

7.4800 10.5000 14.0000 17.5000 21.0000 70.4800 กสส./สอส.

(3) กิจกรรมปรับระบบการเล้ียงสัตว์ให้
    เป็นฟาร์ม GFM

แปลง/
ฟาร์ม

280/
2,600

200/
2,000

200/
2,000

200/
2,000

200/
2,000

23.6000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 103.6000 กสส./สคบ.

(4) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
    ปศุสัตว์

แปลง/ราย 280/
9,000

330/
6,600

360/
7,200

380/
7,800

420/
8,400

1.8000 1.9800 2.1600 3.3400 2.5200 11.8000 กสส./สคบ.

(5) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
    ปศุสัตว์

แปลง/ราย 20/
200

25/
250

30/
300

35/
350

40/
400

3.6000 4.5000 5.4000 6.3000 7.2000 27.0000 กผส.

(6) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตร
    อัจฉริยะ

ราย 20 40 60 80 100 1.6000 3.2000 4.8000 6.4000 8.0000 24.0000 กสส.

คก.
ส าคัญ66

4. โครงการบริหารจัดการการผลิต
   สินค้า เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ
   การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

380.0000 190.0000 190.0000 190.0000 190.0000 1,140.0000 กสส./
สพพ./
สอส./

สทป./สคบ.)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับกำรเพ่ิม
    ประสิทธิภำพกำรเล้ียง

 
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 600.0000 กสส./สอส.

(2) กิจรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงสัตว์ ตัว 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 240.0000 กสส./
สพพ./

สทป./สคบ.(3) กิจกรรมส่งเสริมประกันภัยปศุสัตว์ ตัว 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 300.0000 กสส.

แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 19.3504            -                   -                   -                   -                   19.3504            

คก.
ส าคัญ66

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
    โลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลด
    การสูญเสีย

19.3504 - - - - 19.3504 ศทส./
สพส./กสก.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนระบบเช่ือมโยงข้อมูลทำง
     อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ 2 - - - - 

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบการออกหนังสือ
    รับรองสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกให้
    รองรับการเช่ือมโยงระบบ NSW 
    ระยะท่ี 1

ระบบ 1 - - - - 15.5000 - - - - 15.5000 สพส.

 (2) กิจกรรมพัฒนาระบบการเคล่ือนย้าย
    สัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบ
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพ่ือ
    รองรับระบบเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล
     (NSW)

ระบบ 1 - - - - 3.8504 - - - - 3.8504 กสก.

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,363.7281        2,580.7130        2,819.7047        3,063.5607        3,345.0021        14,172.7086      

1. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 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.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์
     ด้ำนกำรปศุสัตว์

 
รำย 8,816 10,034 11,404 12,951 14,699

 2. จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีได้รับกำรตรวจ
    วิเครำะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวอย่ำง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 3. จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรเสริมสร้ำง
     ภูมิคุ้มกันโรค

ล้ำนตัว 1 1 1 1 1

 4. จ ำนวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้ ล้ำนตัว 1.1052 1.2157 1.3372 1.4710 1.6181

 5. จ ำนวนผลผลิตพืชอำหำรสัตว์ ตัน 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ราย 8,816 10,034 11,404 12,951 14,699 37.4992 41.9876 46.9993 52.6127 58.9182 238.0170 กสส./
กพก/กผส..

(3) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม 
     และชันสูตรโรคสัตว์

 ตัวอย่าง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 333.4473 339.6547 346.1724 353.0160 360.2018 1,732.4922 สสช./
กสก.สคบ./

(4) กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์  ล้านตัว 1 1 1 1 1 46.0000 46.0000 46.0000 46.0000 46.0000 230.0000 กสบ./สคบ.

(5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
     สินค้าปศุสัตว์

 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.

(6) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 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 สอส.

(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 5,442.0870 กสส./กผส.

(9) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการส่ือสาร

ระบบ /
ร้อยละ

 -  / 
90

 1  / 
90

2/ 
90

 -  / 
90

 -  / 
90

68.7302 78.7302 88.7302 78.7302 78.7302 393.6510  ศทส./
สทป./สพพ.

แผนแม่บท ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 31.5299            15.5388            15.5388            15.5388            15.5388            93.6851            

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 31.5299            15.5388            15.5388            15.5388            15.5388            93.6851            
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีภาคเหนือ 1.3467             -                  -                  -                  -                  1.3467             

คก.ใหม่ 1. โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai
 Master Butcher) เพ่ือการตัดแต่งซาก
และบริหารจัดการช้ินส่วนโคขุน

1.3467 - - - - 1.3467 
กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคเหนือ
     ได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

 
รำย 40

(1)  กิจกรรมพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai
 Master Butcher) เพ่ือการตัดแต่งซากและ
บริหารจัดการช้ินส่วนโคขุน

ราย 40 1.3467             1.3467             

2
060101
แผนย่อย 1. กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
เป้ำหมำยแผนย่อย : เมืองในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือกระจำยควำมเจริญ
และลดควำมเหล่ือมล้ ำในทุกมิติ
ตัวช้ีวัด :  
จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจท่ีมี
กำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อำศัย
และพ้ืนท่ีเฉพำะ

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.2540              -                   -                   -                   -                   1.2540              

คก.ใหม่ 1. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ ส าหรับศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)

1.2540 - - - - 1.2540 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคตะวันออก
     เฉียงเหนือได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
     กำรผลิต

 

รำย 20 20 20 20 20

(1) กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ ส าหรับศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ราย 20 20 20 20 20 1.2540 - - - - 1.2540             

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีภาคกลาง 23.6890            10.2986            10.2986            10.2986            10.2986            64.8834            

คก.ใหม่ 1. โครงการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ (Thai
 Master Butcher) ในพ้ืนท่ีภาคกลาง เพ่ือ
การตัดแต่งซากและบริหารจัดการช้ินส่วนโค
ขุน

6.7340 6.7340 6.7340 6.7340 6.7340 33.6700 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคกลำง
     ได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

 
รำย 40 40 40 40 40

(1) กิจกรรม อบรมการตัดแต่งซากโคขุน
เชิงการค้าส าหรับ Thai Butcher ในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม

ราย 40 40 40 40 40 6.7340             6.7340             6.7340             6.7340             6.7340             33.6700            กผส.

คก.ใหม่ 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ านมแพะ
และน้ านมโคเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง

3.2170 3.2170 3.2170 3.2170 3.2170 16.0850 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคกลำง
     ได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

 
รำย 20 20 20 20 20

(1) กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นมแพะ-นมโค

ราย/
ผลิตภัณฑ์

20 /
2

20 /
2

20 /
2

20 /
2

20 /
2

3.2170             3.2170             3.2170             3.2170             3.2170             16.0850            กผส.

คก.ใหม่ 3. โครงการศูนย์เครือข่ายการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจ าจังหวัดในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลาง

13.7380 0.3476 0.3476 0.3476 0.3476 15.1284 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคกลำง
     ได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

 
รำย/แห่ง 40 /

20
40  40  40  40  

(1) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายการแปรรูป
    ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจ าจังหวัดใน
   เขตพ้ืนท่ีภาคกลาง

 
รำย/แห่ง 40 /

20
40  40  40  40  

13.7380            0.3476             0.3476             0.3476             0.3476             15.1284            

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 3.6300              3.6300              3.6300              3.6300              3.6300              18.1500            

คก.ใหม่ 1. โครงการการพัฒนาบุชเชอร์มืออาชีพ 
(Thai Master Butcher) ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก เพ่ือการตัดแต่งซากและบริหาร
จัดการช้ินส่วนโคขุน

3.6300 3.6300 3.6300 3.6300 3.6300 18.1500 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคตะวันออก 
ได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

 
รำย 20 20 20 20 20

(1) กิจกรรมอบรมการตัดแต่งซากโคขุนเชิง
การค้าส าหรับ Thai Butcher ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก และเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม

ราย 20 20 20 20 20 3.6300             3.6300             3.6300             3.6300             3.6300             18.1500            กผส.

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต้ 1.6102              1.6102              1.6102              1.6102              1.6102              8.0510              

คก.ใหม่ 1. โครงการ ขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธ์ุ 
"แดงสุราษฎร์” ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

              1.6102               1.6102               1.6102               1.6102               1.6102 8.0510 สทป.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคใต้
     ได้รับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

 
รำย 20 20 20 20 20

(1) กิจกรรมขยายฝูงพ่อแม่แพะพันธ์ุ
    แดงสุราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

 
ราย 20 20 20 20 20

1.6102             1.6102             1.6102             1.6102             1.6102             8.0510             สทป.

ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 17.7172            18.7870            19.4753            21.3621            23.7902            101.1318          

4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) 9.3209              10.0209            10.3209            11.8000            13.8000            55.2627            

 คก.ใหม่ 1. โครงการยกระดับสินค้าไข่ไก่คุณภาพสูง
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC
 Premium Eggs)

3.3000 4.0000 4.3000 4.8000 5.8000 22.2000 สพส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนฟำร์มและสถำนประกอบกำร
     ท่ียกระดับกระบวนกำรผลิตสินค้ำไก่ไข่

แห่ง 10 10 10 20 30

(1) กิจกรรมปรับระบบกำรเล้ียงไก่ไข่แบบ
     ไม่ใช้กรงและกำรเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์
    ( Cage Free Eggs / Organic Eggs ) แห่ง 10 10 10 20 30

(2) กิจกรรมสร้ำงระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้ำไข่ไก่ ส ำหรับผู้ประกอบกำรฟำร์มไก่ไข่
แบบไม่ใช้กรง Cage Free /ฟำร์มไก่ไข่อินทรีย์
 Organic /ผู้ประกอบกำรศูนย์รวบรวมไข่ไก่ ฟอง/วัน 80,000 160,000 240,000 300,000 400,000

090101
เป้าหมาย : กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน
แผนย่อยท่ี 1 กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก
เป้าหมายแผนย่อย : กำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด :  อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกขยำยตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

 คก.ใหม่ 2. โครงการขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงใน
พ้ืนท่ี EEC (EEC Premium Eggs) สู่
ผู้บริโภคท่ัวประเทศไทย

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 10.0000 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรและผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภำพสูงในพ้ืนท่ี EEC 
สำมำรถพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่
คุณภำพสูง

รำย 40 40 40 40 40

(1) กิจกรรมขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงใน
พ้ืนท่ี EEC (EEC Premium Eggs) สู่
ผู้บริโภคท่ัวประเทศไทย

ราย 40 40 40 40 40 2.0000             2.0000             2.0000             2.0000             2.0000             10.0000            

 คก.ใหม่ 3. โครงการประชาสัมพันธ์และขยายตลาด
ไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนท่ี EEC (EEC 
Premium Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ

4.0209 4.0209 4.0209 5.0000 6.0000 23.0627 กรป.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนองค์กร/ผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม
     โครงกำร

องค์กร 5 5 5 5 5

(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไข่
ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนท่ี EEC (EEC Premium 
Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ

องค์กร 5 5 5 5 5 4.0209             4.0209             4.0209             5.0000             6.0000             23.0627            

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 8.3963              8.7661              9.1544              9.5621              9.9902              45.8691            

2,3 1. โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 8.3963 8.7661 9.1544 9.5621 9.9902 45.8691 กสก.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
     สินค้ำปศุสัตว์และเฝ้ำระวังโรคระบำดสัตว์

 
ตัวอย่ำง

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

 (1) กิจกรรมพัฒนำด่ำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ แห่ง
ตัวอย่ำง

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

10 /
15,820

8.3963 8.7661 9.1544 9.5621 9.9902 45.8691 

090301
แผนย่อยท่ี 3 : กำรพัฒนำเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
เป้าหมายแผนย่อย : กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
ของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด :  อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน ขยำยตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี 

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

ประเด็นท่ี 23 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 200.9868          215.4434          232.9293          250.2388          271.2110          1,170.8093        

2 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 146.2668          160.8934          176.9828          194.3260          213.7586          892.2276          

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 54.7200            54.5500            55.9465            55.9128            57.4524            278.5817          

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
   ปศุสัตว์

200.9868 215.4434 232.9293 250.2388 271.2110 1,170.8093 กวป.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีด ำเนินกำร โครงกำร 60 62 64 66 68

(1) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 146.2668 160.8934 176.9828 194.3260 213.7586 892.2276 กวป.

    (1.1)โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม
           (สกสว.)

 
โครงกำร 60 62 64 66 68

60.0000 66.0000 72.6000 79.8600 87.8460 366.3060 กวป.

    (1.2) โครงกำรส ำคัญสภำพัฒนำกำร
           เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (อว.) โครงกำร 15 17 19 21 23 86.2668 94.8934 104.3828 114.4660 125.9126 525.9216 

กวป.

(2) กิจกรรมขับเคล่ือนวิจัยและนวัตกรรม
    (2.1) พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม
           มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์
            แม่นย ำสูงและบริกำรอัจฉริยะ

โครงกำร 1 1 1 1 1 26.6000 27.9300 29.3265 30.7928 32.3324 146.9817 

กวป.

(3) กิจกรรมการน าวิจัย นวัตกรรม และ
     วิชาการไปใช้ประโยชน์
     (3.1) โครงกำรพัฒนำกำรวิจัยเทคโนโลยี
            และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำสินค้ำ
            ปศุสัตว์สู่ควำมม่ันคง 
            ควำมม่ังค่ังและย่ังยืน

โครงกำร 1 1 1 1 1 28.1200 26.6200 26.6200 25.1200 25.1200 131.6000 

กวป.

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 568.4483          578.8466          588.9260          423.0134          433.4682          2,592.7025       

ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 275.3830          285.7813          295.8607          305.9481          316.4029          1,479.3760        

1,2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 275.3830          285.7813          295.8607          305.9481          316.4029          1,479.3760        

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3.6310              3.9941              4.0348              4.0796              4.4876              20.2271            กพก./กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรภำยใต้โครงกำรหลวง
     ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์

 
รำย 800 850 850 850 900

(1) กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ราย 800 850 850 850 900 3.6310             3.9941             4.0348             4.0796             4.4876             20.2271            กพก./กผส.

2. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 271.7520          281.7872          291.8259          301.8685          311.9153          1,459.1489        กพก./
กสบ./

สคบ./กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับบริกำรภำยใต้
     โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

 
รำย

โรงเรียน
50,400

700
52,400

700
54,400

700
56,400

700
58,400

700

 2. จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมัน
    ภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
    คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

ตัว 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000

230101
เป้าหมาย : มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพ่ิมข้ึน
แผนย่อยท่ี 1 กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ
เป้าหมายแผนย่อย : ภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิตและบิรกำร สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงข้ึน
จำกกำรวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำร
ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนจำกปัจจุบัน
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิตและบริกำรท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
สูงข้ึนจำกกำรวิจัยเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี

150101
เป้าหมาย : ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสังคมเพ่ิมข้ึน
แผนย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมายแผนย่อย : ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำท
ในกำรพัฒนำสังคมมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
ตัวช้ีวัด : ดัชนีช้ีวัดทุนทำงสังคมเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

(1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ือง
    มาจากพระราชด าริ

 ราย
โรงเรียน

ตัว

 50,400
700

15,000 

52,400
700

15,000

54,400
700

15,000

56,400
700

15,000

58,400
700

15,000

254.3520          264.3872          274.4259          284.4685          294.5153          1,372.1489        กพก./
กสบ./กผส.

(2) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
    สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
   จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตัว  87,000.00 87,000 87,000 87,000 87,000 17.4000            17.4000            17.4000            17.4000            17.4000            87.0000            สคบ.

ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 293.0653          293.0653          293.0653          117.0653          117.0653          1,113.3265        

1,2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 293.0653          293.0653          293.0653          117.0653          117.0653          1,113.3265        

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

9.8542 9.8542 9.8542 9.8542 9.8542 49.2710 กสส./กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริม และ
     พัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกิน

รำย 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
    ปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน
    ของเกษตรกร

 ราย 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

9.8542             9.8542             9.8542             9.8542             9.8542             49.2710            

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
    ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

27.6851 27.6851 27.6851 27.6851 27.6851 138.4255 กสส./
กผส./กวป.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
     ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ
     ด้ำนปศุสัตว์

 

รำย 3,605 3,605 3,605 3,605 3,605

(1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
     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
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

ราย 959 959 959 959 959 1.5401 1.5401 1.5401 1.5401 1.5401 7.7005 กผส.

(3) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ในระบบเกษตร
ผสมผสาน

แห่ง 18 18 18 18 18 2.7480 2.7480 2.7480 2.7480 2.7480 13.7400 กวป.

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
    (Smart Farmer)

7.7893 7.7893 7.7893 7.7893 7.7893 38.9465 กสส./กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอด
     องค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ Smart Farmer

 
รำย 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684

(1) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 4.8700 4.8700 4.8700 4.8700 4.8700 24.3500 กสส.

160101
เป้าหมาย : รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้
น้อยเพ่ิมข้ึนอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเน่ือง
แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เป้าหมายแผนย่อย : ศักยภำพและขีดควำม
สำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ของกลุ่ม
ประชำกรร้อยละ 40 ท่ีมีรำยได้ต่ ำสุด
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 ต่อปี

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

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

ราย 924 924 924 924 924 2.9193 2.9193 2.9193 2.9193 2.9193 14.5965 กผส.

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 27.7367 27.7367 27.7367 27.7367 27.7367 138.6835 กผส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
    (OTOP)ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ 9 9 9 9 9

2. จ ำนวนศูนย์รวบรวมน้ ำนมท่ีดัรับกำรเพ่ิม
ศักยภำพให้เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ชุมชน

ศูนย์ 12 12 12 12 12

1) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ 9 9 9 9 9 2.0997 2.0997 2.0997 2.0997 2.0997 10.4985 กผส.

2) กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพศูนย์รวบรวม
น้ านมให้เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์นมชุมชน

ศูนย์ 12 12 12 12 12 25.6370 25.6370 25.6370 25.6370 25.6370 128.1850 กผส.

คก.ใหม่ 5. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานทรัพยากรอย่างย่ังยืน ส าหรับเกษตรกร
รายย่อย

220.0000 220.0000 220.0000 44.0000 44.0000 748.0000 กพก./กวป.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ ำนวนเกษตรกรรำยย่อยท่ีได้รับบริกำร รำย 22,000 22,000 22,000 66,000 66,000

(1) กิจกรรมขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานทรัพยากรอย่างย่ังยืน ส าหรับเกษตรกร
รายย่อย

ราย 22,000 22,000 22,000 66,000 66,000 220.0000 220.0000 220.0000 44.0000 44.0000 748.0000 กพก./กวป.

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 4.5776             3.9776             3.9776             3.9776             3.9776             11.9327            
2 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4.5776              3.9776              3.9776              3.9776              3.9776              11.9327            

1. โครงการแก้ปัญหาปศุสัตว์ท่ีส่งผลกระทบ
    ต่อลุ่มน้ าวิกฤติอย่างย่ังยืน

4.5776 3.9776 3.9776 3.9776 3.9776 20.4878 สพส.

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์บริเวณ
    ลุ่มน้ ำส ำคัญ ได้รับกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
    ส่ิงแวดล้อม

 
แห่ง

100 100 100 100 100

(1) กิจกรรมแก้ปัญหำปศุสัตว์ท่ีส่งผลกระทบ
    ต่อลุ่มน้ ำวิกฤติอย่ำงย่ังยืน

แห่ง
ตัวอย่ำง

100
1,120

100
1,120

100
1,120

100
1,120

100
1,120

4.5776              3.9776 3.9776 3.9776 3.9776 20.4878 สพส.

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ า
                  ท้ังระบบ 
190101
เป้าหมาย : ควำมม่ันคงด้ำนน้ ำของประเทศ
              เพ่ิมข้ึน
แผนย่อยท่ี 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ ำ
   เชิงลุ่มน้ ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคง
   ด้ำนน้ ำของประเทศ
เป้าหมายแผนย่อย : ระดับด้ำนควำมม่ันคง
   ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนจำกระดับ3
   ให้เป็นระดับ 4
ตัวช้ีวัด : 
1. ดัชนีควำมม่ันคงด้ำนน้ ำอุปโภคใน
   ระดับ3.5
2. ดัชนีควำมม่ันคงด้ำนน้ ำเพ่ือส่ิงแวดล้อม
    อยู่ในระดับ 3

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



แนวทางท่ี..

แผนย่อย หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด

เป้าหมายงาน งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท / เป้าหมายแผนแม่บท

แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย/ตัวช้ีวัด

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,701.7568       3,886.8446       4,081.1868       4,285.2462       4,499.5085       20,454.5429      

ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและ
                ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย 5. กำรสร้ำงและพัฒนำ
               บุคลำกรภำครัฐ
เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลำกำรภำครัฐ
   ยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน 
   ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก 
   มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำขีพ
ตัวช้ีวัด : 
1. ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ 
    ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
2 สัดส่วนเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีกระท ำผิด 
   กฎหมำยลดลงร้อยละ 20

1,2 1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
   ภาครัฐฯ

3,701.7568 3,886.8446 4,081.1868 4,285.2462 4,499.5085 20,454.5429 กกจ.

9,694.0445        9,720.6852        10,165.2203      10,563.6255      11,274.1282      51,409.1485      

หมำยเหตุ : ไม่รวมงบวิจัยของ อว.และ สกสว. ประเด็นท่ี 23 2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังส้ิน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ก.ย.64) 1. ด้านความม่ันคง 36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            36.0626            180.3130          

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5,383.1992       5,214.9539       5,455.0673       5,815.3257       6,301.1114       28,169.6575      
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 568.4483          578.8466          588.9260          423.0134          433.4682          2,592.7025       

4.5776             3.9776             3.9776             3.9776             3.9776             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      รวม

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ

รวมท้ังส้ิน 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

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


