
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สำนักงานปศสุัตวจังหวัดพษิณุโลก 

๑) วิสัยทัศน 
“เปนองคการที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความมัน่คง มั่งคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก” 
๒) พันธกิจ 

(๑) สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพิ่มสินคาปศุสัตว สงเสริมการตลาดและโลจิสติกส
ปศุสัตว ใหกับเกษตรกร/ผูประกอบการ 

(๒) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว พันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว อาหารสัตว ชีวภัณฑ 
และชีววัตถุสาหรับสัตว ยาสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว ระบบการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตว 
พัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวของในดานการปศุสัตว เพื่อใหไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

(3) ควบคุม ปองกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว เพ่ือใหไดมาตรฐานสากล กำกับดูแล 
สถานพยาบาลสัตว และพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว 

(4) อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว 
(5) กำกับ ดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
(6) บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ 

๓) ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
การปศุสัตวของไทยไดรับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินคาปศุสัตวมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตวมีรายไดเพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด : มูลคาของสินคาปศุสัตวและบริการ ที่ผลิตไดภายในจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 
๒.๒๙ ตอป 

ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมินระบบ GMP ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ ๑๐๐ 
ภายในป ๒๕๗๐ 
๔) เปาหมายใหบริการและตัวชี้วัดของสำนักงานปศสุัตวจังหวัดพิษณโุลก 

เปาหมายที่ 1 สรางความสามารถในการแขงขันดานการปศุสัตว 
ตัวช้ีวัด : ๑. จำนวนสถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน เฉลี่ยปละ 

657 แหง 
2. จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวตามเกษตรทฤษฎีใหมเฉลี่ย ปละ 

369 ราย 
3. จำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ที่ไดรับการปรับปรุงขอมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรเฉลี่ยปละ 

34,500 ราย 
4. จำนวนพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุสัตว เฉลี่ยปละ 

200 แปลง 
5. จำนวนสัตวพันธุดี ที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เฉลี่ยปละ 690 ตัว 
6. จำนวนสัตวที่ไดรับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว เฉลี่ยปละ 619,854 ตัว 
7. จำนวนเกษตรกรไดรับประโยชนดานการปศุสัตว เฉลี่ยปละ 35 ราย 

  



เปาหมายที่ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาปศุสัตวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด : ๑. จำนวนฟารมและสถานประกอบการที่ยกระดับกระบวนการผลิตสินคาไกไข เฉลี่ยปละ 1 

แหง 
เปาหมายที่ 3 สรางโอกาสและความเสมอภาคใหเกษตรกร 
ตัวช้ีวัด : ๑. จำนวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูเขาสูระบบ Smart Farmer เฉลี่ยปละ 

50 ราย 
๒. จำนวนเกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ดานปศุสัตว เฉลี่ย

ปละ 90 ราย 
๓. จำนวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาทีดิ่นทำกิน เฉลีย่ปละ 

10 ราย 
4. จำนวนเกษตรกรที่ไดรับบริการภายใตโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริเฉลี่ยปละ 250 

ราย 
5. จำนวนสัตวที่ไดรับบริการผาตัดทำหมันภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา เฉลี่ยปละ 1,006 ตัว  



แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดพิษณุโลก ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยจัดทำเปนแผนหาป 
ทั้งน้ี แผนปฏิบัติราชการจะตองสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ กำหนดใหทุกสวนราชการ
จะตองดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดำเนินการโดย
ไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอำนาจขัดตอบทบัญญัติแหง
กฎหมาย และใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ แจงให ปปช.ทราบเพื่อดำเนินการตามหนาที่และอำนาจ
ตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตร
ชาติ ดังน้ันในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
จึงได จัดทำโดยยึดกรอบตามประเด็นแผนแมบทยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทยอย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (1) การเกษตร 
(๑) แผนยอย : เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 
แนวทางที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ดวยการประยุกตใชภูมิปญญา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถิ่นออกสู
ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย 

แนวทางที่ ๒ สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น การพัฒนาสินคาใหเปนสินคา OTOP เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร และ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่นอยางย่ังยืน 

แนวทางที่ ๓ สรางอัตลักษณหรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกำเนิดใหกับสินคา รวมทั้งการสราง
ความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถิ่น และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นตลอดจน
ใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอื่น เชน การทองเที่ยวและบริการ และ
สงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการสงออกไปยังตลาดโลก รวมถึง
การขึ้นทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรไทยดานการเกษตร (GI) 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดแผนยอย : อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นขยายตัวเฉลี่ย

รอยละ ๔ 
๑.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : สรางความสามารถในการ

แขงขันดานการปศุสัตว 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ๑. จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตว 

              ๒. จำนวนผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณไดรับการพัฒนาและยกระดับ 
๑.๓) แนวทางการพัฒนา สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสงเสริมอาชีพดานปศุ

สัตวตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น โดยเนนการแปรรูปผลิตภัณฑและสงเสริมดานการตลาดตามอัต
ลักษณและภูมิปญญาของแตละพ้ืนถิ่น สงเสริมใหมีการรวมกลุมการผลิตและการตลาด 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
       (1.4.1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

       1) โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 
- กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณภูมปิญญาพ้ืนถิ่น 



- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสัตวปกอัตลักษณพ้ินถิ่น 
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาโคเน้ือ-กระบือไทยอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

(๒) แผนยอย : เกษตรปลอดภัย 
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีที่เปนอันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม 
ย่ังยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และวนเกษตร เปนตน เพ่ือลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการปนเปอนของสารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและอาหาร และสรางความ
ปลอดภัยและมั่นคงดานอาหารในระดับครัวเรือน 

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความนาเชื่อถือในระดับตางๆ รวมถึงการพัฒนาคุณคาทางโภชนาการของสินคาเกษตรและอาหาร
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับใหเปนที่ยอมรับกับความตองการของตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถิ่น รวมถึงผูประกอบการ ใหสามารถผลิต
สินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เปนขั ้นพื ้นฐานตามหลักการปฏิบัติที ่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจนสงเสริม
การวิจัยพัฒนาสินคา พรอมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภค
และการคาระดับสากล 

แนวทางที่ ๔ สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยเพื่อสุข
ภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

แนวทางที ่๕ สนับสนุนการทำเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน เพ่ือตอยอดสูเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยควบคู
กับการขยายตลาดเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ 

2.1) เปาหมายของแผนยอย : 1. สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
                                                         2. ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรับการยอมรับดาน
คุณภาพความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น 

          ตัวช้ีวัดของแผนยอย : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยรอยละ 
3 
                                                2. ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ระดับดี 
                     ๒.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : สรางความสามารถในการ
แขงขันดานการปศุสัตว 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ๑. จำนวนสถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 
                         ๒. จำนวนเกษตรกรที่เขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตวอินทรีย 
                         ๓. จำนวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวตามเกษตรทฤษฎีใหม 
                         4. จำนวนสารชีวภัณฑดานปศุสัตว 
                         5. จำนวนประชาชนไดรับทราบสินคาปศุสัตวที่ไดรับรองมาตรฐาน 
                         6. จำนวนสินคาปศุสตัวที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกาหนด 
                     ๒.๓) แนวทางการพัฒนา สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล 
และพัฒนากระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้เพื่อใหไดสินคา
ปศุสัตวที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค เพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ และ



สามารถสงออกสินคาปศุสัตวไปจำหนายยังตางประเทศ ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตมีมาตรการในการเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานอาหาร โดยสุมเก็บตัวอยางจากฟารม โรงงาน รานคาจาหนาย ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคา
ปศุสัตว (National Monitoring Plan) เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร ดังน้ี 

ตนทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการใชปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนพันธุสัตว พันธุพืช อาหาร
สัตว วัตถุดิบอาหารสัตว อาหารสัตวสำเร็จรูป ยาสัตว/เวชภัณฑ ทั้งที่ใชในฟารม/จำหนายในตลาด/การนำเขา 
จะตองผานการตรวจสอบรับรองคุณภาพและไดรับการอนุญาตจากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก รวมถึง
สงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การดำเนินการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน ฟารมปศุสัตว(GAP) การตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว การตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงงานอาหารสัตว (GMP/HACCP) การขออนุญาตจำหนายอาหารสัตว การขออนุญาตการนำเขา การ
ตรวจสอบประเทศตนทาง เปนตน 

กลางทาง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตในระดับโรงงานใหผานการรบัรอง มาตรฐาน
(GMP/HACCP) เชน โรงฆาสัตวภายในประเทศ โรงฆาสตัวและโรงแปรรูปเพ่ือการสงออก เปนตน  

ปลายทาง ดำเนินการรับรองมาตรฐานรานคาจำหนายเน้ือสัตวและผลติภัณฑ การรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว (Q) เขียงสะอาด การสรางความเช่ือมั่นในสินคาปศุสตัว การประชาสัมพันธสรางการรับรูตรา
สัญลักษณปศสุัตว OK และเครื่องหมายรับรองตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับแผนการปฏิรูป ดานสาธารณสุข หัวขอที ่
9 การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  

ประเด็นที่ 3 ผูรับบริการดานสุขภาพมีความรูเทาทัน เกี่ยวกับการคุมครองบริการ และผลิตภัณฑ
สุขภาพดานตาง ๆ เชน ผลลัพธของการใหบริการ ความเสี่ยงตอผลกระทบที่เกิดจากการใหบริการ การเตือนภัย 
ดานสุขภาพที่ควรระวัง เปนตน โดยมีแนวทางที่เกี่ยวของตามแผนปฏิรูป ดังน้ี 1) อาหารปลอดภัย ผลักดันใหมี
การนำระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเปนแบบสมัครใจใหเปนมาตรการทางกฎหมาย 3) ผลักดันใหมีมาตรฐานแหลง
การผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใชหลักการสากลปรับใชเปนกฎหมาย  5) ผลักดันใหมีกฎหมายมาตรฐาน :ตลาดสด/
รานอาหาร/แหลงจำหนาย อาหารปรุงสำเร็จและมีการนำไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช Test Kits และ การ 
Tracing (QR code) 

2.4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
2.4.1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
- กิจกรรมสงเสริมปศุสัตวอินทรีย 
- กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
- กิจกรรมสงเสริมเกษตรผสมผสาน 

                               2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ดานปศุสัตว 
- กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

3) โครงการสรางความเช่ือมั่นในสินคาเกษตรและอาหาร 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธสรางการรับรูตราสัญลักษณปศุสัตว OK 
- กิจกรรมการสรางเครื่องหมายการรับรองไขไก “สุพรรณหงส” 

(๓) แผนยอย : เกษตรชีวภาพ 
แนวทางที่ ๑ การอนุรักษพันธุกรรมพืช สัตว และเชื ้อจุลินทรีย รวมทั้งสนับสนุนการใช

ประโยชนจากการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ พันธุพืช พันธุสัตว และ เชื้อจุลินทรีย เพื่อนำไปสูการผลิตและ
ขยายผลเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 



แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทำเกษตรกรรม
ยั่งยืนซึ่งเปนระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช
ประโยชนและตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมา
ใชในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเน่ืองกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที ่ ๓ สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ มุงแปรรูปเพื่อปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภท
โภชนาเภสัชผลิตภัณฑประเภทเวชสาอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสำอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการปศุสัตว 

แนวทางที่ ๔ สงเสริมการทาการตลาดผานการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก
เกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชนและสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใชโอกาสจากความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบันที่หันมาใสใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

๓.๑) เปาหมายของแผนยอย : 1. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
                                                         2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นม ี
การจัดต้ังทุกตำบลเพ่ิมขึ้น 
                            ตัวช้ีวัดของแผนยอย : 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรชีวภาพรอยละ ๕ 
                                                       2.วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมีการจัดต้ัง
ในทุกตำบลเพ่ิมขึ้น (1 ตำบล 1 วิสาหกิจ) 

๓.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : สรางความสามารถในการ
แขงขันดานการปศุสัตว 

          ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 1. ขึ้นทะเบียนและอนุรักษพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว และครอบครอง
เช้ือจุลินทรียดานปศุสัตว 

                2. จำนวนเกษตรกรไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพดานจัดการอาหารสัตว
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
                                             3. จำนวนวิสาหกิจการเกษตรฐานชีวภาพและ ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การพัฒนา 

๓.3) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
       3.3.1) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 

1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 
          - กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 

                            3.3.2) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 
(4) แผนยอย : เกษตรอัจฉริยะ 

แนวทางที ่ ๑ สงเสริมการพัฒนาพันธุ พืช พันธุ สัตว ปจจัยการผลิต เครื ่องจักรกลและอุปกรณ
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต อาทิ เกษตรแมนยา เกษตรในรม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนามาใชในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเขาสูสังคมสูงอายุ 

แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรการจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและการตลาดตาง ๆ 



ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขอมูลสารสนเทศทาง
การเกษตรตางๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนและสงเสริมการทาระบบฟารมอัจฉริยะ โดยการถายทอดและสนับสนุนให
เขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาที่สามารถเขาถึงได ควบคูกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพ้ืนที่สูงสุด และ 
ทดแทนการผลิตด้ังเดิม 

(๖) แผนยอย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
แนวทางที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษและ

รักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที ่สำคัญ เพื ่อสนับสนุนการสรางมูลคาและความมั ่นคงอาหาร อาทิ 
ทรัพยากรน้ำทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การคุมครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพ่ือ
การเกษตรและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือ
นำมาวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสูการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมอยางเหมาะสม สอดคลองกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

แนวทางที่ ๒ สรางความมั่นคงอาหารใหกับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสรางความ
มั่นคงดานอาหารและโภชนาการใหเกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ สนับสนุนใหชุมชนทำ
การเกษตรของทองถิ่น เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก สงเสริมการทำ
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได และเปนฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั ่งยืน สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐหรือทองถิ ่นในพื ้นที ่มีบทบาท
ดำเนินการใหเกิดความมั่นคงดานอาหารในมิติตางๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกชวงวัย 
สรางเสถียรภาพดานรายไดของเกษตรกรและประชาชน เพื่อใหสามารถเขาถึงอาหารอยางเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสาหรับผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงสินคาเกษตรและอาหารไดอยาง
ทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคาเกษตร 
สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร 
ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนาการผลิต ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม และขอมูลมูลคา
สินคาเกษตรรวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคา
สินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
อาหาร โดยกาหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะ
วิกฤต และการประกันความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมทั้งใหเกษตรกรและผูใชประโยชนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคา
เกษตร 

๖.๑) เปาหมายของแผนยอย : ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัว
เพ่ิมขึ้นตัวช้ีวัดของแผนยอย : มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอหนวยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๕ 

๖.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : สรางความสามารถในการ
แขงขันดานการปศุสัตว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ๑. จำนวนเกษตรกรผูเลี ้ยงสัตว ที่ไดรับการปรับปรุงขอมูลหรือขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร 



๒. จำนวนสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม 
๓. จำนวนสัตวที่ไดรับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว 
4. จำนวนพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุ

สัตว 
5. จำนวนสัตวที่ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง 
6. จำนวนระบบเช่ือมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
7. จำนวนเกษตรกรไดรับประโยชนดานการปศุสัตว 
8. จำนวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค 
9. จำนวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
10. จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว 

๖.๓) แนวทางการพัฒนา สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตามระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ใหมีความเปนปจจุบันและทันสมัย เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนการผลิตสินคาปศุสัตว และการใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภัยพิบัติ ทำใหลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความคลองตัว และลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ ซึ่ง
การดำเนินงานสงผลใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ี
ยังไดดาเนินงานดานพัฒนาสุขภาพสัตวการเฝาระวังปองกันโรคระบาดสัตว การพัฒนาการผลิตปศุสัตว การ
ผลิตพืชอาหารสัตว สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตเปนระบบเกษตรแปลงใหญ การสงเสริมการเลี้ยงปศุ
สัตวในพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไมเหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว เปน
ตนซึ่งการดำเนินการดังกลาว จะสอดคลองกับแผนปฏิรูป ดานที่ 5 เศรษฐกิจ ดังน้ี 

1. หัวขอที่ ๑ การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 
หัวขอยอย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ อุตสาหกรรมการเกษตร 
2) ขอมลูของตลาด โซนน่ิงและเครื่องมือสรางมูลคาเพ่ิม ใหขอมูลของตลาด การทาโซน 

น่ิงและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 
- การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนน่ิง : กำหนดพ้ืนที่ทางการเกษตร (Agricultural 

zoning) ทีค่รอบคลุมทั้งในเรื่องของขอมูลเชิงภูมิศาสตร อากาศ พรอมกับพัฒนาแผนที่ทางการเกษตร (Agri-
Map) ทีส่ามารถนาเสนอรูปแบบของการทำการเกษตรและการใชพันธุพืชที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ได 

2. หัวขอที่ ๒ การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 
หัวขอยอย ๒.๑ การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การสราง
และใช Big Data ภาคเกษตร 

1) Big Data ภาคเกษตร สรางและใช Big Data ภาคเกษตร 
- แพลตฟอรมขอมูล บูรณาการขอมูลจากทุกหนวยงาน พัฒนาการเก็บขอมูลดวย 

Mobile Application และสราง Data แพลตฟอรม ตอยอดจาก Agri-Map 
๖.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ 

6.4.๑) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 
1) โครงการจดัทำฐานขอมูลเกษตรกรแหงชาติ (National Agricultural Big 

Data Center) 
- กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 



- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคอหิวาต 

แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูปา 
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเพ่ิมผลผลิตสัตว 

๓) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
- กิจกรรมสงเสริมการรวมกลุมและขึ้นทะเบียนแปลงใหญ 
- กิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสัตว 
- กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตวใหเปนฟารม GFM 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว 
- กิจกรรมสงเสริมการแปรรปูผลิตภัณฑปศุสัตว 
- กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการเกษตรอัจฉริยะ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแปลงใหญดาน ปศุสัตวในการบริหารจัดการ

ผลผลิตและแปรรูปเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
4) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคา เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
- กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว 
- กิจกรรมสงเสริมประกันภัยปศุสัตว 

6.4.๒) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
1) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 

- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
- กิจกรรมเฝาระวังปองกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว 
- กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว 
- กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาปศุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 
(๑) แผนยอย : การเสริมสรางทุนทางสังคม 
แนวทางที่ ๑ เสริมสรางสังคมแหงการใหและชวยเหลือกันและกัน โดยการนาทุนทางสังคม

และวัฒนธรรมในเรื่องของการมีนาใจเอื้อเฟอเผื่อแผ การรูจักให รูจักแบงปน และเสียสละ โดยนอมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักคุณธรรมไมเลือกปฏิบัติ มาสงเสริมอาสาสมัครเพื่อทาประโยชนสวนรวมและ
สรางสังคมแหงการให รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายในระดับจังหวัด
ผานการระดมพลังความรวมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การสงเสริมใหมีกลไกเชื่อมโยงกับ
นโยบายและการบริหารจัดการในสวนกลางและสวนทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมใหมีกลไกและระบบการสนับสนุน
ตางๆที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการทางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะเพื่อปรึกษาหารือปญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด 



แนวทางที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นที่
ครอบคลุมทุกมิติต้ังแต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ต้ังแต
ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนำาการเปลี่ยนแปลงสาม
วัยในทองถิ่น ไดแก เยาวชน คนวัยทางาน และผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปญญาของกลุมคนที่
จะเปนแกนนำการพัฒนาในทองถิ่นระดับตำบลและหมูบาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และ
สนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อใชประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษโดยยึด
ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรอบการดาเนินงาน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยางตอเน่ือง 
ตัวช้ีวัดของแผนยอย : ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : สรางโอกาสและความเสมอภาคให
เกษตรกร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนเกษตรกรที่ไดรับบริการภายใตโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำริ 
                                             2. จำนวนสัตวที่ไดรับบริการผาตัดทำหมันภายใตโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

๑.๓) แนวทางการพัฒนา สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสงเสริมการเลีย้งปศุสัตวใหกับ
เกษตรกรรายยอยสนับสนุนใหรวมกลุมสรางความเขมแข็งใหชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ใหรูจักการพ่ึงพาตนเองและ
การมีสวนรวมในการพัฒนา โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ภายใต
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ ซึ่งจากการดำเนินงานจะ
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดและความเปนอยูดีขึ้น มีอาหารโปรตีนไวบริโภคในครัวเรือนเขาถึงบริการของรัฐ และ
ไมเปนปญหาและภาระของสังคม 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
        1.4.๑) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

1) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัุขบา 

๓.๒.๗ แผนปฏิบัติราชการ : ประเด็น (๑๖) เศรษฐกจิฐานราก 
(๑) แผนยอย : การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 
แนวทางที่ ๑ เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย เพื่อยกระดับสู

การเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ที่สอดคลองและจำเปนตอการยกระดับ
เปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับองคความรูที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางที่ 2 บริหารจัดการหนี้สินอยางยั ่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหกับ
ประชากรที่มีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมความรู



และวินัยทางการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือนนาไปสูการออมเพื่อเปนทุนและหลักประกันในการลงทุนพัฒนา
มาตรการแกปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืนและปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับศักยภาพในการชำระหน้ี
เพ่ือปองกันหน้ีเสียที่อาจสงผลตอความนาเช่ือถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนยอย : อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอยละที่มีรายได

ต่ำสุด เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๒๐ ตอป 
๑.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : สรางโอกาสและความเสมอ

ภาคใหเกษตรกร 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหา  
                             ที่ดินทำกิน 

                                    2. จำนวนเกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูไดรับการพัฒนาและสงเสริม 
                                                   อาชีพดานปศุสัตว 
                                              3. จำนวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูเขาสูระบบ Smart 
                                                   Farmer 
                                             4. จำนวนผลิตภัณฑสินคาชุมชนที่ไดรับการพัฒนาเปนสินคา OTOP 
                                             5. จำนวนเกษตรกรรายยอยที่ไดรับบริการ 
                     ๑.๓) แนวทางการพัฒนา สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมโดยการสงเสริมสรางอาชีพและสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตและการตลาด 
พัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูที ่มีความจำเปนตอการ
ยกระดับเปนผูประกอบการการสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหกับเกษตรกร การสรางผูนำ/ปราชญชุมชนสาขา
ปศุสัตว การสรางเครือขายศูนยเรียนรูดานปศุสัตว และการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากการดำเนินงานจะทาใหเกษตรกรมีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการผลิตและชองทางการตลาด มีรายไดและความเปนอยูดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

๑.๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
1.4.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทากินของเกษตรกร 
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวเพื่อแกไขปญหาที่ดินทำกินของ 

เกษตรกร 
2) โครงการศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

- กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
- กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร 
- กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาปศุสัตวในระบบเกษตร

ผสมผสาน 
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

- กิจกรรมสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง 
- กิจกรรม พัฒนา Smart Officer, Smart Farmer, Young Smart Farmer และ

ลูกหลานเกษตรกร ใหมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดและเขาถึง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  



(๑) แผนยอย : ๕ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของภาครัฐและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

แนวทางที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิต
สานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงานมี
ความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทางานในภาครัฐ ฯ 

๑.๑) เปาหมายของแผนยอย : บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมอือาชีพ 
ตัวช้ีวัดของแผนยอย : ๑. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
                           ๒. สัดสวนเจาหนาที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลงรอยละ ๒๐ 

๑.๒) เปาหมายใหบริการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก : บุคลากรของสำนักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกยึดมัน่ในคานิยมขององคกรทางานเพ่ือเกษตรกร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก 
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
คานยิมองคกร 

“I2-SMART” 
I: Innovation สรางนวัตกรรม 
I: Integration ทำงานแบบบูรณาการ 
S: Standard สรางมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
M: Mastery การทำงานอยางมืออาชีพ 
A: Agility ความคลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
R: Responsibility มีความรบัผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
T: Teamwork มุงมั่นในการทางานรวมกัน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ๑. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกที่มตีอองคกร 
ไมนอยกวารอยละ 8๐ 
                        ๒. สัดสวนบุคลากรของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกที่กระทำผิดกฎหมาย รอยละ ๐ 
                   ๑.๓) แนวทางการพัฒนา สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งใน
เรื่องของการสรางจิตสำนึกความเปนขาราชการ พนักงานราชการที่ดีของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
สอดคลองเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและรัฐบาล 
 



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570

แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว ตัว 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

เกษตรกรที่ไดรับประโยชนดานการปศุสัตว ราย 35 35 35 35 35

กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว

จํานวนตัวอยางการเฝาระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองทองถิ่นปลอดโรค

พิษสุนัขบา

ตัวอยาง 55 55 55 55 55

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการผาตัดทําหมัน ตัว 310 310 310 310 310

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว ตัว 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

รักษาพยาบาลสัตว ตัว 39 39 39 39 39

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

เกษตรกรที่ไดรับประโยชนดานการปศุสัตว ราย 35 35 35 35 35

แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

จํานวนสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม ตัว 690 690 690 690 690

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว ตัว 619,854 619,854 619,854 619,854 619,854

จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจเฝาระวังปองกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา

และโรคสัตวแปลกถิ่น

ตัวอยาง 2,242 2,242 2,242 2,242 2,242

กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว

จํานวนปศุสัตวที่ตั้งทองจากการผสมเทียม ตัว 736 736 736 736 736

จํานวนสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม ตัว 690 690 690 690 690

กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว

จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจเฝาระวังปองกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา

และโรคสัตวแปลกถิ่น

ตัวอยาง 2,242 2,242 2,242 2,242 2,242

จํานวนสถานที่เสี่ยงที่ไดรับการเฝาระวังและทําลายเชื้อโรคตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด

แหง 25,204 25,204 25,204 25,204 25,204

จํานวนสัตวที่ไดรับการบริการดูแลสุขภาพ ตัว 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683

หนวยนับ

หนวย

รับผิดชอบ

การ

ดําเนินการ

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

ดําเนินการได

 100%

สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวใหมี

ศักยภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

ระบาดสัตวและโรคอุบัติใหมดวยการ

วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว การจัดการ

สวัสดิภาพสัตว

ดําเนินการได

 100%

เพื่อใหไดสัตวพันธุดี ที่เหมาะสมใหแก

เกษตรกร เพิ่มมูลคาผลผลิตปศุสัตวและ

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร สัตวมี

สุขภาพดีปลอดโรคลดป�ญหาโรคสัตว

และโรคติดตอระหวางสัตวและคน

แผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 2566-2570

ของสวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท)
ผลลัพธที่

คาดหวัง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ



2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570หนวยนับ

หนวย

รับผิดชอบ

การ

ดําเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท)
ผลลัพธที่

คาดหวัง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว (FMD โคนม) 

[3 รอบ]

ตัว 480 480 480 480 480

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว (FMD โคเนื้อ/

กระบือ/แพะ-แกะ) [2 รอบ]

ตัว 88,974 88,974 88,974 88,974 88,974

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 

(Haemorrhagic)

ตัว 26,772 26,772 26,772 26,772 26,772

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว (วัคซีนรวม

ปองกันโรคในสัตวปก ND+IB)

ตัว 530,400 530,400 530,400 530,400 530,400

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน แหง 657 657 657 657 657

จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวตาม

เกณฑมาตรฐานกําหนด

ตัวอยาง 0 0 0 0 0

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ

นมโรงเรียน

โรงเรียน 81 81 81 81 81

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวตาม

เกณฑมาตรฐานกําหนด

ตัวอยาง

สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน แหง 656 656 656 656 656

กิจกรรมหลัก พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว

จํานวนตัวอยางที่ไดรับตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหได

มาตรฐานตามเกณฑกําหนด

ตัวอยาง

จํานวนสถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับการตรวจประเมินตาม

เกณฑมาตรฐานฮาลาล

แหง 1 1 1 1 1

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ

นมโรงเรียน

โรงเรียน 81 81 81 81 81

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

จํานวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ราย 396 396 396 396 396

 

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ดําเนินการได

 100%

สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่

ไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ

มาตรฐาน

ดําเนินการได

 100%

เพื่อขยายผลและเพิ่มจานวนฟารมปศุ

สัตวอินทรียรวมถึงการรักษา
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หนวย

รับผิดชอบ

การ

ดําเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท)
ผลลัพธที่

คาดหวัง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

กิจกรรมหลัก สงเสริมปศุสัตวอินทรีย

จํานวนเกษตรกรที่เขาสูกระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตวอินทรีย ราย

กิจกรรมหลัก สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม

เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวตามเกษตรทฤษฎีใหม ราย 396 396 396 396 396

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

พื้นที่การเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุสัตว แปลง 1 1 1 1 1

กิจกรรมหลัก สงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ

พื้นที่การเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุสัตว แปลง 1 1 1 1 1

จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรแหงชาติ (National Agricultural  Big Data Center) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่ไดรับการปรับปรุงขอมูลหรือขึ้นทะเบียน

เกษตรกร

ราย 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่ไดรับการปรับปรุงขอมูลหรือขึ้นทะเบียน

เกษตรกร

ราย 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จํานวนผลิตภัณฑปศุสัตวที่เปนอัตลักษณไดรับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ 0 0 0 0 0

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

จํานวนผลิตภัณฑปศุสัตวที่เปนอัตลักษณไดรับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ

แผนงาน ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํ ราย 250 250 250 250 250

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา โรงเรียน 2 2 2 2 2

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการผาตัดทําหมันภายใตโครงการสัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

ตัว 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการผาตัดทําหมันภายใตโครงการสัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

ตัว 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวนเกษตรกรที่สรางกระบวนการรับรูเวทีการมีสวนรวม คน 50 50 50 50 50

 

ปศุสัตวอําเภอ

ดําเนินการได

 100%

พัฒนาผลผลิตสินคาปศุสัตวที่เปนอัต

ลักษณในพื้นที่ใหสามารถยื่นคําขอขึ้น

ทะเบียนเพื่อเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ได

ดําเนินการได

 100%

สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว

ใหแกเกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา ในสัตว

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

ดําเนินการได

 100%

ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตแกป�ญหาดานการผลิต สรางสินคา

ผลิตภัณฑปศุสัตวหาตลาดรองรับและ

สรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน

ดําเนินการได

 100%

ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

 

สถานภาพฟารมปศุสัตวอินทรียที่ผาน

การรับรอง พัฒนาศักยภาพการผลิต

สินคาปศุสัตว
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หนวย

รับผิดชอบ

การ

ดําเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท)
ผลลัพธที่

คาดหวัง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการคลินิกปศุสัตว ราย 200 200 200 200 200

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํ ราย 50 50 50 50 50

จํานวนโรงเรียนที่สรางกระบวนการรับรู การเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน 

(ภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

แหง

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา โรงเรียน 2 2 2 2 2

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูเขาสูระบบ Smart 

Farmer

ราย 50 50 50 50 50

กิจกรรมหลัก สรางเกษตรกรปราดเปรื่อง

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูเขาสูระบบ  Smart 

Farmer

ราย 50 50 50 50 50

สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหา

ที่ดินทํากิน

ราย 10 10 10 10 10

กิจกรรมหลัก สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหา

ที่ดินทํากิน

ราย 10 10 10 10 10

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

จํานวนเกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูไดรับการพัฒนาและสงเสริม

อาชีพดานปศุสัตว

ราย 90 90 90 90 90

กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

จํานวนเกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูไดรับการพัฒนาและสงเสริม

อาชีพดานปศุสัตว

ราย 90 90 90 90 90

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

ดําเนินการได

 100%

ศพก.เปนศูนยกลางในการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ

และการตลาดผลผลิตดานปศุสัตวใน

ชุมชน ตนแบบดานการปศุสัตว 

รวมทั้งใหบริการทางการเกษตร

และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่

ดําเนินการได

 100%

พัฒนาเกษตรกรเปาหมายใหเปน

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) และเปน Smart Farmer 

ตนแบบ

ดําเนินการได

 100%

สงเสริมการเลี้ยงสัตวปกและการแปร

รูปผลิตภัณฑใหกับผูที่ไดรับการจัดสรร

ที่ดินทํากิน

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ

สนง.ปศุสัตว

จังหวัด, สนง.

ปศุสัตวอําเภอ
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