
ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมการผลติกระบือเพิ่มขึ้นปละไมต่ํากวา 2,000 ตัว 
2. สรางกลมุเครือขายผเูลี้ยงกระบือในการอนุรักษและพัฒนาใหมีการเลี้ยงกระบือเพิ่มขึ้นปละ 10 กลุม 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือในกลุมที่ไดรับการสงเสริมเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน พัฒนาการผลิต เสริมสรางวิถีชีวิตผูเลี้ยงกระบือ อยางยั่งยืน 

การพัฒนาระบบการผลิตกระบือไทย
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและการเปนธุรกิจ ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
1) เพื่ อพัฒนาการเ ลี้ยงกระบือไปสูการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง 
2) เพื่อสรางแรงจูงใจในการอนุรักษและ
พัฒนาใหมีการเลี้ยงกระบือเพิ่มขึ้น 
3) เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายผูเลี้ยง
กระบือ  
4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
กระบือของเกษตรกร 

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกระบอืไทย
สนับสนุนการผลิตเปนการคาและการอนุรักษ 

การอนุรักษพัฒนากระบอืไทยและ
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับกระบือ 

1 กลยุทธการพัฒนาระบบการผลิต
กระบือไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและการ
เปนธุรกิจ 
1 สนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหสามารถควบคุม
ปริมาณการผลิต และทําหนา ที่ดาน
การตลาดแทนสมาชิก เพื่อสรางอํานาจ
ตอรองดานการตลาด โดยสรางเครือขาย
ระบบการผลิตใหเ ชื่อมโยงกับระบบ
การตลาด 
2 จดทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ และ
จัดตั้งศูนยสารสนเทศกระบือ เพื่อใหทราบ
ขอมูลดานการผลิตและความตองการของ
ตลาดกระบือ 
3 สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
กระบือเพื่อเพิ่มมูลคา 

3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กระบือไทยสนับสนุนการผลิตเปนการคา
และการอนุรักษ โดยมีมาตรการและกลไก
การดําเนินงาน 
1 ดานการปรับปรุงพันธุ  สนับสนุนการ
ปรับปรุงพันธุกระบือของเกษตรกร 
2 ดําเนินโครงการขยายกระบือพันธุดีโดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใหสามารถสนับสนุน
การปรับปรุงพันธุและขยายพันธุไดอยาง
รวดเร็วทันกับความตองการที่สูงขึ้น 
3 ดานอาหารสัตว สนับสนุนการใชพืชอาหาร
สัตวพันธุดี  และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เปนอาหารกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการผลิต โดยใหเกษตรกรหรือกลุม
เกษตรกรเปนผูปลูก/ผลิต/จําหนาย 
4 ดานการพัฒนาสุขภาพสัตว  กําหนด
แผนปฏิบัติการเชิงรุกดานสุขภาพสัตว  เพื่อ
ปองกันโรคพยาธิ ที่มีผลกระทบตอการผลิต
กระบือ รวมทั้งโรคติดตอระหวางสัตวและ
คน  เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ วินิจฉัยโรค
สัตวในหองปฏิบัติการ 

2 กลยุทธการอนุรักษพัฒนากระบือไทย
และวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับกระบือ 
1 สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยง
กระบือรายเดิมใหรวมพัฒนาการ ลี้ย ง
กระบืออยางยั่งยืน  
2 สรางเครือขายอนุรักษและพัฒนากระบือ
ไทยในทุกระดับ โดยจัดตั้งกลุมอนุรักษและ
พัฒนากระบือไทยในทุกหมูบานหรือตําบลที่
มีศักยภาพเหมาะสม 
3  ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ง าน สื บสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และภู มิปญญาใน
ชุมชนที่เกี่ยวของกับกระบือ 
4 การถายทอดภูมิปญญากระบือไทย สู
บุคคลทั่วไป และเยาวชนรุนหลัง 
5 รณรงคประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ ให
ผูคนตระหนักถึงคุณคาของกระบือ 
6 สงเสริมการอนุรักษเครื่องมือ เครื่องใช
และพัฒนาสิ่งประดิษฐที่ใชกับกระบือ 
7 จัดงานกระบือแหงชาติประจําป  
8 สงวนรักษาแมพันธุกระบือ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 

การศึกษาวิจยั เพื่อสนับสนุนการผลิต
กระบือไทยเปนการคาและการอนุรักษ 

4.กลยุทธการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุน
การผลิตกระบือไทยเปนการคาและ
การอนุรักษ 
1  การ ศึกษาวิ จั ยระบบและกลไก
การตลาด 
2 การศึกษาวิจัยระบบการฆาและการ
แปรรูปเนื้อและหนังกระบือเพื่อทํา
ผลิตภัณฑชนิดตางๆ 
3 การศึกษาวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงกระบือ 
4  ศึกษาวิ จั ยห รือพัฒนาดานกา ร
ปรับปรุงพันธุ อาหารสัตว  โรคสัตว  
เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการตางๆ 
เพื่อการเพิ่มผลผลิต 
5 การศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบ
สารสนเทศกระบือ 
6 การศึกษาวิจัยและการใชสมุนไพรที่
ใชกับกระบือ 
7 ถายทอดผลการศึกษาวิจัยสูเกษตรกร 



ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลติในฟารมโคนมใหมีอัตราการใหนมเฉลีย่ไมต่าํกวา ๑๔ กิโลกรัม/ตัว/วัน  
 2. เกษตรกรมรีายไดไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาทตอเดือน  
 3. องคกรเกษตรกรมีกําไรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา  ๑๐ %  ตอป 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน เราจะมุงมั่นสรางอาชีพการเลี้ยงโคนมใหเปนอาชีพที่ยั่งยืน  องคกรเกษตรกรมีความมั่นคง  เกษตรกรมีความเขมแข็ง 

สรางความเขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
๑.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพเกษตรกร 
รักษาไวซึ่งเกษตรกรรายเดิม สงเสริมการเกิด
เกษตรกรรายใหม 
๒.  พัฒนาศักยภาพการผลิตใหไดทั้งปริมาณ 
คุณภาพ และมาตรฐาน เนนการเชื่อมโยง
ความรูทั้งกระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด 
๓.  บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน
เสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และ
องคกรเกษตรกร 

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐ/เกษตรกร 

สรางความมั่นคงในอาชีพแกเกษตรกร 

กลยุทธสรางความเขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
เกษตรกร 
 -โครงการเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่สหกรณโคนม
ในการบริหารจัดการน้ํานมและฟารมโค 
2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 
 -โครงการ หนวยโคนมเคลื่อนที่  
 -โครงการอบรมการใชโปรแกรม DHI เพื่อการ
จัดการฟารมโคนม  
 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเครื่องรีดนม 
 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ผสมเทียม
ในการแกไขปญหาผสมเทียม 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช
ประโยชนอาหารสัตวดวยหญาเนเปยรปากชอง ๑  
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดาน
อาหารสัตวโดยการผสมอาหารสัตวใชเอง 

กลยุทธพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐ/เกษตรกร   
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเปน Smart 
Farmer 
 -โครงการสรางเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมรุนใหม   
2. พัฒนาระบบสุขศาสตรและ สุขอนามัยโคนมใน
ระดับฟารม  
 -โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลสุขภาพสัตวใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม  
 -โครงการสรางสหกรณ/กลุมผูเลี้ยงโคนม
ปลอดโรคบรูเซลโลสิสและโรคทูเบอรคูโลสิส  
 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหา
โรคพยาธิในเลือดของโคนม 

กลยุทธสรางความมั่นคงในอาชีพแกเกษตรกร 
1.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในฟารมโคนม  
 - โครงการ เ พิ่มประสิท ธิภาพการ จัด ทํ า
มาตรฐานฟารมโคนม 
 -โครงการสงเสริมการปลูกหญาเนเปยร (ปาก
ชอง 1)  
2. จัดหาปจจัยการผลิตที่มีทั้งปริมาณ คุณภาพ  
ราคาเหมาะสม  ใหบริการเกษตรกร  
 -โครงการผลิตเสบียงสัตวเพื่อการจําหนาย 
3. รับซื้อน้ํานมดิบราคาตามคุณภาพ 
 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑนม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 



ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

1 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต การตลาด โคเนื้อ รักษาเสถยีรภาพของพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค  โดยการคงพื้นที่เลี้ยง
เดิมหรือขยายพื้นที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น 
2 ปริมาณการผลิตโคเนื้อคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้นจากป  2562 รอยละ  10  ในป  2565 
3 มีการจัดตั้งกลุม/องคกรผูรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองคกร  และพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายแบบบูรณาการ 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน 
เปนแหลงผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต บูรณาการเครือขายอยางยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 

ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
(1)  เพื่อใหมีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต  
การตลาด  และการบริหารจัดการโคเนื้ออยาง
เปนระบบ  และยั่งยืน 
(2)  เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค  
มีความมั่นคงในอาชีพ  รายได  และความ
เปนอยูดีขึ้น 
(3)  เพื่อพัฒนาระบบการตลาดโคเนื้อทั้งตลาด
ภายในประเทศ  ตลาดตางประเทศ  และเพื่อ
การแปรรูปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น

การสงเสริมและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
กลุม  องคกร  สถาบันเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 

การพัฒนาตลาดภายในประเทศ ตลาด
ตางประเทศ และเพื่อการแปรรูป 

การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
1) จัดทําระบบสารสนเทศ ตลอดหวงโซ
อุปทาน 
2) กําหนดเขตพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อตาม
ศักยภาพพื้นที่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
3) พัฒนา Smart Farmer (เกษตรกรรุน
ใหม) ดานการผลิตโคเนื้อเพื่อการสงออก  
4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฟารมโคเนื้อ   
5) นํางานวิจัยเทคโนโลยีดานการผลิต มา
ประยุกตใชในฟารม  
6) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานการผลิต   
7) สานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาการ
ผลิตโคเนื้อ 
8) จัดตั้งศูนยการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)/สถาบันโค
เนื้อ   

การสงเสริมและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ  กลุม  องคกร  
สถาบันเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ  
1)  เพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ  กลุม/องคกร/
สถาบันเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 
2)  สรางและพัฒนาเครือขาย  
เชื่อมโยง  กลุม/องคกร/สถาบัน
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค 
3)  บูรณาการ/ประสาน  แผนการ
ปฏิบัติงานระหวาง  กลุม/องคกร/
สถาบันเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อกับ
ภาครัฐ  และผูประกอบการที่ทํา
ธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ 

การพัฒนาตลาดภายในประเทศ ตลาดตางประเทศ และเพื่อการแปรรูป 
1   การพัฒนาตลาดภายในประเทศ 
 1)  เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจําหนายโคเนื้อคุณภาพผานสถาบัน
เกษตรกร 
 2)  พัฒนาประสิทธิภาพของแหลงผลิต และมาตรฐานฟารมโคเนื้อ 
 3)  สงเสริมการประชาสัมพันธดานการตลาดโคเนื้อ 
 4)  สงเสริมการสรางตราสินคา (Brand) /สราง Story โคเนื้อในแหลง
ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)   
 5) สงเสริม และพัฒนาระบบการแปรรูปผลิตภัณฑโคเนื้อ 
2 การพัฒนาตลาดตางประเทศ 
 1)  เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลมาตรฐานฟารมโคเนื้อเพื่อสงเสริม
การสงออก 
 2)  เพิ่มชองทางการตลาดโคเนื้อในตางประเทศ 
3 การพัฒนาตลาดเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑจากโคเนื้อ 
 1)  สนับสนุนการแปรรูป โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยมา
ประยุกตใช 
 2)  สงเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมการแปรรูป เพื่อการพาณิชย 
 3)  สงเสริม สนับสนุน การศึกษาวิจัยเพื่อการแปรรูป 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 



ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงแพะในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

1. ประชากรแพะภายในพื้นที่เพิ่มขึ้นปละไมต่ํากวารอยละ 5 
2. มีเครือขายหรือชมรมผูเลี้ยงแพะประจําจังหวัด ๆ ละไมนอยกวา  1  เครือขาย และระดับเขต 1  เครือขาย 
3. ใหการรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลโลซิส ระดับ A   30  แหง  ระดับB    63   แหง 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะใหยั่งยืน  มีผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการสงออก 

ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกร
เกษตรกรและเครือขาย 
2) เพื่อเพิ่มปริมาณแพะใหเพียงพอตอการ
สงออก 
3) เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการตลาด 
4) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและลดตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกร 
5) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแพะใหได
มาตรฐาน ปลอดภยั และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสรมิและ
พัฒนาระบบตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 

1 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งให
เกษตรกรและองคกรเกษตรกร  
 1) โครงการสงเสริมการรวมกลุมและจัดตั้งวิสาหกิจชุม
ชมผูเลี้ยงแพะ  
 2) โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมผูเลี้ยง
แพะแบบมีสวนรวม  
 3) โครงการศึกษาและรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงแพะ 
 4) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยเรียนรูการเลี้ยงแพะ  
 5) โครงการเสริมสรางโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนของ
เกษตรกร 
2   กลยุทธการพัฒนาเครือขายการผลิตและ
การตลาด  
1)  โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ 

กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาระบบ
ตลาด 
 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาด
ซื้อขายแพะ  
 2) โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดแพะใน
ระดับจังหวัด  
 3) โครงการรณรงคและเสริมสรางความเขาใจ
กับประชาชน 

1 กลยุทธการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการเลี้ยงแพะ 
 1) โครงการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร  
 2) โครงการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ   
 3) โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยกระจายพันธุแพะในความ
รับรองของรัฐ  
 4) โครงการสงเสริมการขยายพันธุแพะดวยเทคโนโลยีชีวภาพ  
2 กลยุทธการเรงรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารแพะ  
 1) สงเสริมอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพสูงเพื่อ
จําหนายในเกษตรกรเครือขาย 
 2) พัฒนาศักยภาพพื้นที่สาธารณะและรกรางเพื่อเปนแหลง
ผลิตพืชอาหารสัตวเลี้ยงแพะ 
 3) จัดตั้งคลังเสบียงสัตวและศูนยผลิตอาหารสัตวชุมชนโดย
ความรวมมือกับทองถิ่น 
3 กลยุทธพัฒนาระบบการผลิตแพะใหปลอดโรค และ
ปลอดภัยใหไดมาตรฐาน 
 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปองกันโรคระบาดใน
พื้นที่  
 2) โครงการฟารมปลอดโรคแพะ   
 3) โครงการพัฒนาประสิทธภิาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ
เพื่อการบริการเกษตรกร  
 4) โครงการสงเสริมและพัฒนาฟารมเลี้ยงแพะสูมาตรฐาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 



ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

การผลิตไกพื้นเมืองมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
1....................................................... 
2......................................................... 
3............................................................ 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน 
ไกพื้นเมือง ปลอดโรค  มรดกวิถีไทย สรางรายได สูตลาดโลก 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการผลิต ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหมีการผลิตไกพื้นเมืองอยางมั่นคงและเปน
อาชีพที่ยั่งยืน 
๒. เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองมีความเขมแข็ง 
๓. เพื่อพัฒนาการผลิตไกพื้นเมืองและผลิตภัณฑไก
พื้นเมืองใหไดมาตรฐานปลอดภัย 
๔. เพื่อใหมีศูนยเรียนรูและแสดงภูมิปญญาการเลี้ยงไก
พื้นเมือง 
๕. เพื่อเพิ่มมูลคาและขยายตลาด ทั้งภายในและ
ตางประเทศ  

ยุทธศาสตรดานการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการ
ควบคุมปองกันโรค 

1 กลยุทธดานการอนุรักษและพัฒนาสายพันธุ  
 - สนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองใหรวมตัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
 - จัดกระบวนการเรียนรู เสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกร 
 - การสรางเครือขายการเรียนรูกลุมตนแบบ 
 - การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูบุคคลทั่วไป 
 - สนับสนุนการอนุรักษและปรับปรุงพันธุในระดับชุมชน 
 - ใหมีศูนยเรียนรูและแสดงภูมิปญญาการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
2 กลยุทธดานการผลิต  
 - จัดทํามาตรฐานการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรรายยอย 
 - สงเสริมการผลิตใหมีความสอดคลองผสมผสานและเกื้อกูลกันและกัน 
 - การใหความรูถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม 
 - กําหนดใหมีแหลงผลิต และจัดตั้งศูนยเครือขายกระจายพันธุไกพื้นเมือง 
3 กลยุทธดานการศึกษาวิจัย  
 - วิจัยอนุรักษสายพันธุไทยดั้งเดิมและสายพันธุที่เหมาะสมกับสภาพทองที่ 
 - วิจัยสูตรอาหารที่เหมาะสมตามพื้นที่ 
 - วิจัยเทคนิคการลี้ยงที่มีผลตอบแทนสูงสุด และวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับ
เกษตรรายยอย 
 - วิจัยการผลิตไกอินทรีย 
 - วิจัยแบบการมีสวนรวมของเกษตรกรในพื้นที่ 
 - วิจัยการแปรรูปที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 
 - วิจัยความตองการตลาดและตนทุนการผลิต 
 - วิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 
4 กลยุทธดานการบริหารจัดการองคกร  
 - จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศไกพื้นเมือง 
 - จัดตั้งกองทุนความรวมมือประกันความเสียหาย 
 - การสรางเครือขายและองคกรเกษตรกรและพัฒนาระบบการประสานงาน 

1 กลยุทธดานการตลาด 
 - ผลักดันโรงฆาสัตวปกขนาดเล็กใหได
มาตรฐาน 
 - การแปรรูปที่เหมาะสมเพื่อเปนสินคา 
OTOP ในแตละพื้นที่โดยการสรางแบรนด 
 - สงเสริมใหการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงการทองเที่ยว 

1 กลยุทธดานการควบคุมปองกันโรค 
 - ปรับระบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองให
สามารถปองกันโรคได 
 - พัฒนาเครือขายเพื่อเฝาระวังและ
ปองกันโรค 
 - สงเสริมสุขภาพโดยการรณรงคฉีด
วัคซีน กระจายวัคซีนใหเพียงพอและ
ทันเวลา 
 - มีการถายทอดความรูและเทคโนโลยี 
ดานปองกันควบคุมโรคสูการปฏิบัติจริง 
 - พัฒนาการควบคุมเคลื่อนยาย 
 - การพัฒนามาตรการควบคุมโรค 
2 กลยุทธดานการวิจัย 
-  วิ จั ย ร ะดั บก ารสรา งภู มิ คุ ม กัน โ รค
ตอบสนองตอการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ระบาด 
- วิจัยการใชสมุนไพรเพื่อปองกันโรค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  
ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 



ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงไกไขในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

1. เพื่อเพิ่มอัตราการบรโิภคไขไกในพื้นที่ 
2. เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไกไข 
3. เพื่อสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพและมาตรฐานใหแกผูบรโิภค 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน ผลิตไกไขที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค 

เพิ่มการบริโภคและขยายตลาดไขไก ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรเพื่อ
เพิ่มการบริโภคและขยายตลาดไขไก เพือ่ให
เกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไกไข และ
สราง ความเชื่อมั่นแกผูบริโภค 

สรางความเชื่อมั่นใหผูบรโิภคดวยมาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานสินคาไขไก 

สรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไกไข 

กลยุทธที่1 การเพิ่มการบริโภคไขไกและขยาย
ตลาดไขไก 
--โครงการรณรงคการบริโภคไขไก   

กลยุทธที่1 การเรงรัดฟารมไกไขเขาสู
ระบบมาตรฐาน 
-โครงการเรงรัดฟารมไกไขเขาสูระบบ
มาตรฐาน  
กลยุทธที่ 2 การควบคุมปองกันโรค
ระบาดและสิ่งเจือปน 
-โครงการการควบคุมปองกันโรคระบาด
และสิ่งเจือปน 

กลยุทธที่ 1 การสรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไกไข 
-โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขหลังบานปลอดภัย 
-โครงการสรางเครือขายผูเลี้ยงไกไขเกษตรกรรายยอย   
-โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตไข
ไก เกษตรกรรายยอย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 



ยุทธศาสตรพัฒนาการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ เขต 6 ปงบประมาณ 2563 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

1.เพื่อพัฒนาการผลติระดับฟารม  ควบคุมและปองกันโรคระบาดสัตว  และจัดการมลภาวะที่กระทบตอสิ่งแวดลอม 
2.พัฒนาตลาดสุกร  สถานที่จําหนายซากสุกรในตลาดใหถูกสุขอนามยั 
3.ปรับปรุงและพัฒนาโรคฆา  สถานที่ชําแหละตัดแตงซากสุกร  รวมถึงการขนสงสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรใหถูก 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน การผลิตไดมาตรฐาน  เพื่ออาหารปลอดภัย 

พัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

วัตถุประสงค 
ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสุกรทั้งระบบ  ให
สะอาด  ปลอดโรค  ปลอดภยัสําหรับผูบริโภค 

พัฒนามาตรฐานปจจัยการผลิตสุกรและ
ผลิตภณัฑ 

พัฒนาโรงฆาสุกร  การขนสง  และตลาดสุกร 

กลยุทธพัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ   
1.ขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสุกร 
2.พัฒนาฟารมสุกรเขาสูฟารมมาตรฐาน 
3.สงเสรมิการรวมกลมุผเูลี้ยงสุกร 
4.การจัดการสิ่งแวดลอมฟารมสุกร 
5.การปองกัน  ควบคุม  และกําจัดโรคสุกร 
6.ปรับระบบการเลี้ยงสุกรปลอดโรคสําหรบั
เกษตรกรรายยอย 
7.การพัฒนาฟารมเครือขายและฟารม
เครือขายขยายพันธุสุกร 
8.ปรับปรุงพันธุสุกรใหเหมาะสมกับสภาพการ
เลี้ยงของเกษตรกร 

กลยุทธพัฒนามาตรฐานปจจัยการผลิตสุกรและ
ผลิตภัณฑ 
1.การตรวจสอบสารตกคางในระบบการผลิตสุกร 
2.การพัฒนาพันธุสุกรใหเหมาะสมการสภาพการเลี้ยง
ของเกษตรกร 
3.สงเสรมิการใชความปลอดภยัทางชีวภาพในการเลี้ยง
ของเกษตรกร 
4.ฝกอบรมผูประกอบการผลิตอาหารสตัวดวยระบบ  
GMP/HACCP 
5.เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารสตัวและ
ผลิตภณัฑ 
6.สงเสรมิการใชสมุนไพรเพื่อลดและปองกันโรคสุกร
และสตัวพาหะของสุกร 
7.สงเสรมิการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการผลติสุกร 
8.สํารวจเฝาระวังและลดการตดิเชื้อโรคในฟารมสุกร
และโรงฆา 
9.สงเสรมิการใชผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพอยางถูกตอง
และเหมาะสมในการผลติสุกร 
10.การชันสูตรและทดสอบโรคทางหองปฏิบัติการ 

กลยุทธพัฒนาโรงฆาสุกร  การขนสง  และตลาด
สุกร 
1.พัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 
2.พัฒนาการขนสงสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรใหถูก
สุขอนามัย 
3.พัฒนาสถานที่จําหนายเนื้อสุกรใหถูกสุขอนามัย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)/ สถาบันการศึกษา/  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/  
ภาคเอกชน/  ภาคเกษตรกรผเูลี้ยง 


	1 value ยุทธศาสตร์กระบือ 2653 -2565
	2 value ยุทธศาสตร์โคนม 2653 -2565
	3 value ยุทธศาสตร์โคเนื้อ 2653 -2565
	4 value ยุทธศาสตร์แพะ 2653 -2565
	5 value ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง 2653 -2565
	6 value ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ 2653 -2565
	7 value ยุทธศาสตร์สุกร 2653 -2565



