
 

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน 
กรมปศุสัตว ์

 
แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน เป็นกรอบที่รวบรวมแผนงาน ววน. ด้านต่างๆของหน่วยงาน  โดย
หน่วยงานจะแสดงเป้าหมายหลักและแนวทาง (แผนงาน) ที่สอดคล้องกับ OKR รายโปรแกรมหรือแพล็ตฟอร์มตาม
ยุทธศาสตร์ อววน. และแผนด้าน ววน.  ของประเทศ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับโปรแกรมและแพล็ตฟอร์มตาม
ยุทธศาสตร์ อววน. และแผนด้าน ววน.  ของประเทศ 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์เป้าหมาย แนวทาง ตามแผนงานของหน่วยงานกับ OKR ด้าน ววน. ของ
ประเทศ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับจัดการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่างๆในโปรแกรมเดียวกันให้สอดคล้องกับ 
OKR ววน. เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่นของบประมาณต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน 

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  

  เพื่อบริหารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภยั และมีความสงบเรยีบร้อยในทุกระดับและทุกมติ ิ

 ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

 ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 และภาษาที ่3 และมีคณุธรรม 

  ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม        

เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

  ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

 ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว ์ 

วิสัยทัศน์   
 เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ังคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลก 
พันธกิจ   

1. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ 
2. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล 
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 
4. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
5. ก ากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 

2. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ววน.  
(หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับจากการ
ด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของท่าน  

กรมปศุสัตว์มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม เชิงพาณิชย์ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตเพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกร เพ่ิม
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการให้แข่งขันได้ มีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  

 
3. เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน:   

(หมายถึง ค่าเป้าหมายของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลส าเร็จของแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของ
หน่วยงานที่สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ Objectives และ Key 
Results  ตามแผน ววน.)  

Output ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 Outcome ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 25 โครงการ 
 2. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 



 

4. แผนงานและงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมาย (เรียงล าดับแผนงานตามความส าคัญและศักยภาพของ
หน่วยงาน) 

ล าดับ
ที ่

  
ชื่อแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน (2564 

- .....) 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสุกรพันธ์ุปากช่อง 5 

4 ปี 
ต.ค. 62 - ก.ย. 65 

2,600,000 1,327,800 126,000   

2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
สัตว ์

6 ปี 
 ต.ค. 59 - ก.ย. 65 

942,000 740,100    

3 การวิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว ์

4 ปี 
 ต.ค. 59 - ก.ย. 64 

1,285,000     

4 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตโคนมและคณุภาพ
น้ านม 

4 ปี 
 ต.ค. 62 - ก.ย. 66 

1,300,200 699,700 439,700   

5 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตกระบือ 

3 ปี 
 ต.ค. 62 - ก.ย. 65 

1,635,000 2,000,000    

6 ความต้องการโภชนะของ
แพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของ
กรมปศุสตัว ์และคุณคา่
ทางโภชนะของพืชอาหาร
สัตว์พื้นเมืองส าหรับใช้
เลี้ยงแพะเนื้อ 

3 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 

200,000 1,368,000 696,800   

7 ความต้องการโภชนะ
โปรตีนและพลังงานของ
หมูด าเชียงใหม ่

3 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 

1,531,000     

8 แผนบูรณาการวิจยัเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงโคนมของประเทศ
ไทยท้ังระบบ. 

2 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 65 

1,580,000 1,081,000    



 

ล าดับ
ที ่

  
ชื่อแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน (2564 

- .....) 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

9 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการตรวจสอบและ
วินิจฉัยโรคในแพะ 

3 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

2,298,800     

10 แพะพันธ์ุแดงสุราษฎร์: 
การพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อ
คุณภาพเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

5 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 68 

873,000 1,797,000 1,797,000 1,147,000 747,000 

11 การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการตรวจติดตาม
ด้านระบาดวิทยาโมเลกุล 
การผลิตชุดสอบ ELISA 
และวัคซีนต้นแบบของ
อุตสาหกรรมการเลี้ยง
สุกรไทย 

1 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

1,470,000     

12 การพัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโร
สิส 

1 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

2,775,000     

13 การวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมการ 
เลี้ยงสัตว์ปีกของ
ประเทศไทย 

3 ปี  
ต.ค. 63 - ก.ย. 66 

2,014,000 1,455,300 1,470,300   

14 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่คุณค่าระบบ
การผลิตไกป่ระดู่หาง
ด าเชียงใหม่ 

1 ปี 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

190,000     

 
5. mapping แผนงานที่ ระบุ ในข้อ 4 กับ Platform/ Program และระบุ  Objectives และ Key 

Results ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ  รวมถึงแสดงแผนภาพ
ความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะน าไปสู่เป้าหมาย/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของหน่วยงานของท่าน  
 

Platform-Program-OKR แผน ววน.ของประเทศ ชื่อแผนงาน 



 

Platform Program Objectives Key Results 

Platform 2 การ
วิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ทา้ทายสังคม 

Program 7  
โจทย์ทา้ทายด้าน
ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร 

O2.7 ใช้ความรู้ การ
วิจัยนวัตกรรม เพื่อ
จัดการปัญหาทา้ทาย
เร่งด่วนส าคัญของ
ประเทศในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
การเกษตร และ
บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 

 

KR2.7.4 อัตราผลิต
ภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2 

แผนงานที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรพันธุ์ปาก
ช่อง 5 
แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาพนัธุ์
สัตว ์
แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว ์
แผนงานที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและ
คุณภาพน้ านม 
แผนงานที่ 5 การวิจัยและนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ 
แผนงานที่ 6 ความต้องการโภชนะของ
แพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว์ 
และคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์
พื้นเมืองส าหรับใช้เลี้ยงแพะเนื้อ 
แผนงานที่ 7 ความต้องการโภชนะ
โปรตีนและพลงังานของหมูด าเชียงใหม่ 
แผนงานที่ 8 แผนบูรณาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของ
ประเทศไทยท้ังระบบ. 
แผนงานที่ 9 การวิจัยพัฒนานวตักรรม
เพื่อการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคในแพะ 
แผนงานที่ 10 แพะพันธุ์แดงสุราษฎร์: 
การพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อคุณภาพเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
แผนงานที่ 11 การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการตรวจติดตามด้านระบาดวิทยา
โมเลกุล การผลิตชุดสอบ ELISA และ
วัคซีนต้นแบบของอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สุกรไทย 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส 
แผนงานที่ 13 การวิจัยและพฒันา
อุตสาหกรรมการ เลี้ยงสัตวป์ีกของ 

https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDM1QDE4
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDM1QDE4
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDM1QDE4
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDUwQDgw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDUwQDgw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDY1QDY0
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDY1QDY0
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDY3QDYx
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDY3QDYx
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NDY3QDYx
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NTIzQDk0
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NTIzQDk0
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NTIzQDk0
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NTIzQDk0
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NTQ3QDk1
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NTQ3QDk1
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NzUyQDUy
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0NzUyQDUy
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0Nzg3QDUw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0Nzg3QDUw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0Nzg3QDUw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0ODA1QDgw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0ODA1QDgw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0ODA1QDgw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0ODA1QDgw
https://tiras.tsri.or.th/integration/edit/YjY0ODA1QDgw


 

Platform-Program-OKR แผน ววน.ของประเทศ ชื่อแผนงาน 
Platform Program Objectives Key Results 

ประเทศไทย 
แผนงานที่ 14 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่คุณค่าระบบการผลิตไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ 

 
 

แผนภาพที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ดังนี้  
 
1) ความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะน าไปสู่เป้าหมาย/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์ของ 

กรมปศุสัตว์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

หลัก 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

เป้าหมายการให้บริการ  

กรมปศุสัตว ์

3. เป็นองค์การช้ันน าและผู้น าการขับเคลื่อนด้านการปศุสัตว์ ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้มีความ

พร้อม สามารถเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงด้านการปศุสัตว์ในอาเซียน ทั้งด้านองค์ความรู้ งานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม บุคลากร ศูนย์บริการด้านการปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์  มาตรฐานสินค้า 

โดยเฉพาะฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียนเพื่อเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการปศุสั ตว์ใน

อาเซียนพร้อมน าพากรมปศุสัตว์ไทยยั่งยืนได้ในตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัดอย่างมือ

อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1. สร้างเสริมนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าปศุสัตว์ 

เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสตัว์ไทย สูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนในตลาดโลก 

4. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (R&D) และการพัฒนานวัตกรรม (R&I) ด้านการปศุสัตว์ 

2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ 

1. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะตอบกรอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

แผนงาน ววน. 

ของกรมปศุสัตว์ 
จ านวนแผนงาน 14 แผนงาน 

จ านวนโครงการ 25 โครงการ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 

แผนงาน ววน.  

ของกรมปศุสัตว์ 

1. จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์จ านวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และ

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

กรอบนโยบาย 

และ 

ยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ 

นวัตกรรม 

พ.ศ. 2563 

Program 7 โจทย์ท้าทายด้านทรพัยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

Objective 02 คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าและ

สามารถจัดการปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญทางสังคมของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม ด้วยองค์ความรู้

ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม 

Objective 02.7 ใช้ความรู้ การวิจัยนวัตกรรม เพื่อจัดการปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศใน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเกษตร และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- หลัก KR2.4 อัตราผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ในปี 2565 และ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.0 ใน 

ปี 2570 

- KR2.7.4 อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

จ านวนแผนงาน 14 แผนงาน 

จ านวนโครงการ 25 โครงการ 

 



 

6. วิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานของ
ท่านที่อาจต้องการการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

การสร้างนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ยังไม่สามารถท าได้ให้ทันยุคสมัยหรือประเทศอ่ืน ๆ 
เนื่องจาก 

1. บุคลากรนักวิจัยของกรมปศุสัตว์ไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถมีความคิดสร้างสรรค์เพียงพอใน
การสร้างนวัตกรรมเพราะไม่ได้เงินสนับสนุนด้านฝึกอบรม ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. กรมปศุสัตว์ยังขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยหรือสร้างงานนวัตกรรมล่ าสมัยเท่ากับประเทศอ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร
ของไทย และการบรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาที่ยังยืน สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ ตลอดจนการ
สร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย 

 
7. ระบุงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ของหน่วยงานเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และโครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง)  และระบุผลงานที่โดดเด่น  
*หมายเหตุ: เป็นการรวบรวมข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ไม่เกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 
 

ปีงบประมาณ งบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(บาท) 

งบวิจัยและนวัตกรรม 
(บาท) 

งบเงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

(บาท) 
2561 - 32,509,900 - 
2562 - 23,172,000 - 
2563 - 20,504,000 - 
 
 

ชื่อผลงานที่โดดเด่น 
(จ านวน 3-5 เรื่อง) 

ช่วงปีท่ีด าเนินการ 
(ปีท่ีเริ่ม-สิ้นสุด) 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวัง
การดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ 

2560 – 2561 มีระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวัง
การดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ และ
สามารถประมวลผลออกเป็น
รายงานสรุปภาพรวม เพ่ือ
สนับสนุนโครงการและเป็น

ปัญหาและการดื้อยา
ต้ า น จุ ล จุ ล ชี พ ข อ ง
ประเทศไทยจะลดลง 



 

ชื่อผลงานที่โดดเด่น 
(จ านวน 3-5 เรื่อง) 

ช่วงปีท่ีด าเนินการ 
(ปีท่ีเริ่ม-สิ้นสุด) 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

แนวทางในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการ
เคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบ
ฐานข้อมูล E-Movement โดย
ซอฟท์แวร์ Pajek และ R 

2556 - 2560 บุคลากรมีคู่มือใช้ในการวางแผน
งานทางด้านสุขภาพสัตว์ช่วยใน
การปฏิบัติงานในการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ การหาจุดเสี่ยงที่
เป็นสาเหตุในการระบาดของโรค
ระบาดเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
สอบสวนโรคหรือควบคุมโรค การ
พยากรณ์และวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจและการวางแผนในการ
ป้องกันโรค 

การควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสัตว์มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมโรคได้
รวดเร็วขึ้น 

พัฒนาวัคซีนโรคปากและเท้า
เปื่ อยส าหรับโค กระบือ แพะ 
แกะ ไทป์โอ ที่ให้ความคุ้มโรคสูง 
: ความคุมโรคในโคภายหลังการ
ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยที่
มีปริมาณแอนติเจนต่างกัน 

2559 - 2560 ไดว้ัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
ส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ 
ไทป์โอ (O189 ) ที่มีปริมาณ
แอนติเจน 146S 9 ไมโครกรัม/
โด๊ส มีความเหมาะสมในการผลิต
เป็น high potency vaccine ที่
สามารถกระตุ้นให้สัตว์สร้าง
ภูมิคุ้มกันได้เร็วและให้ความคุ้ม
โรคสูง ส าหรับใช้ในการควบคุม
ป้องกัน ยับยั้งการระบาดและ
ก าจัดโรคให้หมดจากประเทศไทย
ต่อไป 

โค กระบือ แพะและ
แกะ สุขภาพแข็งแรงมี
ภูมิคุ้มกันโรคสูงท าให้
ประเทศไทยเกิดการ
ระบาดของโรคปาก
และเท้าเปื่อยลดลง 

 
ลงนามหัวหน้าหน่วยงาน        

   ...................................... 
 

             (นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม) 
       ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ  
          


