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 T Teamwork   มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน 
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 รายงานประจำปี 2558 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ

เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน

ตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 และการปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีความเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

 กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน

ประจำปี 2558 ที่ได้รวบรวมไว้ในฉบับนี้ จะอำนวย

ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และผู้ที่

สนใจทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการ

ปศุสัตว์ของประเทศ 
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1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของกรมปศุสัตว ์
 

 ชื่อหน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ 

 วิสัยทัศน ์

 เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก 

 พันธกิจ 

 1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล 

 2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ 

 3. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 4. กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 5. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์  

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

ส่วนที่  

1 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1



 ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนด 

 กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุมการกำกับ การส่งเสริม   

การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร

พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน   

ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม   

และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย  

การควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์ กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสตัว ์ กฎหมายวา่ดว้ยโรคพษิสนุขับา้ กฎหมายวา่ดว้ย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2.  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 

 3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์   

ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้า

ปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

 4.  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว ์ น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ ์ พืชอาหารสัตว ์ และเสบียงสัตว ์ เพื่อการพัฒนาด้าน  

การปศสุตัว ์และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

 5.  ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์   

และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

 6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสาน  

ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 7. ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกัน  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี  

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์  ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายการให้บริการ 

หน่วยงาน* 
กลยุทธ์ 

หน่วยงาน** 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 

1. ดำเนินการตามกรอบ
ข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน 

1. ประเทศไทยมีความพร้อม
สามารถรองรับการเปิดเสรีและ  
ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. ลดปัญหาการนำเข้าสินค้า
ปศุสัตว์ตามแนวชายแดน 

1. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ระบบการนำเข้าสินค้า
ปศสุตัวต์ามแนวชายแดน 

2. แก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการ
ศึกษา การพัฒนาอาชีพ มีรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ดำเนนิชวีติประจำวนัไดต้ามปกตสิขุ 

1. เ กษตรกร ในพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
อ า ชี พ ป ศุ สั ต ว์ ใ ห้
สอดคล้องกับวิถี ชี วิ ต
และวัฒนธรรมในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต สร้างมูลค่าภาค
การเกษตรและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้กเ่กษตรกร
อย่างเป็นระบบ 

1. ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่
ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและ
รายได้ให้แก่เกษตรกรและเชื่อม
โยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น 
2. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง
สามารถผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับ
ผู้บริ โภคภายในประเทศและมี
เหลือสำหรับการผลิตพลังงานทาง
เลือกและการส่งออก 

1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ งด้ าน
ปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 
2. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาค
ปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
3. เกษตรกรในโครงการหลวงได้
รับการพัฒนาและถ่ายทอดความ
รู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
4. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็น
เมืองเกษตรสีเขียว 
 
5. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และ
อ าห า รสั ต ว์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ ห้
เกษตรกร 
6. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง 
 
 

1. ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
เครือข่ายการปศุสัตว์ให้
เข้มแข็ง 
 
2. ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
เครือข่ายการปศุสัตว์ให้
เข้มแข็ง 
3. เพิ่ มประสิทธิภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานการผลิต 
 
4. ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
เครือข่ายการปศุสัตว์ให้
เข้มแข็ง 
 
5. เพิ่ มประสิทธิภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานการผลิต 
6. เพิ่ มประสิทธิภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานการผลิต 
7. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ร ะ บ บ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง
ป้องกัน ควบคุมบำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์  ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายการให้บริการ 

หน่วยงาน* 
กลยุทธ์ 

หน่วยงาน** 
4. ส่ ง เ ส ริ ม สิ น ค้ า ด้ า น
การเกษตรและอตุสาหกรรม 
อาหาร 

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง 

1. สนิคา้เกษตรเปา้หมาย 2 ชนดิ 
คือ ไก่ และ สุกร มีคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภัย 

1. เพิ่ มประสิทธิภาพ
ก า รผลิ ต และพัฒน า
ศักยภาพการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ 

5. พัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ถึ ง ก า ร ใ ช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง และเท่าเทียม 

1. ประชาชน เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว์ 

1. พัฒนา เทคโนโลยี
ส า รสน เทศและกา ร
สื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 

6. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา 

1. สั ดส่ วนค่ า ใช้ จ่ ายด้ านวิ จั ย  
และพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ในประเทศเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วน
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 
70:30 

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมการปศุสัตว์
เพื่อให้บุคลากรด้านปศุสัตว์นำไป
ใช้ประโยชน์ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิต 

หมายเหตุ * แต่ละเป้าหมายการให้บริการกระทรวงมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการชัดเจน 
** กลยุทธ์หน่วยงาน สามารถกำหนดให้มีความสัมพันธ์ซ้ำกันระหว่างเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานได้ 
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ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ * เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน 

2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

โครงสร้างองค์กร 
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

กองคลังกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน

สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

สำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกัน 
และบำบัดโรคสัตว์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เเละการสื่อสาร

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

กองส่งเสริมและ 
พัฒนาการปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กองความร่วมมือด้านการ
ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ*
ปศุสัตว์

กองงานพระราชดำริ* 
และกิจกรรมพิเศษ

กองสารวัตรและกักกัน* กองควบคุมอาหาร*
และยาสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์
เขต 1-9

สำนักงานปศุสัตว์ 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 878 อำเภอ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5



 อัตรากำลังข้าราชการปี 2558 

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
วุฒิการศึกษา

รวมต่ำกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

บริหาร
สูง - 1 - - 1

ต้น - 1 2 1 4

อำนวยการ
สูง - 38 30 - 68

ต้น - 3 1 - 4

วิชาการ

เชี่ยวชาญ - 12 15 2 29

ชำนาญการพิเศษ - 368 150 17 535

ชำนาญการ - 424 121 6 551

ปฏิบัติการ - 502 61 4 567

ทั่วไป

อาวุโส 112 570 85 - 767

ชำนาญงาน 461 970 56 - 1,787

ปฏิบัติงาน 156 168 6 - 330

รวม 729 3,057 527 30 4,343

 

 อัตรากำลังลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 

ตำแหน่งประเภท
วุฒิการศึกษา

รวมต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ลูกจ้างประจำ 1,170 38 - - 1,208

พนักงานราชการ 3,259 1,901 23 1 5,184

รวม 4,429 1,939 23 1 6,392

 

 อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
ตำแหน่งประเภท จำนวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ 4,343 40.45

ลูกจ้างประจำ 1,208 11.25

พนักงานราชการ 5,184 48.30

รวม 10,735 100.00

อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2558 
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2.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 
 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย 
ปี 2558

น้ำหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

มิติภายนอก 75 4.6396 3.4797

การประเมินประสิทธิผล 65 4.8303 3.1397

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กระทรวงตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint 
KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกรม

65 4.8303 3.1397

1.1 รายได้เงินสดทาง
การเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

148,240 5 144,356 146,298 148,240 150,182 152,124 148,423 3.0942 0.1547

1.2 ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำยุทธศาสตร์งาน
วิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500

ผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่  

2 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย 
ปี 2558

น้ำหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

1.3 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรที่สำคัญ

5 5.0000 0.2500

 1.3.1 ปริมาณการให้
น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน 
(กิโลกรัม/ตัว/วัน)

11.98 5 11.95 11.965 11.98 11.995 12.01 12.48 5.0000 0.2500

1.4 ระดับความสำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายในการ
ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี 2557/2558

5 4.8510 0.2426

    1.4.1 มาตรการหลัก 2.5 60 70 80 90 100 98.51 4.7020 0.1176

    1.4.2 มาตรการเสริม 13,389 
ราย

2.5 80 90 100 นำความรู้/
ปัจจัยไป
ปรับใช้

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

นำความรู้/
ปัจจัยไป
ปรับใช้

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60

5.0000 5.0000 0.1250

1.5 ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง 
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Output/
Outcome JKPIs) (NSW)

5 4.8482 0.2424

 1.5.1 ระดับความสำเร็จ
ของการกำหนดโครงสร้าง
ข้อมูล และ/หรือพิกัด/
รหัสสถิติ สำหรับ NSW

2 1 2 3 4 5 100%  
(329/329 

พิกัด)

5.0000 0.1000

  1.5.2 ระดับความสำเร็จ
ของการเชื่อมโยงข้อมูล
กระบวนงานนำเข้า-ส่งออก
ผ่าน NSW

2 1 2 3 4 5 92.41% 
(304/329 

พิกัด)

4.6205 0.0924

   1.5.3 ระดับความสำเร็จ
ของส่วนราชการในการปรับ 
แกก้ฎระเบยีบทีเ่ปน็อปุสรรค
ต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน 
NSW 

1 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

1.6 จำนวนนวัตกรรม
ด้านปศุสัตว์ (เร่ือง)

1 14 0 - 1 - 2 2 เรื่อง 5.0000 0.7000

1.7 รอ้ยละของจำนวน 
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(มกษ. 6401-2548) 

88.83% 
(167/188)

13 87.88 88.355 88.83 89.305 89.78 90.10%  
(173/192 

ศูนย์)

5.0000 0.6500

1.8 ร้อยละของจำนวน
ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์
และซากสัตว์ท่ีออกโดยระบบ 
National Single Windows

13 69.1 75.265 81.43 87.595 93.76 96.64%
(49,224/

52,011 ใบ)

5.0000 0.6500

1. การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 100 (13,361/13,361 ราย)

2. การนำความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วนำไปปรับใช้ 

   ร้อยละ 100 (13,354/13,354 ราย)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย 
ปี 2558

น้ำหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

การประเมินคุณภาพ 10 3.4000 0.3400

2. คุณภาพการให้บริการ
ประชาชน (Service Level 
Agreement : SLA) : 
กระบวนงานออกใบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพื่อการส่งออก

ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.3400

มิติภายใน 25 3.5000 0.8750

การประเมินประสิทธิภาพ 15 3.8333 0.5750

3. การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

5 5.0000 0.2500

3.1 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

2.5 75 78 81 84 87 87.10% 
(216,869,812.43/ 

248,990,886 บาท)

5.0000 0.1250

3.2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

2.5 88 90 92 94 96 96.86% 
(5,326,726,459.29/

5,499,171,600 บาท)

5.0000 0.1250

4. การประหยัดพลังงาน 5 1 2 3 4 5 1.5  
(รอผลการ

ประเมินจาก
สำนักงาน ก.พ.ร.)

1.5000 0.0750

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

การพัฒนาองค์การ 10 3.0000 0.3000

6. การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ

5 5.0000 0.2500

6.1 ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำรายงานลักษณะ
สำคัญขององค์การ

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

6.2 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์การ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

7. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A   
(รอผลการ

ประเมินจาก
สำนักงาน ก.พ.ร.)

1.0000 0.0500

รวม 100 4.3547

 
รายงาน  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

ผู้รายงาน  นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์  0-2653-4444 ต่อ 1511 

 

หมายเหต ุ : รายงานฉบบันีค้ะแนนยงัไมเ่ปน็ทีส่ิน้สดุ อยูร่ะหวา่งรอผลการประเมนิฉบบัสมบรูณจ์ากสำนกังาน ก.พ.ร. หากไดร้บั  

ผลคะแนน เปน็ทีส่ิน้สดุแลว้ กลุม่พฒันาระบบบรหิารจะดำเนนิการแจง้ใหท้ราบในลำดบัตอ่ไป (ปรบัปรงุลา่สดุ วนัที ่5 ตลุาคม 2558) 

 

 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
     ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมปศุสัตว ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ลดปัญหาการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน 

กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพระบบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน 

โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ ดำเนินงานภายใต้ 

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มี

คุณภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการด้านปศุสัตว์ โดยตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบ

นำเข้าสัตว์และซากสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ เป้าหมายจำนวน 

30,000 ตัวอย่าง มีผลการดำเนินงาน 44,474 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 148.25 

ผลลัพธ์ (Outcome) : เตรียมความพร้อมในการรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ   

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการด้านปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์นำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ 

ร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค : 

 - มกีารลกัลอบเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัวโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และไมผ่า่นการตรวจสอบของหนว่ยงาน

กรมปศุสัตว์  

 - ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในการตรวจสอบและตระหนักถึงความสำคัญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

เงื่อนไขความสำเร็จ : เฝา้ระวงัการลกัลอบเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว ์ตามแนวชายแดน และตามรอยตอ่จงัหวดั 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  เข้มงวดการตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 

 -  มีการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร 

 -  มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์นำเข้า ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 -  จดัประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการ เพือ่รบัทราบถงึความสำคญั และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

ในการตรวจรับสินค้า 

รายงานประจำปี
Annual 
Repor t 015

558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม

อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้าง

ทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่มาจากผลการประชาคม  

ในพืน้ที ่ โดยมตีวัชีว้ดัโครงการ คอื จำนวนครวัเรอืนตามผลการประชาคม

ที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ เป้าหมายจำนวน 15,140 ครัวเรือน มีผลการ

ดำเนินงาน 15,140 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่  

ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถ

ดำเนนิกจิกรรมและประกอบอาชพีไดต้ามเกณฑ์ของโครงการไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 70 

ปัญหา อุปสรรค : 

 - เหตกุารณค์วามรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตย้งัไมส่งบ 

ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ   

 - การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มี

ศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ 

เงื่อนไขความสำเร็จ : เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จะต้องมีความสงบ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้

ตามปกติ   

+ 

+ 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

 -  ส่งเสริมให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ การตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่กลุ่มเกษตรกร 

 - สนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ

ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

 -  สนับสนุนการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้

ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต 

โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ดำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ   

1. กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม 2. กจิกรรมปรบัเปลีย่นการผลติ

สินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร  

ทีส่ำคญั เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ และลดตน้ทนุการผลติ ในพืน้ทีเ่หมาะสมในการเลีย้งโคนม โคเนือ้ 

และสุกร ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยมีตัวชี้วัด

โครงการ คือ จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด มีผล

การดำเนินงาน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เป้าหมายจำนวน

เกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 20,130 ราย ผลการดำเนินงาน 36,033 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 179 

 2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป้าหมายจำนวน

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1,000 ราย ผลการดำเนินงาน 

1,223 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.3 

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

ปัญหา อุปสรรค : จำนวนโคเนื้อที่มีอยู่ มีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ส่วนโคนม   

มีปัญหาในเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ยังมีการ  

ปนเปื้อน ทำให้เกษตรกรถูกกดราคาจำหน่าย 

เงื่อนไขความสำเร็จ :  

 - สินค้าโคเนื้อ โคนม และสุกร ต้องมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการ  

ภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ  

 -  ราคาสินค้าโคเนื้อ โคนม และสุกร มีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ :  ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด และแจ้งให้เกษตรกรได้  

รับทราบเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเลี้ยงปศุสัตว์ของตนเอง รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำ  

แผนงานโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องไปส่งเสริม

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร 

 

 

 

 

 

รายงานประจำปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต 

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

ชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนในฟาร์ม ส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่าน

ระบบบำบัดน้ำเสียแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับพืชชนิดต่างๆ รอบๆ ฟาร์ม โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ 

จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 4 จังหวัด มีผลการดำเนินงาน   

4 จงัหวดั คดิเปน็รอ้ยละ 100 จำนวนฟารม์ปศสุตัวท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ Zero Waste เปา้หมาย จำนวน 18 ฟารม์   

มีผลการดำเนินงาน 18 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลลัพธ์ (Outcome) :  ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 95 

ปัญหา อุปสรรค : 

 - ปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากน้ำเสียที่ไหลสู่ภายนอกฟาร์ม มักไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย 

และมักมีการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกเพราะผลผลิตพืชได้รับความเสียหายจากฟาร์มสุกร 

 - มลพิษอากาศรอบๆ ฟาร์ม อันเกิดจากการจัดการภายในฟาร์มที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะก๊าซ  

เรือนกระจกจากบ่อน้ำเสียภายในฟาร์ม 

 - จังหวัดที่ออกกฎกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวม จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างระบบบำบัด  

น้ำเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ฟาร์มตั้งอยู่เสียก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการได้ ทำให้สามารถดำเนินการ

ก่อสร้างได้ล่าช้า 

เงื่อนไขความสำเร็จ : 

 - สร้างระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนในฟาร์ม 

 - ส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับพืชชนิดต่างๆ

รอบๆ ฟาร์ม 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  จดัทำคูม่อืและหลกัสตูร “การใชป้ระโยชนจ์ากนำ้ทิง้

เป็นปุ๋ยสำหรับพืช” 

 -  ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การใช้

ประโยชน์จากน้ำทิ้งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับพืช 

 -  พิจารณารูปแบบและระบบที่มีรูปแบบที่เหมาะสม

และต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกกว่าสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก 

 -  ดำเนนิการในจงัหวดัทีอ่อกกฎกระทรวงใหต้รวจสอบ

กับสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก่อน เพื่อชี้แจงทำความ

เข้าใจกับเกษตรกรให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมสร้างเกษตรกร  

ปราดเปรื่อง 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

พัฒนาเพื่อให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรู้ในเรื่องที่ทำ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความ

ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เกี่ยวกับ

สินค้าและมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เป้าหมาย จำนวน 30,000 ราย มีผลการดำเนินงาน 30,416 ราย   

คิดเป็นร้อยละ 101.39  

ผลลัพธ์ (Outcome) : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60 

ปญัหา อปุสรรค :  อายขุองเกษตรกรจะสงูขึน้ คอื มากกวา่ 50 ป ีขาดแรงงานในครวัเรอืนภาคเกษตรวยัหนุม่สาว 

อีกทั้งเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ทำให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

เงื่อนไขความสำเร็จ : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเพิ่มรายได้เกษตรกรให้มีรายได้มากกว่า 

180,000 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี 

ข้อเสนอแนะ : มีกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งด้านการผลิต   

การบริหารจัดการ การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้าน

การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง 

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ผลผลติ (Output) : สำหรบัการดำเนนิงาน ตามโครงการพฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง เกษตรกรในโครงการหลวง

ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีตัวชี้วัด

โครงการ คอื เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นปศสุตัว ์ เปา้หมาย จำนวน 1,400 ราย มผีลการดำเนนิงาน 

1,923 ราย คิดเป็นร้อยละ 137.36  

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง

โครงการหลวง สร้างรายได้ และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

ปัญหา อุปสรรค :  

 -  ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร ดำรงชีพด้วยการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติด 

 -  สัตว์ปรับตัวยาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว 

 -  ข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ 

เงื่อนไขความสำเร็จ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุง  

พันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  ส่ ง เ ส ริ มถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ

เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการ

พัฒนาอย่างเหมาะสม 

 -  จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร  

ดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่

เกษตรกร รวมทั้งสร้างอาสาปศุสัตว์ เพื่อช่วย

เหลือในการติดตามกิจกรรมโครงการหลวง 

 -  มีการบูรณาการกับโครงการอื่นๆ

ในพื้นที่เดียวกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร 

กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต 

ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์    

2. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ เป็นการพัฒนาปรับปรุง

พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรโดยการจำหน่าย และการให้บริการ

ผสมเทียมกับปศุสัตว์ของเกษตรกร การสร้างเครือข่ายการผลิตพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยมีตัวชี้วัด  

ผลผลิต คือ จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ จำนวน 2.0000 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 2.1605 ล้านตัว คิดเป็น  

ร้อยละ 108.03 โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป้าหมาย จำนวน 2.0000 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 2.1605 

ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 108.03 

 2.  กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 58,000 ตัน ผลการดำเนินงาน 59,679 ตัน คิดเป็น

ร้อยละ 102.89 

ผลลัพธ์ (Outcome) :  สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ปัญหา อุปสรรค : 

 -  การสร้างสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพ  

ภูมิประเทศจะต้องใช้ระยะเวลานาน  

 -  เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่มีอำนาจในการต่อรองทั้งในเรื่อง  

การผลิตและการตลาด  

 -  เกษตรกรที่ผลิตพืชอาหารสัตว์มีการรวมกลุ่มกันน้อย กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และไม่ค่อยได้

ประสานงานติดต่อระหว่างกัน 

 -  เกษตรกรมีพื้นที่จำกัดในการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

เงื่อนไขความสำเร็จ : การสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิต เพื่อมี

อำนาจในการต่อรองในด้านการตลาด และเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต และการสร้างเครือข่ายการผลิต 

 -  คัดเลือกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อการ  

เลี้ยงสัตว์และผลิตเสบียงสัตว์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง 

กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด

และชันสูตรโรคสัตว์ 2. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะเป็นการเฝ้าระวังทาง

อาการของสัตว์ในพื้นที่ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันการเกิดโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในแต่ละพื้นที่ การควบคุมการนำเข้า ส่งออก

สัตว์/ซากสัตว์ การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคสัตว์ และการควบคุม กำกับ ดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ตัวชี้วัดผลผลิต คือ จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 26.9000 ล้านตัว ผลการ

ดำเนินงาน 28.6390 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 106.46 โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมายจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ จำนวน 6.9000 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 7.5059 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 

108.78 บรกิารบำบดัรกัษาพยาบาลสตัว ์เปา้หมาย จำนวน 11.5170 ลา้นตวั ผลการดำเนนิงาน 17.0452 ลา้นตวั 

คิดเป็นร้อยละ 148.00 

 2. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก เป้าหมายจำนวนสถานที่เสี่ยง  

ที่ได้รับการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวน 2,328,600 แห่ง   

ผลการดำเนินงาน 2,756,585 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 118.38 เป้าหมายจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 20.0000 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 21.1331 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 105.67 

ผลลัพธ์ (Outcome) :  การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

ปัญหาอุปสรรค : 

 -  เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการ  

เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์  

 -  เกษตรกรบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่น ไม่ฉีดวัคซีน  

ในสัตว์ที่ท้องเนื่องจากกลัวว่าจะแท้ง เป็นต้น 

 -  การเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค 

เงื่อนไขความสำเร็จ : 

 -  ภาครัฐจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับการเกิด  

โรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคน เช่น โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น   

 -  บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความสำคัญต่อ

การเกิดโรคระบาดสัตว์ 
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ข้อเสนอแนะ : 

 -  ควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความสำคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิด  

โรคระบาดสัตว์ในระดับพื้นที่ 

 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบท้องถิ่นของตนเอง และให้ความ

สำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ 

 -  ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิด  

โรคระบาดสัตว์ผ่านสื่อให้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีการเกิดอุบัติของโรค เช่น ช่วงปลายฤดูฝนและต้น

ฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก หรือช่วงฤดูร้อน จะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของ  

โรคพิษสุนัขบ้า 

 -  ตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน เพื่อทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีน รวมทั้ง

ปัญหากรณีสัตว์มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังฉีดวัคซีน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์  

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง 

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ดำเนินงานภายใต้ 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

3. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ผลผลิต (Output) :  สำหรับการดำเนินงานภายใต้ ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยยึดแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยอาศัยฐาน

ความรู้จากโครงการหลวง และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์แบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย จำนวน 64,900 ราย มีผลการดำเนินงาน 

84,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 129.53 โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย ผลการดำเนินงาน 33,739 ราย คิดเป็นร้อยละ 112.84 

 2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 13,770 ราย/500 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน 18,207 ราย/502 โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 132.90/100.40 ตามลำดับ 

 3.  กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป้าหมายให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปโดยการออก  

ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 21,300 ราย ผลการดำเนินงาน 32,116 ราย คิดเป็นร้อยละ 150.78 

 4. กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 

จำนวน 50 ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน 71 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 142.00 

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ไปใช้ประกอบอาชีพ  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ปัญหา อุปสรรค : 

 - การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ และยังไม่ได้มีการรวมกลุ่ม

แบบเข้มแข็งมากนัก ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิต ไม่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองในด้านการตลาด 

 - เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งจะประกอบอาชีพ

หลายอย่าง เช่น การทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น การรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เวลาจะ  

ไม่ค่อยตรงกันทำให้ยากต่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 - การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย 

เงื่อนไขความสำเร็จ : เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่าง  

กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง  ลดต้นทุนการผลิต และสะดวกต่อภาครัฐในการส่งเสริมและ

สนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย

รวมกลุ่มการผลิต และประสานระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการ

สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด 

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ควรมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาคมในระดับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้

รู้ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร รวมทั้งการสนับสนุนเงิน   

อุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร 

 - การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร

และเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจากความต้องการของเกษตรกร

โดยแท้จริง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สินค้าเกษตรเป้าหมาย 2 ชนิด คือ ไก่ และ สุกร มีคุณภาพมาตรฐาน

ปลอดภัย 

กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ดำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมตรวจสอบ  

รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จะเป็น  

การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ  

ได้มาตรฐาน โดยการตรวจสอบและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานด้านปศุสัตว์ ร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านค้า

จำหนา่ยอาหารสตัว ์ การตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์ การเฝา้ระวงัความปลอดภยัดา้นอาหาร การพฒันา 

ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบคอมพาร์ทเมนต์การพัฒนาและ  

ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและ

สกุร เปา้หมายจำนวน 1,000 ฟารม์ ผลการดำเนนิงาน 0 ฟารม์ คดิเปน็รอ้ยละ 0.00 จำนวนสถานประกอบการ

ดา้นปศสุตัวท์ีไ่ดร้บับรกิารพฒันาและตรวจประเมนิมาตรฐาน เปา้หมายจำนวน 41,100 แหง่ ผลการดำเนนิงาน 

55,682 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 135.48 จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เป้าหมายจำนวน 327,400 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน 391,269 ตัวอย่าง  

คิดเป็นร้อยละ 119.51 จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน เป้าหมายจำนวน 75   

คอมพาร์ทเมนต์ ผลการดำเนินงาน 84 คอมพาร์ทเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 112.00 โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กจิกรรมตรวจสอบรบัรองคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์

เป้าหมายการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 

จำนวน 1,000 ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน 0 ฟาร์มคิดเป็น

ร้อยละ 0.00 เป้าหมายจำนวนสถานประกอบการด้าน

ปศุสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน 

จำนวน 40,900 แห่ง ผลการดำเนินงาน 55,486 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 135.66 เป้าหมายจำนวนตัวอย่างที่ได้รับ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กำหนดจำนวน 326,600 ตัวอย่าง ผลการ

ดำเนินงาน 390,478 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 119.56 เป้าหมายจำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจ

ประเมินมาตรฐาน จำนวน 75 คอมพาร์ทเมนต์ ผลการดำเนินงาน 84 คอมพาร์ทเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 112.00 

เป้าหมายจำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 300 ฟาร์ม ผลการ

ดำเนินงาน 408 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 136.00 

 2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เป้าหมายตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้

รบัการตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานฮาลาล จำนวน 50 แหง่ ผลการดำเนนิงาน 60 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 120.00 
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เป้าหมายตรวจรับรองร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล จำนวน 

200 แห่ง ผลการดำเนินงาน 196 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.00 เป้าหมายจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ

วเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานฮาลาล จำนวน 800 ตวัอยา่ง ผลการดำเนนิงาน 791 ตวัอยา่ง 

คิดเป็นร้อยละ 98.88 

ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค : 

 -  การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ 

ทำให้มีปริมาณฟาร์มและโรงงานยังน้อยหากเทียบกับปริมาณทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจและ

จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง 

 -  ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ ยังขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร บางรายมุ่งหวังเพียง

แต่ผลตอบแทนมากกว่าจะคำนึงถึงผู้บริโภค โดยพบว่ายังมีการลักลอบการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการผลิต

ระดับฟาร์ม 

 -  ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น ทำให้แต่ละประเทศจะนำ

มาตรการด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า 

 -  ผู้บริโภคยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อ

สินค้าปศุสัตว์การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย เป็นต้น 

 -  หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ที่มีความพร้อมและสามารถรับโอนภารกิจการตรวจประเมิน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ มีเพียง 1 ราย ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดจ้าง และการดำเนินงานให้

สอดคล้องตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด 

เงื่อนไขความสำเร็จ :  

 -  ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ในทุกขั้นตอน  

ของกระบวนการผลิต 

 -  ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ จะต้องรู้และมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดยผู้บริโภคจะ

เป็นผู้ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น และจะต้องไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง 

ข้อเสนอแนะ :         

 -  ภาครฐัควรจดัหาแหลง่เงนิทนุดอกเบีย้ตำ่และมมีาตรการดา้นภาษ ีเพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการ

พัฒนากระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 -  เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและผลร้าย  

ในการบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

เทศบาล ควรมีส่วนรวมในการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา  

โรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ จะต้องได้การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด และมีใบอนุญาต  

ทุกแห่ง 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เปา้หมายการใหบ้รกิารหนว่ยงาน : ประชาชน เกษตรกร กลุม่เกษตรกร สหกรณ ์วสิาหกจิชมุชน หนว่ยงาน

ภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนา

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่โดยตรง  

ตลอดเวลาและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานอื่นทั้งในและนอกองค์กร จัดทำพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ให้กับสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ และ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม (Real Time) โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าหมาย จำนวน 3 ระบบ มีผลการดำเนินงาน 3 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ผลลัพธ์ (Outcome) : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  

กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 90 

ปญัหา อปุสรรค : มผีูม้าตดิตอ่ประสานงานกบักรมปศสุตัวจ์ำนวนมากในแตล่ะวนั อกีทัง้ ระบบฯ ทีใ่ชง้านเดมินัน้ 

ได้ออกแบบและพัฒนาใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ข้อมูลต่างๆ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง  

ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่กรมปศสุตัวไ์ดต้ระหนกัถงึเรือ่งนี ้จงึคดินำระบบใหบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนกิสข์ึน้มาใหบ้รกิาร 

เงื่อนไขความสำเร็จ :  

 -  สามารถเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากกรมการปกครองได้ 

 -  สามารถสืบค้นและปรับปรุงข้อมูลได้จากพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา (Real Time) 

ข้อเสนอแนะ : 

 -  เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานอื่น

ทั้งในและนอกองค์กร เช่น ระบบภูมิสารสนเทศ  

เขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ

ปกครอง เป็นต้น 

 -  จัดทำแผนที่เขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน

ด้านปศุสัตว์และการค้าสินค้าด้านปศุสัตว์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการปศุสัตว์ เพื่อให้

บุคลากรด้านปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต 

ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป็นการศึกษาวิจัยและ

พฒันาเทคโนโลยกีารปศสุตัว ์ โดยมุง่เนน้ศกึษาวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารวจิยั สถานการณ ์สภาพปญัหา 

และความต้องการพัฒนาทางด้านการปศุสัตว์บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อเนื่องในด้านต่างๆ อีกทั้งฟาร์มและเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะนำ

ไปใช้ในการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและป้อนสู่

ตลาดโลก โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ จำนวนโครงการวิจัย เป้าหมายจำนวน 57 โครงการ มีผลการดำเนินงาน 

57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง 

ปัญหา อุปสรรค : 

 -  จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลดลง และ  

ข้อเสนอฯ ที่ผ่านการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลดลง 

 -  เมื่อนักวิจัยดำเนินการทดลองเสร็จแล้ว ไม่จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถ  

นำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

เงื่อนไขความสำเร็จ : ผลงานวิจัยมีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ

และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     

ข้อเสนอแนะ : 

 -  ควรเน้นงานวิจัยที่เป็นลักษณะชุดโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์  

เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม 

 -  แก้ไขปัญหาการดำเนินงานวิจัยลดลง 

 -  จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเตรียมผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปีต่อๆ ไป 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานการเงิน 

ส่วนที่  

3 
กรมปศุสัตว์ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

 (หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5   140,295,052.70         94,631,987.99 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6    19,897,229.49         19,511,684.32 

วัสดุคงเหลือ 7   236,870,854.22        224,247,480.52 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 - 963.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   397,063,136.41       338,392,115.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 9      2,013,411.85           2,370,380.20 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 10      7,840,000.00           8,000,000.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 1,293,693,472.73     1,276,554,096.02 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12      2,451,064.69           3,296,318.12 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,305,997,949.27    1,290,220,794.34 

รวมสินทรัพย์ 1,703,061,085.68    1,628,612,910.17 
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กรมปศุสัตว์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 101,231,174.59         57,013,871.55 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

ระยะสั้น

14      25,074,113.45         25,074,113.45 

เงินรับฝากระยะสั้น 15      57,863,803.87         36,957,197.85 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16             1,800.00 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 184,170,891.91        119,045,182.85 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะยาว - -

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน

ระยะยาว

17 52,931,101.57         26,868,832.06 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

ระยะยาว

18 7,555,000.00       7,555,000.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 19 9,853,411.85         10,370,380.20 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  70,339,513.42    44,794,212.26 

รวมหนี้สิน  254,510,405.33       163,839,395.11 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,086,490,978.28

ทุน 2,086,490,978.28 2,086,490,978.28 

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (637,940,297.93) (621,717,463.22)

องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,448,550,680.35 1,464,773,515.06 

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์ 
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 22 6,560,381,006.58 5,926,873,010.14 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 23    4,674,680.61 5,234,280.06 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 24    20,905,190.18 20,473,920.95 

รายได้อื่น 25 17,220,069.81 13,852,612.99 

รวมรายได้ 6,603,180,947.18  5,966,433,824.14 

ค่าใช้จ่าย 25,652,659.30

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26 3,543,836,759.77 3,400,259,261.22 

ค่าบำเหน็จบำนาญ 27     588,374,571.04    523,081,358.98 

ค่าตอบแทน 28 11,011,301.90 13,825,314.50 

ค่าใช้สอย 29 836,372,135.15 757,240,761.70 

ค่าวัสดุ 30 1,122,858,052.77 989,279,748.91 

ค่าสาธารณูปโภค 31 124,142,783.53 120,851,005.30 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 32     290,582,103.15 296,358,277.05 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 33 97,320,039.41 4,111,578.49 

ค่าใช้จ่ายอื่น 34 4,897,477.29 4,678,669.29 

รวมค่าใช้จ่าย 6,619,395,224.01  6,109,685,975.44 

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (16,214,276.83) (143,252,151.30)

ต้นทุนทางการเงิน - -

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (16,214,276.83)  (143,252,151.30)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต่ำ)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2556 

ตามที่รายงานไว้เดิม

(2,086,490,978.28) 478,702,117.57 - (1,607,788,860.71)

ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผิดพลาดปีก่อน

- (236,805.65) - (236,805.65)

ผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2556

หลังการปรับปรุง

(2,086,490,978.28) 478,465,311.92 - (1,608,025,666.36)

การเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุนสำหรับปี 2557

- - - -

การเปลี่ยนแปลง 

ที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด

- - - -

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า

ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

- 143,252,151.30 - 143,252,151.30

กำไร/ขาดทุนจากการ

ปรับมูลค่าเงินลงทุน

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2557

(2,086,490,978.28) 621,717,463.22 - (1,464,773,515.06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต่ำ)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2557 

ตามที่รายงานไว้เดิม

(2,086,490,978.28) (621,717,463.22) - (1,464,773,515.06)

ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผิดพลาดปีก่อน

- 8,557.88 - 8,557.88 

ผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2557 

หลังการปรับปรุง

(2,086,490,978.28) (621,726,021.10) - (1,464,764,957.18)

การเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุนสำหรับปี 2558

- - - -

การเปลี่ยนแปลง 

ที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด

- - - -

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า

ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

- (16,214,276.83) - (16,214,276.83)

กำไร/ขาดทุนจากการ

ปรับมูลค่าเงินลงทุน

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2558

(2,086,490,978.28) (637,940,297.93) - (1,448,550,680.35)
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

งบบุคลากร 294,751,000.00 290,910,684.92 3,840,315.08 

งบดำเนินงาน 364,082,480.59 4,426,978.00 37,920.00 358,043,882.47 1,573,700.12 

งบลงทุน 38,565,256.00   38,520,467.27     44,788.73 

งบอุดหนุน     1,400,000.00   1,400,000.00 

งบรายจ่ายอื่น    5,729,400.00    392,180.00     5,305,744.03     31,475.97 

รวม 704,528,136.59 4,819,158.00 37,920.00 694,180,778.69 5,490,279.90 

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบบุคลากร      

งบดำเนินงาน  41,157,138.00 2,515,950.00  38,002,962.87     638,225.13 

งบลงทุน 36,276,200.00 36,271,025.64        5,174.36 

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  77,433,338.00 2,515,950.00 - 74,273,988.51  643,399.49 

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา    

งบบุคลากร      

งบดำเนินงาน  31,438,000.00 85,000.00  31,341,481.68       11,518.32 

งบลงทุน      

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม     31,438,000.00      85,000.00 -    31,341,481.68      11,518.32 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

             ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

งบบุคลากร 2,833,867,700.00 2,837,697,182.11 - 3,829,482.11

งบดำเนินงาน 1,413,392,226.04 6,668,150.00 15,920.00 1,400,939,283.77 5,768,872.27

งบลงทุน 131,589,610.00 131,288,091.07   301,518.93

งบอุดหนุน      18,522,976.00       1,377.00  18,468,453.41     53,145.59

งบรายจ่ายอื่น      11,059,539.00     577,190.00  10,368,324.15   114,024.85

รวม 4,408,432,051.04 7,246,717.00 15,920.00 4,398,761,334.51 2,408,079.53 

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน     84,089,900.00 84,077,065.06    12,834.94

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 84,089,900.00 - - 84,077,065.06 12,834.94

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน     56,231,000.00 29,490.00      55,995,689.01    205,820.99

งบลงทุน     11,164,000.00      11,148,068.45      15,931.55

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น         860,100.00      24,880.00          835,213.09             6.91

รวม     68,255,100.00  24,880.00 29,490.00      67,978,970.55    221,759.45
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน 316,200.00 315,850.10 349.90

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 316,200.00 - - 315,850.10 349.90

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน   615,573.90       607,410.74       8,163.16

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 615,573.90 - - 607,410.74 8,163.16

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน 37,413,000.00 37,412,995.84             4.16

งบลงทุน 4,009,624.00 2,746,900.00  1,262,724.00

งบอุดหนุน 16,028,000.00 15,552,000.00    476,000.00

งบรายจ่ายอื่น

รวม 57,450,624.00 - - 55,711,895.84 1,738,728.16
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน 14,735,710.00   14,707,877.19  27,832.81

งบลงทุน    200,000.00       199,900.00         100.00

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 14,935,710.00 - - 14,907,777.19 27,932.81

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน 3,050,000.00     3,049,906.74           93.26

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 3,050,000.00 - - 3,049,906.74          93.26

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตฯ 

(ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร)

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น  1,784,200.00     1,778,568.16       5,631.84

รวม 1,784,200.00 - - 1,778,568.16 5,631.84
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตฯ 

(ค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน 130,000.00       130,000.00

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 130,000.00 - - 130,000.00 -

 

รายการ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตฯ 

(ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 2,292,500.00      10,000.00     2,282,500.00

รวม 2,292,500.00     10,000.00 -    2,282,500.00 -
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งบบุคลากร   

งบดำเนินงาน           5,000,000.00     5,000,000.00 

งบลงทุน         10,395,000.00  10,395,000.00 

งบอุดหนุน   

งบรายจ่ายอื่น   

รวม        15,395,000.00 15,395,000.00 -

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

งบบุคลากร    

งบดำเนินงาน         45,799,640.93 45,799,640.93 

งบลงทุน    

งบอุดหนุน             240,500.00     129,500.00 111,000.00 

งบรายจ่ายอื่น    

รวม        46,040,140.93 45,929,140.93     111,000.00 

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร   

งบดำเนินงาน           3,758,970.00 3,758,970.00

งบลงทุน  

งบอุดหนุน  

งบรายจ่ายอื่น  

รวม          3,758,970.00 3,758,970.00 -
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน   28,725,000.00 28,373,903.00  351,097.00

งบรายจ่ายอื่น

รวม  28,725,000.00 28,373,903.00  351,097.00

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าการเกษตร

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน 63,088,707.73 63,024,895.73 63,812.00

งบลงทุน 4,623,488.00 4,412,136.12 211,351.88

งบอุดหนุน 37,315,882.00 36,925,000.00 390,882.00

งบรายจ่ายอื่น

รวม 105,028,077.73 104,362,031.85 666,045.88

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 47,993,942.64 47,993,942.64

รวม 47,993,942.64 47,993,942.64 -
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น    40,300,000.00 39,691,268.31  608,731.69

รวม   40,300,000.00 39,691,268.31  608,731.69

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน         153,900.00    153,000.00       900.00

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม       153,900.00  153,000.00       900.00

 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณเบิกแทนกัน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 3,266,620.00 3,004,587.07 262,032.93

รวม 3,266,620.00 3,004,587.07 262,032.93
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กรมปศุสัตว์ 
รายงานรายได้แผ่นดิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี - -

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 705,861,197.38 493,715,362.64 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 705,861,197.38 493,715,362.64 

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 211,780.00 -

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 705,649,417.38 493,715,362.64 

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง - -

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 705,649,417.38 493,715,362.64 

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - -

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 705,649,417.38 493,715,362.64 

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

รายได้ภาษีทางตรง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - -

ภาษีเงินได้นิติบุคคล - -

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - -

ภาษีเงินได้อื่น - -

รวม รายได้ภาษีทางตรง - -

รายได้ภาษีทางอ้อม

ภาษีการขายทั่วไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - -

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - -

อากรแสตมป์ - -

ภาษีการขายทั่วไปอื่น - -

รวม รายได้ภาษีการขายทั่วไป - -
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(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

ภาษีขายเฉพาะ - -

ภาษีสรรพสามิต - -

ภาษีบริการเฉพาะ - -

รวม รายได้ภาษีขายเฉพาะ - -

อากรขาเข้าและอากรขาออก

อากรขาเข้า - -

อากรขาออก - -

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ - -

รวม รายได้อากรขาเข้าและอากรขาออก - -

รวม รายได้ภาษีทางอ้อม - -

รายได้ภาษีอื่น

ภาษีลักษณะอนุญาต - -

ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ - -

ภาษีลักษณะอื่น - -

รวม รายได้ภาษีอื่น - -

รวม รายได้แผ่นดิน-ภาษี - -

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 697,213,046.23 488,554,929.40

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 112,196.31 189,077.09

รายได้อื่น    8,535,954.84 4,971,356.15

รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 705,861,197.38 493,715,362.64
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

 หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

เกีย่วกบัการกำหนดทศิทางและนโยบาย การควบคมุ การกำกบั การสง่เสรมิ การวจิยั การถา่ยทอดเทคโนโลย ี  

และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลาย  

ทางชีวภาพด้านการปศุสัตว ์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค   

สารตกคา้ง และสารปนเปือ้น มคีวามปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม และสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

 กรมปศุสัตว์มีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

10400 มีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ ในจังหวัดต่างๆ   

ทั้ง 76 จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุม  

การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และ  

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว ์ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสถาน

พยาบาลสัตว ์ พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 

2499 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน  

5,374,176,525.63 บาท โดยแยกเปน็งบรายจา่ยประจำ จำนวนเงนิ 5,119,009,444.63 บาท งบลงทนุจำนวนเงนิ 

217,595,066.- บาท งบเงนิอดุหนนุ จำนวนเงนิ 19,922,976.- บาท งบรายจา่ยอืน่ จำนวนเงนิ 17,649,039.- บาท 

เพื่อใช้จ่ายในแผนงานส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนเงิน 704,528,136.59 บาท 

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนเงิน 77,433,338.- บาทแผนงานส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนา จำนวนเงิน 31,438,000.- บาท แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ จำนวนเงิน 4,408,432,051.04 บาท แผนงาน

แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 84,089,900.- บาท และแผนงานดำเนินการ  

ตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน 68,255,100.- บาท 

 กรมปศสุตัวม์หีนว่ยงานทัง้สิน้ 268 หนว่ยงาน ซึง่แยกเปน็หนว่ยงานทีไ่มไ่ดเ้ปน็หนว่ยเบกิจา่ย 77 แหง่   

เปน็หนว่ยเบกิจา่ยในสว่นภมูภิาค จำนวน 190 แหง่ และหนว่ยเบกิจา่ยในสว่นกลาง 1 แหง่ ซึง่รบัผดิชอบบรหิาร  

จัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง และหน่วยเบิกจ่าย  

ดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย  

ทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี ้ นอกจากนี ้ กรมปศุสัตว์มีเงินทุนหมุนเวียนภายใต้  

ความรบัผดิชอบ จำนวน 1 ทนุ คอื เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ผลติวคัซนีจำหนา่ย ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั 
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

 เพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และดำเนินการ  

ตามแผนการป้องกันและกำจัดโรคของกรมปศุสัตว์โดยไม่ต้องนำรายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน  

และมีการจัดทำงบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสัตว์ รายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน  

จำหน่ายดังกล่าวจึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ ฉบับนี้ 

 หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้   

ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ตามหนังสือ

กรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557  

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบาย  

การบัญชี 

 งบการเงินของกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ   

รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชี

ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ แต่ถือเป็นหน่วยงาน  

ที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำงบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสัตว์  

 หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

ฉบบัใหม ่ดงันี้ 

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มใน  

หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น กำหนดให้หน่วยงานจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการนำเสนองบการเงินของหน่วยงาน  

แต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ 

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้ถือปฏิบัติกับ   

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
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 หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีสำคัญ 

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย  

ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็น  

ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรอง

ราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนด  

ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนด  

ภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 

 4.2 ลูกหนี้ 

  ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่า  

จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้  

ข้อมูลประวัติการชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 

 4.3 เงินให้กู้ยืม 

  เงนิใหกู้ย้มื หมายถงึ จำนวนเงนิทีห่นว่ยงานใหห้นว่ยงาน บคุคลภายนอก หรอืรฐัวสิาหกจิยมืหรอืกู้  

โดยอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปีนับจาก  

วันสิ้นรอบระยะเวลาในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน   

หน่วยงานแสดงเงินให้กู้ยืมตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืม  

ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การได้รับชำระหนี้ที่ผ่านมา ข้อมูลประวัติ  

การชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 

 4.4 วัสดุคงเหลือ 

  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ  

โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน  

ออกก่อน 

 4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  ที่ดิน ไม่ได้แสดงจำนวนเงิน สำหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก  

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน 
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 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม  

 - อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

      - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป 

      - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่  

และสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน ตน้ทนุในการตอ่เตมิหรอืปรบัปรงุซึง่ทำใหห้นว่ยงานไดร้บัประโยชนต์ลอดอายกุารใชง้าน  

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็น  

ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง  

ตามอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตรา  

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

 

ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์

ประเภทสินทรัพย์
อายุการ 
ใช้งาน
(ปี)

อัตราค่า
เสื่อมราคา
(ร้อยละ)

1. อาคาร 25 4

2. อาคารชั่วคราว 10 10

3. สิ่งก่อสร้าง   

   3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 5

   3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 10 10

4. ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 10

   - เฉพาะรายการโทรศัพท์มือถือ (ที่ได้มาตั้งแต่ปี งปม. 2554 เป็นต้นไป) 3 33.34

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

   - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 6.66

7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 20
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์

ประเภทสินทรัพย์
อายุการ 
ใช้งาน
(ปี)

อัตราค่า
เสื่อมราคา
(ร้อยละ)

 8. ครุภัณฑ์การเกษตร 5 20

 9. ครุภัณฑ์โรงงาน 5 20

10.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 5 20

11.  ครุภัณฑ์สำรวจ 10 10

12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 20

13.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 25

14.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 20

15.  ครุภัณฑ์อื่น 5 20

16.  ครุภัณฑ์สนาม 5 20

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

 

 4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี 

  ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน   

โดยวิธีเส้นตรงตามการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 4 ปี อัตราค่าเสื่อมร้อยละ 25 ต่อปี 

 4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสด  

ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้ 

  รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล  

ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของ  

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาค 
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 4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ 

  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

      1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน 

      2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 

      3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน 

  หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวน  

เงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จาก  

เงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน 

 4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้  

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ 

 4.10 รายได้แผ่นดิน 

  รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้  

ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และ  

รายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก 

 4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

  รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้น  

ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็น

สินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น

เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 

 

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     (หน่วย:บาท)  

2558 2557

เงินสดในมือ          969,352.00 -

เงินทดรองราชการ        7,555,000.00        7,555,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน       31,240,706.07       17,940,909.03 

เงินฝากคลัง       95,107,079.64       68,411,890.66 

เงินฝากประจำอายุ 3 เดือน        5,422,914.99           724,188.30 

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    140,295,052.70      94,631,987.99 
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 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับ  

การดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคลังเป็น

รายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้ 

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะ

ต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และ

ใบสำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย 

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มี

ดอกเบีย้ ซึง่สามารถเบกิถอนไดเ้มือ่ตอ้งการใชจ้า่ยตามรายการทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบทีร่ะบขุอ้จำกดัในการใชจ้า่ย 

 เงินฝากคลัง จำนวน 68,411,890.66 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบ

ประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

กฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้ 

 

(หน่วย:บาท) 

          2558           2557

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์            80,820.00           119,100.00 

เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์        1,114,612.50        1,098,462.50 

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน           689,103.00           689,103.00 

เงินฝากดอกเบี้ยเงินทุนวิจัย สวก            17,228.80            17,228.80 

เงินฝากค่าที่พักสัตว์       31,017,181.10       22,576,993.39 

เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์       11,357,142.15       11,530,565.90 

เงินฝากต่างๆ ของกรมปศุสัตว์           886,482.00           886,482.00 

เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือการเลี้ยงสัตว์            18,204.00            18,204.00 

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่รับจาก อบต.              4,885.00            21,385.00 

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์

       1,214,865.42        1,425,933.24 

เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์            13,571.95            23,817.49 

เงินฝากปศุสัตว์            22,732.63            22,732.63 
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(หน่วย:บาท) 

          2558           2557

เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินโครงการศูนย์ขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ วังแซ้ม

           37,555.50            37,345.50

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย           133,801.50           371,261.50

เงินฝากเงินทุนวิจัย        3,329,572.98           404,219.48

เงินฝากประกันสัญญา       30,169,321.11       29,169,056.23

เงินรับบริจาค       15,000,000.00 -

รวม เงินฝากคลัง      95,107,079.64      68,411,890.66

 

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น       (หน่วย:บาท)  

2558  2557

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ        6,685,451.64        8,889,038.50 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - -

เงินจ่ายล่วงหน้า           250,000.00           250,000.00 

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย           361,369.30           361,369.30 

รายได้ค้างรับ       12,600,408.55       10,011,276.52 

รวม       19,897,229.49       19,511,684.32 

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก - -

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก - -

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) - -

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น      19,897,229.49      19,511,684.32 
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 ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

 

(หน่วย:บาท) 

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

และการส่งใช้ใบสำคัญ

ถึงกำหนดชำระและ

การส่งใช้ใบสำคัญ

เกินกำหนดชำระและ

การส่งใช้ใบสำคัญ
รวม

2558 4,030,753.64 168,800.- 2,485,898.- 6,685,451.64

2557       4,158,721.40     225,149.46     4,505,167.64  8,889,038.50 

 

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ       (หน่วย:บาท)  

2558 2557

วัสดุคงเหลือ  236,870,854.22  224,247,480.52

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ            -           -   

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ  236,870,854.22  224,247,480.52

 

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      (หน่วย:บาท)  

2558 2557

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า            -          963.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            -               -   

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            -         963.00

 

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ            -              -   

ลูกหนี้อื่น     2,013,411.85      2,370,380.20 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            -              -   

ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ     2,013,411.85      2,370,380.20 
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หมายเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะยาว      (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

เงินให้กู้ระยะยาว      7,840,000.00      8,000,000.00 

หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี                -                  -   

     7,840,000.00      8,000,000.00 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                -                  -   

เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ      7,840,000.00      8,000,000.00 

เงินให้ยืมระยะยาว                -                  -   

รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว      7,840,000.00     8,000,000.00 

 

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์      (หน่วย:บาท)  

2558 2557

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 4,359,379,784.99  4,299,020,826.06 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (3,632,016,947.27) (3,541,588,893.54)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ    727,362,837.72 757,431,932.52 

ครุภัณฑ์ 4,092,077,575.84  3,875,155,243.50 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (3,558,768,914.08) (3,385,475,458.91) 

ครุภัณฑ์สุทธิ 533,308,661.76 489,679,784.59 

งานระหว่างก่อสร้าง 33,021,973.25  29,442,378.91 

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,293,693,472.73 1,276,554,096.02 

 

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      (หน่วย:บาท)  

2558 2557

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   62,405,836.00   65,539,116.00 

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (59,954,771.31) (62,242,797.88) 

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ     2,451,064.69     3,296,318.12 
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น       (หน่วย:บาท)  

2558 2557

เจ้าหนี้การค้า 88,320,874.28       40,023,334.76 

เจ้าหนี้อื่น 589,717.54        1,722,825.22 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - -

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 5,012,523.54        5,477,097.09 

ใบสำคัญค้างจ่าย 7,308,059.23        9,790,614.48 

เจ้าหนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนอื่น - -

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 101,231,174.59      57,013,871.55 

 

หมายเหตุ 14 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น    (หน่วย:บาท) 

2558 2557

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-

เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

             -                -   

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

   25,074,113.45    25,074,113.45 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-

เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ

- -

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อชำระเงินกู้รัฐบาล - -

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี้ - -

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่นๆ - -

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น    25,074,113.45    25,074,113.45
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน             -         237,460.00 

เงินรับฝากอื่น      26,766,217.88       7,409,596.66 

เงินประกันผลงาน                 -           150,000.00 

เงินประกันอื่น     31,097,585.99      29,160,141.19 

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 57,863,803.87      36,957,197.85 

 

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า -           - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น         1,800.00           - 

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น        1,800.00           - 

 

หมายเหตุ 17 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว    (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง           -           - 

เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว 52,931,101.57    26,868,832.06

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           -           - 

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 52,931,101.57   26,868,832.06

 

หมายเหตุ 18 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว                                                (หน่วย:บาท) 

          2558           2557

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน     7,555,000.00     7,555,000.00 

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว     7,555,000.00     7,555,000.00 

รายงานประจำปี
Annual 
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น      (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี              -                -   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9,853,411.85 10,370,380.20

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9,853,411.85 10,370,380.20

 

หมายเหตุ 20 ภาระผูกพัน       (หน่วย:บาท) 

 - ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

          2558           2557

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้            -             -

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง        3,167,020.00      11,800,000.00 

อุปกรณ์ และอื่นๆ      28,228,800.00      11,499,576.00 

รวม      31,395,820.00      23,299,576.00 

 

 ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์ 

 

 

หมายเหตุ 21 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน 

 ในปี 2558 หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชี ดังนี้ 

 กรณีปรับปรุงกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก่ รายการบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  

ค่าโทรศัพท์ บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ที่บันทึกต่ำไป บันทึกสูงไป บันทึก

ซ้ำในปีงบประมาณ 2557 และได้มีการปรับปรุงบัญชีกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชี

มีความถูกต้องโดยมีการปรับปรุงบัญชีในด้านเดบิตรวมเป็นเงิน 336,042.77 บาท และด้านเครดิตรวมเป็น

จำนวนเงิน 381,258.89 บาท   
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 22 รายได้จากงบประมาณ      (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 3,113,025,925.64 2,968,477,185.27 

รายได้จากงบดำเนินงาน 1,960,172,686.67 1,973,987,990.74 

รายได้จากงบลงทุน   216,967,124.29     88,740,020.58 

รายได้จากงบอุดหนุน     19,939,716.69       5,344,461.50 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น     18,545,896.76     16,695,275.14 

รายได้จากงบกลาง   933,514,101.65   812,596,841.30 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  (27,690,941.02)   (24,963,477.07) 

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 6,234,474,510.68 5,840,878,297.46 

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบบุคลากร            -      5,964,491.00 

รายได้จากงบดำเนินงาน  148,330,233.96    43,024,040.59 

รายได้จากงบลงทุน    16,218,166.11   14,531,436.04 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น    65,428,403.00     1,877,166.32 

รายได้จากงบอุดหนุน      7,283,336.07         74,000.00 

รายได้จากงบกลาง     88,646,356.76    20,523,578.73 

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ   325,906,495.90    85,994,712.68 

รวม รายได้จากงบประมาณ 6,560,381,006.58 5,926,873,010.14 

 

หมายเหตุ 23 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

รายได้จากการขายสินค้า     2,622,943.63     2,577,190.10 

รายได้ค่าบริการ     2,051,736.98     2,657,089.96 

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    4,674,680.61     5,234,280.06 

รายงานประจำปี
Annual 
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 24 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค     (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

4,285,175.00          541,500.00 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากแหล่งอื่น 3,708,598.00        5,949,432.00 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน      1,297,416.66 -

รายได้จากการบริจาค     11,614,000.52       13,982,988.95 

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค     20,905,190.18      20,473,920.95 

 

หมายเหตุ 25 รายได้อื่น        (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

รายได้เงินนอกงบประมาณ 12,503,500.00       11,167,545.00 

รายได้อื่น 4,716,569.81        2,685,067.99 

รวม รายได้อื่น 17,220,069.81      13,852,612.99 

 

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายบุคลากร       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

เงินเดือน 1,817,932,750.08  1,739,875,996.95 

ค่าล่วงเวลา 25,652,659.30      23,426,051.16 

ค่าจ้าง 313,491,574.32     318,015,745.19 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 981,254,934.44     927,470,696.91 

เงินช่วยค่าครองชีพ 19,470,920.94      17,426,929.40 

เงินรางวัลประจำปี -        7,976,153.25 

ค่ารักษาพยาบาล   169,224,999.34     157,774,348.87 

เงินช่วยการศึกษาบุตร     28,040,876.50      24,767,228.00 

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต       1,572,660.51        1,939,182.99 

เงินชดเชย กบข.     32,816,070.41       30,995,256.33 

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายบุคลากร       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

เงินสมทบ กบข. 49,212,582.59      46,482,205.20 

เงินสมทบ กสจ. 8,777,800.05        8,841,827.12 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 43,414,918.27      40,857,261.00 

ค่าเช่าบ้าน 43,368,659.17      44,052,614.29 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 9,605,353.85      10,357,764.56 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,543,836,759.77 3,400,259,261.22 

 

หมายเหตุ 27 ค่าบำเหน็จบำนาญ       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

บำนาญ 349,216,045.29     325,261,220.41 

เงินช่วยค่าครองชีพ 48,372,663.65       35,706,753.37 

บำเหน็จ 76,168,887.83       64,170,580.05 

บำเหน็จตกทอด 23,028,143.19       18,534,431.42 

บำเหน็จดำรงชีพ 21,322,878.20       16,621,861.15 

ค่ารักษาพยาบาล 60,373,611.97       55,299,277.33 

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5,474,096.50        2,941,291.00 

บำเหน็จบำนาญอื่น 4,418,244.41        4,545,944.25 

รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ 588,374,571.04    523,081,358.98 

 

หมายเหตุ 28 ค่าตอบแทน       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน        977,474.00        1,608,665.00 

ค่าตอบแทนอื่น    10,033,827.90      12,216,649.50 

รวม ค่าตอบแทน    11,011,301.90     13,825,314.50 
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 29 ค่าใช้สอย        (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 114,042,685.24     130,418,766.50 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 178,965,997.16     199,534,164.91 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 77,461,181.77       63,936,153.42 

ค่าจ้างเหมาบริการ 391,846,326.15     326,329,678.31 

ค่าธรรมเนียม 76,185.00          300,718.80 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,500,000.00        1,200,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 7,168,117.95        5,179,122.00 

ค่าเช่า 15,026,569.44       14,071,526.23 

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 87,108.92           345,015.85 

ค่าประชาสัมพันธ์ 41,346,637.55        9,156,674.47 

ค่าใช้สอยอื่น 8,851,325.97       10,341,729.22 

รวม ค่าใช้สอย   836,372,135.15    760,813,549.71 

 

หมายเหตุ 30 ค่าวัสดุ        (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

ค่าวัสดุ  1,002,131,994.30     882,754,511.88 

ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง      92,741,591.83       96,415,339.27 

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์      27,984,466.64       10,109,897.76 

รวม ค่าวัสดุ 1,122,858,052.77    989,279,748.91 
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กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 31 ค่าสาธารณูปโภค       (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

ค่าไฟฟ้า 85,681,108.47       83,130,423.73 

ค่าประปา 5,175,678.01        4,568,443.45 

ค่าโทรศัพท์ 6,978,683.90        8,392,354.15 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     22,558,291.48       21,186,995.96 

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง      3,749,021.67        3,572,788.01

รวม ค่าสาธารณูปโภค   124,142,783.53 120,851,005.30

 

หมายเหตุ 32 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย     (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง      93,811,854.80       95,655,907.58 

ครุภัณฑ์    195,924,995.92     199,428,328.88 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          845,252.43        1,274,040.59 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   290,582,103.15    296,358,277.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจำปี
Annual 
Repor t 015

558

56

2



กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค    (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ            72,600.00 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน 29,487,103.00          128,287.75 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร 38,825,000.00        1,900,000.00 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงานองค์กรระหว่างประเทศ 1,696,847.60        1,792,190.74 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 12,748,488.81          218,500.00 

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน 82,757,439.41      4,111,578.49 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น 14,562,600.00              -   

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน 14,562,600.00             -   

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 97,320,039.41     4,111,578.49 

 

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายอื่น        (หน่วย:บาท)  

          2558           2557

กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์        636,685.43        602,914.80 

กำไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท.              277.55             -

ค่าใช้จ่ายอื่น     4,260,514.31      4,075,754.49 

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น     4,897,477.29      4,678,669.29 

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มี  

ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่นครอบคลุมทุกหมวด และมีผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2558 มากกว่า 400 คะแนน ขึ้นไป  

 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัล 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558 

บทความ 

ส่วนที่  

4 

รายงานประจำปี
Annual 
Repor t 015
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2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บ้ริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยในปีนี้

กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 5 รางวัล  

 

1) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน “ระบบจัดการสัตว์ปีก   
สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย” 

 เป็นผลงานการบริหารจัดการแก้ไขวิกฤตและควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรม

การบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ได้มีการบูรณาการหลักการแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพมาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางการควบคุมโรคไข้หวัดนก ทั้งที่เริ่มต้นจากการมีองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอ แต่ก็สามารถใช้กระบวนการ

เรียนรู้และปรับปรุงจนเกิดความสำเร็จในการดำเนินการ เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจาก OIE ให้เป็น  

ต้นแบบในการจัดการโรคไข้หวัดนก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกโรคทั้งโรคระบาดสัตว์และโรคระบาด  

ในคน  

 ซึ่งเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ภายใต้การบริหารจัดการเชิงระบบ 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งในมิติแนวตั้งและมิติแนวนอนมุ่งสู่  

เป้าหมายเดียวกัน พัฒนาทุกกระบวนการสู่การเป็นมาตรฐานสากลทั้งงานปฏิบัติการและงานบริการประชาชน 

มีการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงมีการนำไปขยายผลสู่ระบบการผลิตสินค้า

ปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสน

ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถ “พลิกวิกฤตโรคไข้หวัดนกสู่มาตรฐานการส่งออกสินค้า

ปศุสัตว์ไทยแสนล้าน” 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2) รางวัลการพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ ระดับดี ผลงาน “ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์
ผ่าน QR Code” 

 เป็นการพัฒนาระบบการสื่อสาร

ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ถึง  

ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์

สื่อสาร เช่น Smart Phone Tablet สแกน 

QR Code ทีแ่สดงบนบรรจภุณัฑข์องผลติภณัฑ ์

ทีผู่ป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการ เชน่ TESCO 

LOTUS เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น วันผลิต วันหมดอายุ ฟาร์ม สถานที่ผลิตและแปรรูป รวมถึง

มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากกรมปศุสัตว์ ได้ทันที ณ จุดขายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ

การตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการและระบบการผลิตสินค้า

ปศุสัตว์ของประเทศไทย 

3)   “
” 

เปนการกําหนดมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว

ทางหองปฏิบัติการ (LAB) ของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยทั้ง 7 แหง เพ่ือยกระดับการ
ใหบริการท่ีไดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 เชนเดียวกัน
ทุกแหง เพ่ือเปนการสรางความเช่ือมั่นใหแกผูรับบริการและ
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่งสงผลตอความนาเช่ือถือ
ของระบบการผลิตปศุสัตวของประเทศ  

 
 การสรางมาตรฐานดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสราง

ของระบบงาน กระบวนการทํางาน เคร่ืองมือและอุปกรณ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่ ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีมีความยากและ
ทาทาย อีกทั้งกรมปศุสัตวยังคงสามารถรักษาสถานภาพความเปนมาตรฐาน
เดียวกันไวไดอยางตอเน่ือง 

 
 4)  “ ” 

เปนการพัฒนากระบวนการผลิตไกประดูหางดําเชียงใหม ซึ่งเปนไกพันธุพ้ืนเมืองของเชียงใหมให
สามารถผลิตและจําหนายไดอยางย่ังยืนโดยดําเนินการแบบครบวงจรตั้งแตการพัฒนาสายพันธุไกใหโตเร็วขึ้นและ

สามารถผลิตเพ่ือการคาไดการสรางความเขมแข็งใหกับ

เครือขายผูผลิตอยางครบวงจร เช่ือมโยงถึงการใชประโยชนเชิง
การคา รวมถึงการพัฒนาระบบการผลิตตลอดหวงโซการผลิต
ใหไดมาตรฐานนําไปสูความปลอดภัยตอผูบริโภครวมถึงการ

สรางเอกลักษณ อัตลักษณของพันธุไก ตลอดจนสรางการรับรู
ของประชาชนตอไกประดูหางดําเชียงใหมกรมปศุสัตว ไดมีการ
พัฒนาระบบการผลิตไกประดูหางดําเชียงใหมอยางตอเนื่อง 

และขยายเครือขายการผลิตออกไปอยางกวางขวาง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบการตลาดสมัยใหม เชน 
TOP Super Market 

 
 

 

3) รางวัลพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่อง ผลงาน 
“ภาพรวมมาตรฐานการบริการ
ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพ
สัตว์” 

 เป็นการกำหนดมาตรฐานการตรวจ

วินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 

ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์ 

วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั้ง 7 แห่ง 

เพื่อยกระดับการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

สากล ISO/IEC 17025:2005 เช่นเดียวกันทุกแห่ง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและ  

ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ  

 

 การสร้างมาตรฐานดังกล่าวเป็นการ

เปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างของระบบงาน 

กระบวนการทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์   

รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่   

ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีความยากและท้าทาย 

อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังคงสามารถรักษาสถานภาพ

ความเป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 

รายงานประจำปี
Annual 
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4) รางวัลพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่อง ผลงาน 
“การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน” 

 เป็นการพัฒนากระบวนการผลิต  

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไก่พันธุ์  

พื้นเมืองของเชียงใหม่ให้สามารถผลิตและ

จำหน่ายได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินการแบบ

ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้  

โตเร็วขึ้นและสามารถผลิตเพื่อการค้าได้  

การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ผลิตอย่างครบวงจร เชื่อมโยงถึงการใช้ประโยชน์เชิงการค้า รวมถึงการ

พัฒนาระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้มาตรฐานนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงการสร้าง

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของพันธุ์ไก่ ตลอดจนสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ 

ได้มีการพัฒนาระบบการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายการผลิตออกไป  

อย่างกว้างขวาง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบการตลาดสมัยใหม่ เช่น TOP Super Market 

 

 

5) รางวัลพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่อง ผลงาน 
“การส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง” 

 เป็นการประสานความร่วมมือกัน

ระหวา่งกรมปศสุตัว ์ บรษิทัเอกชน เกษตรกร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสหกรณ์

โคนม ในพืน้ทีอ่ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงาน

กับชาวนา เนื่องจากโรงงานปล่อยน้ำที่มี

ระดับปริมาณไนโตรเจนสูงส่งผลกระทบต่อการทำนา โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำนาหันมาปลูกหญ้า

เนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยโรงงานเป็นผู้วางระบบและส่งน้ำทิ้ง  

จากโรงงานให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการปลูกเนเปียร์ ส่งผลให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับ  

ผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เกิดเป็นต้นแบบความสำเร็จของการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ และเป็นต้นแบบของ

การบูรณาการการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อย่างครบวงจร 

 กรมปศุสัตว์ ได้นำต้นแบบดังกล่าวไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ รวมถึงได้

พัฒนาต่อยอดไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกด้วย เช่น โคเนื้อ แพะ แกะ เป็นต้น 
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 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการที่มี

ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่าง

เป็นเลิศ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 

 

1. รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม ผลงาน “โครงการ
พัฒนาควายงามพรหมพิราม โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 เป็นผลงานที่กรมปศุสัตว์สามารถ

ทำให้ เกษตรกรที่ เป็นสมาชิกโครงการ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม  

พระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก เกิดการรวมกลุ่มและ  

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสายพันธุ์

ควายไทย รวมทั้งร่วมกันผลิตและอนุรักษ์

ควายไทยจนประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง

โด่งดังในฐานะเป็นแหล่งผลิตควายงามของ

ประเทศไทย ในชือ่ “ควายงามพรหมพริาม” 

ซึ่งเพิ่มมูลค่าจากตัวละ 30,000 บาท เป็นตัวละมากกว่า 70,000 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างเด่นชัด และสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตปุ๋ย เป็นต้น 

 ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิรามได้เข้าไปดำเนินการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้เห็นความสำคัญ

ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการหาทางออกซึ่งเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาการเลี้ยงควายของกลุ่ม ในขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามได้มีเกษตรกร

กา้วหนา้ดำเนนิการเลีย้งควายเพือ่การคา้แตย่งัไมป่ระสบความสำเรจ็ สำนกังานปศสุตัวอ์ำเภอจงึไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ควาย ซึ่งเกษตรกรรายดังกล่าวได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จอย่างมาก และมีความ

พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ 
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2. รางวัลขยายผลการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ระดับด ี ผลงาน “โครงการเพิ่ม
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่” 

 เป็นผลงานการพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมเป็นอาสาปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกับ  

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ปัจจุบันมีอาสาปศุสัตว์ 49,997 คน ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง

โรคระบาดสัตว์ การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการปศุสัตว์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปศุสัตว์ และการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคระบาด รวมถึงการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

ในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ได้ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ให้มีความรู้ด้านการปศุสัตว์ และ

พัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาสาปศุสัตว์มีความโดดเด่นทางสังคมในท้องถิ่น ได้รับการยอมรับและ

ความไว้วางใจจากเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จนได้รับการเลือกให้เป็นผู้นำกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาการปศุสัตว์ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับเขต 

 

 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 เห็นชอบแผน  

ปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด   

และติดตามผลการดำเนินงานเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol 

version 6: IPv6) ในประเทศไทยและ  

มอบหมายใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่

ในการกำกับ ดูแล บริหารจัดการตามแผน

ปฏิบัติการฯ ให้เป็นวาระแห่งชาติด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ของประเทศและมอบหมายให้กระทรวง 

ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

พิจารณาดำเนินการตามกิจกรรมและ  

ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ระบุไว้ใน

แผนปฏิบัติการฯ  
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การดำเนินตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด  
และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556 – 2558) 

 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรอง (Certificate of 

IPv6 Ready) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล

การดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556 – 2558) และมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในงาน IPv6 Summit 2015 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 

โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้จัดงานดังกล่าว ดังภาพที่ 1 และ 2 

 

 

 

ภาพที่ 1 ประกาศเกียรติคุณแก่กรมปศุสัตว์  

ในฐานะเปน็หนว่ยงานทีด่ำเนนิตามแผนปฏบิตักิาร 

เพื่อผลักดันส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล  

การดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556 

- 2558) และมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารเครอืขา่ย

อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หนังสือรับรองแก่กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็น

หน่วยงานที่ดำเนินตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน  

ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6   

ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556 – 2558) และมีความพร้อม

ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ

บริการที่รองรับ IPv6 
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นวัตกรรมด้านการวิจัย ปี 2558 

 

 1. หญ้าเนเปียร์พันธุ์สุราษฎร์ 1 

ที่มาของผลงาน 

 หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เป็นพืชที่มีลักษณะเป็น heterozygous และเป็นพืช 

allotetraploid เมื่อมีการผสมข้ามเกิดขึ้น ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะแตกต่างกัน โดยลักษณะต่างๆ ของหญ้า

เนเปียร์ เช่น น้ำหนักใบ ผลผลิตน้ำหนักสด น้ำหนักต้น จำนวนใบและแขนงต่อต้น ความสูง ประมาณโปรตีน

และไขมัน ถูกควบคุมโดยการทำงานของยีนแบบปฏิกิริยาผลบวก (additive gene effect) นั้นคือ ถ้ายีนที่

ควบคุมลักษณะดังกล่าวอยู่ในสภาพ homozygous ลักษณะนั้นๆ จะมีการแสดงออกได้สูงสุด (Suthamathi 

และ Dorairaj,1997) และจากปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่สามารถแก้ไข

ได้โดยการเพิ่มพื้นที่การผลิตพืชอาหารสัตว์เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองจำกัดและไม่สามารถขยายพื้นที่ได้

เพราะที่ดินมีราคาแพง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีผลผลิตต่อพื้นที่ หรือมีโปรตีน

เพิ่มขึ้น โดยในส่วนของหญ้าเนเปียร์ ซึ่งมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศหลายพันธุ์แต่พันธุ์ที่มีลักษณะเตี้ยหรือ

แคระนั้นมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ หญ้าเนเปียร์พันธุ์ Mott ที่นำเข้าโดยกรมปศุสัตว์และหญ้าเนเปียร์พันธุ์มวกเหล็ก   

โดยหญ้าเนเปียร์พันธุ์มวกเหล็กมีความสูง ประมาณ 120 เซนติเมตร มีปริมาณใบ 40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หญ้า

เนเปียร์พันธุ์ Mott ปกติแล้วจะมีความสูงประมาณ 182 เซนติเมตร มีปริมาณใบ 26 เปอร์เซ็นต์ (สายัณต์, 

2548) แต่จากการสังเกตหญ้าเนเปียร์พันธุ์ Mott ที่ปลูกในแปลงสาธิตและขยายพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาหารสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ พบว่า มีความแปรปรวนในด้านความสูงของลำต้นเกิดขึ้น และเมื่อปลูกในดินชุด

ราชบุรี พบว่า มีค่าโปรตีนเพียง 7.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่า เป็นอาหารหยาบคุณภาพปานกลางเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ให้มีผลผลิตและหรือมีคุณค่าทางโภชนะเพิ่มขึ้น 

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2544-2550 -  ดำเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือก 

พ.ศ. 2551-2552 -  ศึกษาการเพิ่มคุณภาพหญ้าเนเปียร์หมักโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ 

พ.ศ. 2553-2554 -  ทดสอบเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการผลิตหญ้าเนเปียร์ลูกผสมหมักสำหรับ

เกษตรกรรายย่อยเพื่อการจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน -  เปรียบเทียบต้นทุนการเลี้ยงโคขุนตามสภาพอาหารหยาบ เลี้ยงโคตั้งแต่น้ำหนัก 

250-500 kg ให้โคโตวันละ 1 kg ใช้เวลา 250 วัน พบว่า การใช้หญ้าเนเปียร์  

สุราษฎร์ 1 ร่วมกับอาหารข้น สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ 5,948 บาท ต่อตัว  

    -  ขยายผลในเกษตรกร 
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นวัตกรรมและความเป็นนวัตกรรม 

ลักษณะเด่น คือ 

 - ออกดอกน้อยและออกดอกครั้งเดียว ต้นเดือน

ตลุาคม  

 - ลำตน้ตัง้ตรง มคีวามสงูถงึปลายชอ่ดอก 3.05 เมตร  

 - มีจำนวนแขนงต่อกอเฉลี่ย 48 แขนง 

 - สัดส่วนใบต่อลำต้น (%) 49:51 

 - ปลายใบชี้ตรง  

 - ค่อนข้างทนแล้ง 

 - เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  

 เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์พันธุ์อื่นๆ ที่เกษตรกรมีอยู่แล้วและสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ  

หญา้ชนดินี ้ซึง่คณุสมบตัทิีด่ขีองหญา้พนัธุน์ีค้อื มคีวามทนแลง้ สดัสว่นใบตอ่ตน้และมคีา่ผลผลติโปรตนีตอ่ไรส่งู 

 

ผลกระทบจากการนำไปใช้ประโยชน ์

 - ขยายพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์สุราษฎร์ 1 ได้จำนวน 141 ไร่ ประกอบด้วย 

  1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนอง  7 ไร่ 

  2. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  51 ไร่ 

  3. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ไร่ 

  4. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงา 48  ไร่ 

  5. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  5  ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เมื่อนำไปใช้เป็นอาหารหยาบ ร่วมกับอาหารข้นในการเลี้ยงโคขุน ตั้งแต่น้ำหนัก 250-500 kg ให้โค  

โตวันละ 1 kg ใช้เวลา 250 วัน พบว่า การใช้หญ้าเนเปียร์สุราษฎร์ 1 ร่วมกับอาหารข้น สามารถลดต้นทุน  

ค่าอาหารได้ 5,948 บาท ต่อตัว ซึ่งในพื้นที่ขยายผลในปี 2558 มีโคเนื้อทั้งสิ้น 615,431 ตัว เท่ากับสามารถ  

ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 3,660,583,588 บาท 

เกษตรกรปลูกในสวนปาล์มน้ำมันเกษตรกรปลูกในสวนยางพารา
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2. การจำแนกชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ความแตกต่าง 
   ของยีนไซโตโครม บี (Cytochrome b gene) 

 

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ โค กระบือ แพะ และแกะ จัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญประเภทหนึ่ง  

ของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาการจำแนกชนิดสัตว์จะใช้จากลักษณะทางกายภาพ ทำให้ในหลายกรณีไม่สามารถ

จำแนกได้ชัดเจน เช่น กรณีที่เป็นชิ้นเนื้อ หรือกรณีที่มีการปนเปื้อนของเนื้อต่างชนิดในอาหาร เป็นต้น ดังนั้น   

จึงต้องการมีการค้นหา หรือพัฒนาวิธีการที่สามารถจำแนกชนิดสัตว์ได้ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนพันธุ์สัตว์   

การตรวจหาชนดิสตัวใ์นตวัอยา่ง การชนัสตูรซากสตัว ์ ความปลอดภยัของอาหาร การปลอมปนและการปนเปือ้น

ของสัตว์ต่างชนิดกัน พัฒนาให้ตรวจสอบชนิดของสัตว์อื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการอนุรักษ์  

พันธุ์สัตว์ สัตว์ป่า สัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการตรวจสอบย้อนกลับทาง

พันธุกรรม (Genetic Traceability)  

วัตถุประสงค์ พัฒนาวิธี PCR-RFLP เพื่อศึกษาความแตกต่างของยีนไซโตโครม บี (Cytochrome b gene)   

เพื่อใช้แยกชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้อง  ได้แก่ โค กระบือ แพะ และแกะ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 1. ตรวจสอบลักษณะของยีนไซโตโครม บี ที่เป็นส่วนหนึ่งของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอด้วยวิธี   

PCR-RFLP  

 2. เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้ง 4 ชนิด จากโรงฆ่าสัตว์เพื่อยืนยันชนิดของเนื้อสัตว์ โดยทำการ

เก็บตัวอย่างจำนวน 20 ตัวอย่างต่อชนิดสัตว์ และเก็บตัวอย่างอาหารที่ระบุว่าทำจากเนื้อโค 20 ตัวอย่าง   

เพื่อตรวจสอบชนิดของเนื้อสัตว์  

 3. ชิ้นส่วนของยีนไซโตโครม บี ขนาด 359 เบส ถูกเพิ่มจำนวนด้วยปฏิกิริยา PCR โดยใช้ไพร์เมอร์  

จำเพาะต่อยีนไซโตโครม บี และทำการตัดชิ้นส่วนของยีนที่ได้จากปฏิกิริยา PCR ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะจำนวน   

8 ชนิด ได้แก่ Taq I, Alu I, Hae III, Mse I, Hinf I, Xba I, Nde I, และ Bgl I เพื่อศึกษารูปแบบการตัดจำเพาะ

ในสัตว์แต่ละชนิด ผลที่ได้ คือ เมื่อตัดชิ้นส่วนยีนด้วยเอนไซม์ Taq I จะเกิดรูปแบบการตัดเป็น 3 ลักษณะ  

ซึ่งสามารถแยกโคและแกะออกจากกระบือ และแพะ หรือ กระบือจากแพะได้ แต่ไม่สามารถแยกโคและแกะได้ 

ในขณะที่การตัดด้วยเอนไซม์ Mse I และ Hae III จะสามารถแยกโคออกจากแกะ นอกจากนี้ ตัวอย่างอาหารที่

ระบุว่าเป็นเนื้อโคพบว่า 2 ใน 20 ตัวอย่าง ให้รูปแบบการตัดด้วย Taq I แตกต่างจากเนื้อโคที่เก็บมาจากโรงฆ่า

โดยตรง จากการวิจัยพบว่าวิธี PCR-RFLP สามารถนำมาใช้เป็นวิธีตรวจสอบชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้ง 4 ชนิด

ในประเทศไทยได้ 

นวัตกรรมและความเป็นนวัตกรรม 

 เทคนิคการจำแนกชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ความแตกต่างของยีนไซโตโครม บี 

 เป็นนวัตกรรมเทคนิคการตรวจจำแนกชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ โค กระบือ แพะ และแกะ โดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการพิสูจน์ดีเอ็นเอ เพื่อหาความแตกต่างของยีนในไซโตโครม บี ซึ่งส่วนของดีเอ็นเอบน  
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ยีนไซโตโครมบี นั้น เป็นส่วนดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กและสามารถพบได้ทั่วไปในสัตว์ทุกชนิด แต่มีความพิเศษตรงที่

รหัสของดีเอ็นเอบริเวณนี้จะสร้างโปรตีนที่มีความจำเพาะสำหรับสัตว์ในแต่ละชนิด จึงมีความเหมาะสมที่จะนำ

มาใช้วิเคราะห์เพื่อระบุชนิดของสัตว์ แต่จากงานวิจัยนี้ ทำให้ได้เอนไซม์ตัดจำเพาะ 3 ชนิด ที่สามารถทำให้

จำแนกชนิดสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

ผลกระทบจากการนำไปใช้ประโยชน ์

 1. ใช้ในการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ใดที่มีการผลิตและจำหน่ายโดยมีการแสดงฉลาก  

ไม่ถูกต้องหรือการตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิด  

ในเรื่องคุณภาพหรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราช

บัญญัติอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารนั้น อาจมีฉลากที่ระบุไว้ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือหลอกลวง  

ในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น แจ้งว่าเป็นอาหารเจหรืออาหารฮาลาลแต่แท้จริงไม่ใช่จนถึงกรณีที่ผู้บริโภค

เกิดอาการแพ้จากการรับประทานอาหารที่มีการรับรองฉลากไม่ถูกต้อง อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ  

การสืบสวนสอบสวนในทางคดีได้ 

 2. เป็นการรับรองคุณภาพเนื้อโคนำเข้าจากต่างประเทศ จํานวน 12,104 ตัน (เนื้อโค 7,160.84 ตัน 

1,903.30 ล้านบาท เนื้อกระบือ 1,193.33 ตัน 38.65 ล้านบาท และเนื้อแกะสดแช่แข็ง 972.14 ตัน 266.57 

ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 9,326.31 ตัน มูลค่า 2,208.52 ล้านบาท : ข้อมูลปี 2558) และส่งออกไปต่างประเทศ 

จํานวน 9,069 ตัน 

 3.  รับรองคุณภาพเนื้อโคคุณภาพ Premium grade ทดแทนการนําเข้า ร้อยละ 10 ต่อปี และส่งออก

เนื้อโคไปจําหน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
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การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งพันธุกรรมสัตว์ของกรมปศุสัตว์  
: ไก่พื้นเมืองไทย 

 

 

1. ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 
 

 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยดำเนินการอนุรักษ์ 

วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ศูนย์วิจัยและ  

บำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ประเภท (Classification) – พันธุ์หนัก (Heavy) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – สูงตรง (Upright) คอ-แข้ง-ขายาว 

ลักษณะท่าทาง – ปราดเปรียว (Active) กล้า (Bold) สง่างาม (Graceful) 

เชื่องเมื่ออยู่กับผู้เลี้ยง แต่จะดุร้าย (Fierce) เมื่อเจอไก่แปลกหน้า 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หน้าอก-หางสีดำ สร้อยคอ-หลังสีแดงประดู่ ปาก-แข้งสีเหลืองปนดำ-ดำ หงอนถั่ว 

เพศเมยี มขีนลำตวัทัง้หมดสดีำ ไมม่จีดุกระขาวปน ไมม่ขีนสรอ้ยคอและหลงั ปาก-แขง้สเีหลอืงปนดำ-ดำ หงอนถัว่ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 188 วัน อัตราการผสมติด  85 % 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2.13 กิโลกรัม อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ 89 % 

น้ำหนักไข่    50 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ 3.5 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    147 ฟอง/แม่/ปี  เพศเมีย 2.38 กิโลกรัม 

 

จุดเด่น  

 ไกป่ระดูห่างดำเชยีงใหม ่เมือ่ชำแหละเปน็ซากแลว้ สแีขง้ยงัคงเปน็สดีำเปน็ทีน่ยิมของผูบ้รโิภคไกพ่ืน้เมอืง 

การนำไปใช้ประโยชน์  

 ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ และลูกผสมทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม   

ของฟาร์มเอกชน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเกษตรกรรายย่อย ปัจจุบันมีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยฯ และสถานีวิจัยฯ 

ของกรมปศสุตัว ์ ไกพ่นัธุป์ระดูห่างดำเชยีงใหม ่ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนพนัธุส์ตัวป์กีของกรมปศสุตัว ์ เลขทะเบยีนที ่

CND 01/2010 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 
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2. ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุร ี
 

 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว

กบินทร์บุรีที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี 

ลักษณะประจำพันธุ ์

ประเภท (Classification) – พันธุ์หนัก (Heavy) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – สูงตรง (Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว 

ลักษณะท่าทาง – ปราดเปรียว (Active) กล้า (Bold) สง่างาม (Graceful) 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หน้าอกสีดำกระขาว ขนหางสีดำแซมขาว 

สร้อยคอ-หลังสีเหลืองอมส้ม ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว 

เพศเมีย มีขนลำตัวสีดำกระขาวไม่มีสร้อยคอ-หลัง 

ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 189 วัน อัตราการผสมติด  80-85 % 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1.93 กิโลกรัม อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ     86-88 % 

น้ำหนักไข่    48 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ 3.14 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    111 ฟอง/แม่/ปี  เพศเมีย 2.28 กิโลกรัม 

จุดเด่น 

 ไก่เหลืองกบินทร์ เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งเหลือง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมือง  

ไม่มีขนสร้อยคอ-หลัง และหงอนมีขนาดเล็กกว่า สีขนเหลืองอมส้ม ดำกระขาว เมียขนสีดำ  

การนำไปใช้ประโยชน์  

 ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ และลูกผสมทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม   

ของฟาร์มเอกชน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเกษตรกรรายย่อย ปัจจุบันมีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยฯ และสถานีวิจัยฯ 

ของกรมปศสุตัว ์ ไกพ่นัธุเ์หลอืงหางขาวกบนิทร ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนพนัธุส์ตัวป์กีของกรมปศสุตัว ์ เลขทะเบยีนที ่

CND 02/2010 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 

 

 

รายงานประจำปี
Annual 
Repor t 015

558

70

2



 

3. ไก่แดงสุราษฎร์ 
 

 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่แดงสุราษฎร์  

ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

ลักษณะประจำพันธุ ์

ประเภท (Classification) – พันธุ์หนัก (Heavy) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – สูงตรง (Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว 

ลักษณะท่าทาง – ปราดเปรียว (Active) กล้า (Bold) สง่างาม 

(Graceful) 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หน้าอก-สร้อยคอ-หลังสีแดง ขนหางดำแซมขาว

ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว 

เพศเมีย มีขนลำตัวสีแดงไม่มีขนสร้อยคอ-หลัง ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว    

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 192 วัน อัตราการผสมติด   61.9 % 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1.84 กิโลกรัม อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ     63.6 % 

น้ำหนักไข่    48.91 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้  3.02 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    114 ฟอง/แม่/ปี  เพศเมีย 2.03 กิโลกรัม 

จุดเด่น 

 ไกแ่ดงสรุาษฎร ์ สามารถผลติเปน็ไกพ่นัธุแ์ท ้ และลกูผสมทีด่ใีนระดบัอตุสาหกรรม ขนสรอ้ยคอ ขนลำตวั 

หลังแดง เพศผู้หางดำแซมขาว เพศเมียสีแดง ผิวหนังอมเหลือง แข้งเหลือง  

การนำไปใช้ประโยชน์  

 ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ และลูกผสมทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม   

ของฟาร์มเอกชน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเกษตรกรรายย่อย ปัจจุบันมีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยฯ และสถานีวิจัยฯ 

ของกรมปศุสัตว์ ไก่พันธุ์แดงสุราษฎร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 

03/2010 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 
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 4. ไก่ชีท่าพระ 
 

 กรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2550 

ดำเนินการสร้างพันธุ์ไก่ชีท่าพระขึ้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น จนได้เป็นไก่ชีท่าพระ

พันธุ์แท้  

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ประเภท (Classification) – พันธุ์หนัก (Heavy) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – สูงตรง (Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว 

ลักษณะท่าทาง – ปราดเปรียว (Active) กล้า (Bold) สง่างาม 

(Graceful) 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางสีขาว สร้อยคอสีขาวหรือสีงาช้าง แข้ง-ปาก

สีเหลือง ใบหน้าแดง หงอนถั่ว 

เพศเมีย มีขนลำตัว-หางสีขาว ไม่มีสร้อยคอ แข้ง-ปากสีเหลือง

ใบหน้าแดง หงอนถั่ว 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 217 วัน น้ำหนักแรกเกิด  30.22 กรัม 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1.59 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ 2.6 กิโลกรัม 

น้ำหนักไข่    39.80 กรัม  เพศเมีย 1.8 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    115.10 ฟอง/แม่/ปี 

จุดเด่น 

 มีขนสีขาวเหมือนไก่เนื้อทางการค้า เมื่อชำแหละไม่มีขนหมุดสีดำที่ผิวหนังทำให้ซากสะอาด  

น่ารับประทาน 

การนำไปใช้ประโยชน ์

 ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ และลูกผสมทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม   

ของฟาร์มเอกชน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเกษตรกรรายย่อย ปัจจุบันมีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยฯ และสถานีวิจัยฯ 

ของกรมปศสุตัว ์ ไกพ่นัธุช์ทีา่พระ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนพนัธุส์ตัวป์กีของกรมปศสุตัว ์ เลขทะเบยีนที ่ CND 04/2010 

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 
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 5. ไก่โรดไทย (Rhode Thai) 
 

 เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่ไข่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกา

เข้ามาเลี้ยง วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนได้ชื่อว่าเป็นไก่โรดไทย (Rhode Thai)   

ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ (Dual purpose) 

ลักษณะประจำพันธุ ์

ประเภท (Classification) – พันธุ์หนัก (Heavy) 

สเีปลอืกไข ่(Egg color) – นำ้ตาลออ่น-นำ้ตาล (Light brown-Brown) 

รูปร่าง – สูงตรง (Upright) ลำตัวลึก (Upright) กว้าง (Broad) ยาว 

(Long) 

ลักษณะท่าทาง – ว่องไว (Alert) คล่องแคล่ว (Active) 

เพศผู้ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายปีก-หางสีดำ ใบหน้าสีแดง 

หงอนจักร ปาก-แข้ง-ตาสีเหลือง 

เพศเมีย ลักษณะทั่วไปคล้ายเพศผู้ แต่หงอนและขนาดตัวเล็กกว่า 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 168 วัน มวลไข่ 14 ก.ก./ปี 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2.04 กิโลกรัม อัตราการไข่สูงสุด 94 % 

น้ำหนักไข่    55 กรัม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 3.2:1 

ผลผลิตไข่    240 ฟอง/แม่/ปี น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศเมีย 2.35 กิโลกรัม 

จุดเด่น  

 มีขนสีน้ำตาลแดงให้ผลผลิตไข่พอประมาณ เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ไก่ไข่สำหรับเลี้ยงในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร และเกษตรกรทั่วไป 

การนำไปใช้ประโยชน์   

 ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผลิตไก่ไข่พันธุ์แท้ และลูกผสมทั้งในระดับชุมชน ระดับฟาร์มขนาดกลาง และ

เกษตรกรรายย่อย ปัจจุบันมีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยฯ และสถานีวิจัยฯ ของกรมปศุสัตว์ ไก่พันธุ์โรดไทย ได้รับการ  

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนที่ CED 01/2014 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 
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6. ไก่ชี้ฟ้า 

 

 เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวไทยภูเขาในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอเถิง, อำเภอเวียงแก่น  

จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตที่สูง ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชี้ฟ้าที่สถานี

วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะประจำพันธุ ์

ประเภท (Classification) – เบา (Light) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – ตรง (Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว     

ลักษณะท่าทาง – ปราดเปรียว (Active) สง่างาม (Graceful) 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางสีดำหรือน้ำเงินเข้ม ขนสร้อยคอ-หลังสีเหลืองอ่อน 

หงอนจักร ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ 

เพศเมีย มีขนลำตัว-หางสีดำ สร้อยคอสีเหลืองอ่อน หงอนจักร  

ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 178 วัน อัตราการผสมติด  83 % 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1.52 กิโลกรัม อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ    85 % 

น้ำหนักไข่    34.69 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ 2.23 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    84 ฟอง/แม่/ปี  เพศเมีย 1.65 กิโลกรัม 

จุดเด่น  

 มีขนสร้อยคอสีเหลืองอ่อนสวยงาม เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นพื้นที่สูง หนังเนื้อมีสีดำ 

การนำไปใช้ประโยชน์   

 เป็นที่นิยมบริโภคของชาวเขาในท้องถิ่นที่จะนำไปใช้ในประเพณีต่างๆ ของชนพื้นเมือง เหมาะที่จะ

อนุรักษ์เป็นสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ปัจจุบันมีเลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ของกรมปศุสัตว์  

ไก่พันธุ์ชี้ฟ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 02/2014 ณ วันที่ 27 

สิงหาคม 2557 
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7. ไก่ฟ้าหลวง 
 

 ไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่างๆ   

ในเขตที่สูง โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิโครงการหลวง 

ลักษณะประจำพันธุ ์

ประเภท (Classification) – เบา (Light) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – ตรง (Upright) มีคอ-แข้ง-ขายาว     

ลักษณะท่าทาง – ปราดเปรียว (Active) สง่างาม (Graceful) 

เพศผู้ มีขนคอ-หลังสีน้ำตาลแดง ขนลำตัว-ขนหางสีดำ หงอนจักร  

ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนังสีดำ 

เพศเมีย มีขนลำตัว-หางสีดำ มีสร้อยคอสีน้ำตาลแดง หงอนจักร  

ขอบตา-ปาก-แข้ง-ผิวหนังสีดำ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 178 วัน อัตราการผสมติด  83 % 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1.52 กิโลกรัม อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ 85 % 

น้ำหนักไข่    33.87 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ 2.19 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    93.41 ฟอง/แม่/ปี  เพศเมีย 1.66 กิโลกรัม 

จุดเด่น 

 มีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดง เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นพื้นที่สูง หนังเนื้อมีสีดำ 

การนำไปใช้ประโยชน์   

 เป็นที่นิยมบริโภคของชาวเขาในท้องถิ่นที่จะนำไปใช้ในประเพณีต่างๆ ของชนพื้นเมือง เหมาะที่จะ

อนุรักษ์เป็นสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ปัจจุบันมีเลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ของกรมปศุสัตว์  

ไก่พันธุ์ฟ้าหลวง ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 01/2014 ณ วันที่ 27 

สิงหาคม 2557 
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8. ไก่แม่ฮ่องสอน 
 

 ไก่ท้องถิ่นที่เลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกๆ อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและ

พัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ประเภท (Classification) – เบา (Light) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

รูปร่าง – ตรง (Upright) มีคอ-แข้ง-ขาสั้น 

ลักษณะท่าทาง – ว่องไว (Alert) สง่างาม (Graceful) 

เพศผู้ มีขนลำตัว-หางสีดำ สร้อยคอ-หลังสีเหลืองเข้ม มีปุยขาวที่โคน

หาง หงอนจกัร ใบหนา้แดง แขง้-ปากสดีำ หรอืเทา ผวิหนงัขาวอมแดง 

เพศเมีย มีขนลำตัวสีน้ำตาลกระเหลืองหรือสีน้ำตาลลายป่าทั้งตัว  

ขนตุ้มหูสีเหลือง หงอนจักร ใบหน้าแดง ปาก-แข้งสีดำหรือเทาผิวหนัง

ขาวอมแดง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 159.67 วัน อัตราการผสมติด  85 % 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 918.11 กรัม อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ     85 % 

น้ำหนักไข่    27.18 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ 1.30 กิโลกรัม 

ผลผลิตไข่    81.94 ฟอง/แม่/ปี  เพศเมีย 1.00 กิโลกรัม 

จุดเด่น  

 มีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยงาม เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงในท้องถิ่นพื้นที่สูง หนังขาวอมแดง 

การนำไปใช้ประโยชน ์

 เป็นที่นิยมบริโภคของชาวเขาในท้องถิ่นที่จะนำไปใช้ในประเพณีต่างๆ ของชนพื้นเมือง เหมาะที่จะ

อนุรักษ์เป็นสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ปัจจุบันมีเลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ของกรมปศุสัตว์  

ไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนที่ CND 03/2014 ณ วันที่ 

27 สิงหาคม 2557 
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9. ไก่เบตง 
 

 ไก่พื้นเมืองที่ให้เนื้อคุณภาพดี ตลาดมีความต้องการสูง ปัจจุบันอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจาก  

เกษตรกรไม่มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตงที่สถานีวิจัย

ทดสอบพันธุ์สัตว์ยะลา 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ประเภท (Classification) – หนัก (Heavy) 

สีเปลือกไข่ (Egg color) – สีนวล (Tinted) 

เพศผู้ ขนทั้งตัวสีเหลืองทอง-สีเหลืองอ่อน-สีน้ำตาลอ่อน หงอนจักร 

แข้ง-ปากเหลือง 

เพศเมีย มีขนสีน้ำตาลอ่อน-เหลืองทอง ปีก-หางมีขนแข็งเล็กน้อย 

อาจมีขนสีขาวหรือดำแซมบ้างเล็กน้อย หงอนจักร แข้ง-ปากเหลือง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 160 วัน ผลผลิตไข่ 143 ฟอง/แม่/ปี 

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1.79 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 16 สัปดาห์ 1.67 กิโลกรัม 

น้ำหนักไข่    39 กรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 20 สัปดาห์ 2.22 กิโลกรัม 

จุดเด่น  

 มีขนสีน้ำตาลอ่อนเหลืองทอง เนื้อมีรสชาติอร่อย มีกลิ่นเฉพาะตัวสำหรับสายพันธุ์นี้ ไก่เบตงที่อร่อยนั้น

จะต้องเป็นไก่เบตงที่เลี้ยงปล่อย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเลี้ยงไก่เบตงนั้นเป็นไปตามวิถีชุมชน วัฒนธรรม 

การนำไปใช้ประโยชน์  

 ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผลิตไก่ไข่พันธุ์แท้ และลูกผสมทั้งในระดับชุมชน ระดับฟาร์มขนาดกลาง และ

เกษตรกรรายย่อย มีเลี้ยงและกระจายพันธุ์ในจังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันหน่วยงานของ  

กรมปศุสัตว์มีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา ไก่พันธุ์เบตง ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของ  

กรมปศุสัตว์ เลขทะเบียนที่ CMD 01/2014 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 
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โครงการเทิดพระเกียรติ  
“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ของกรมปศุสัตว์ 

 

 รัฐบาลได้เห็นชอบแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ

และพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำนึก  

ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลมิ

พระเกียรติฯ ต่อเนื่องตลอดทั้งป ี 2558 ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”   

ในส่วนการจัดงานดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่าง

วันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 กรมปศสุตัวไ์ดจ้ดังาน เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจ 

พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า   

ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ Sub Theme “ใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์อย่างรู้คิด ช่วยเพิ่มผลผลิตที่

เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” รวมไปถึงกิจกรรมจัดการองค์ความรู้เรื่องการใช้น้ำในด้านการปศุสัตว์ การจัดแสดงสาธิต

และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ประกอบกับในปี 2558 เป็นปีที่กรมปศุสัตว์ มีวันคล้ายวันสถาปนา

ครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 จึงกำหนดภายใต้ชื่องาน “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 73 ปี   

เพื่อคนไทย” 
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โครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน 
โครงการธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกร ตามพระราชดำร ิดเีดน่ ประจำป ี2557 

 

 กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือก

สำนกังานปศสุตัวอ์ำเภอทีม่ผีลการปฏบิตังิานโครงการธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกร ตามพระราชดำร ิ ดเีดน่ 

ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้กับปศุสัตว์อำเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง

เพือ่เปน็แบบอยา่งในการปฏบิตังิานใหก้บัปศสุตัวอ์ำเภอทัว่ประเทศ โดยมกีารพจิารณาตามประเภท จำนวนสตัว ์

ดังนี้ 

 - ประเภท S (ขนาดเล็ก) จำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 100 – 300 ตัว 

 - ประเภท M (ขนาดกลาง) จำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 301 – 600 ตัว 

 - ประเภท L (ขนาดใหญ่) จำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 601 ตัว ขึ้นไป    
 

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท S (ขนาดเล็ก)  

จำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 100 – 300 ตัว ได้แก่ นายนภดล พินิจ 

ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอพาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  

วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นพัฒนาดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน” 

 

 

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท M (ขนาดกลาง)  

จำนวนสตัวใ์นพืน้ทีต่ัง้แต ่301 – 600 ตวั ไดแ้ก ่นายพงศภคั ชว่ยรอด 

ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่เพื่อพัฒนา 

เกษตรกรไทยและประเทศชาติ สู่ความเจริญรุ่งเรือง” 

 

 

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท L (ขนาดใหญ่)  

จำนวนสตัวใ์นพืน้ทีต่ัง้แต ่601 ตวั ขึน้ไป ไดแ้ก ่นายสญัชยั หวงัชชูอบ 

ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

วิสัยทัศน์ : “ธคก. วิถีพอเพียง ชุมชนยั่งยืน” 

 

S 

M 

L 
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การส่งออกเนื้อสุกรสดเพื่อส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย 
 

 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

ในพธิปีลอ่ยขบวนตูค้อนเทนเนอร ์บรรจเุนือ้สกุรสด

ชุดปฐมฤกษ์เพื่อส่งขึ้นเรือไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย 

ภายหลงัจากทีท่างการรสัเซยีสง่ผูแ้ทนมาตรวจสอบ

ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และอนุญาตให้นำ

เข้าเนื้อสุกร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ

ประเทศไทย วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557    

ณ โรงงานแปรรูปสุกรบางคล้า อำเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การพัฒนามาตรฐานสู่สากลร่วมกับต่างประเทศ 

 

1. หวัหนา้ฝา่ยรบัรองและประกนัคณุภาพ (นายโกเมศ 

ตลึงจิตร) ได้เข้าร่วมอบรมระหว่างนานาชาติใน

หัวข้อเรื่อง 8th International Feed Regulators 

Meeting (IFRM) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 

2558 ณ รัฐแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

2. นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย นักวิชาการสัตวบาล

ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองควบคุม

อาหารและยาสัตว์อีก 2 ท่าน ได้รับเข้าอบรม  

ในหัวข้อเรื่อง Food Safety Standards and 

Control in U.S. Animal–Derived Feed 

Ingredients. ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง   

5 กันยายน 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

3. นางณฐัพร ไชยานวุงศ ์นายสตัวแพทยช์ำนาญการ 

และนางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล ได้เข้าร่วม

หารือระเบียบข้อปฏิบัติในการส่งออกผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยงและเข้าเยี่ยมชมระบบการผลิตของ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิต

มาจำหน่ายยังประเทศไทย กับหน่วยงาน Bureau 

of Animal and plant Health Inspection and 

Quarantine (BAPHIQ) และสำนักงานส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป 

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558   

ณ ประเทศไต้หวัน 

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

81



 

การรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีของการผลิตสินค้าปศุสัตว์  
(Good Manufacturing Practices : GMP) 

 

 กรมปศสุตัวท์ำการตรวจสอบและใหก้ารรบัรองการปฏบิตัทิางสขุลกัษณะทีด่ ี (GMP) แกส่ถานประกอบการ

ผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับรองกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยมี  

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค  

 

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับการรับรองระบบ GMP 

ประเภท จำนวนโรงงาน

 1 = โรงฆ่าไก่                                                                                26

 2 = โรงฆ่าเป็ด                                                         3

 3 = โรงฆ่าสุกร 9

 4 = โรงฆ่าโค - กระบือ 3

 5 = โรงแปรรูปสัตว์ปีก 54

 6 = โรงแปรรูปสุกร 2

 7 = โรงแปรรูปเนื้อ, สุกรและสัตว์ปีก 33

 8 = โรงตัดแต่งสัตว์ปีก 8

 9 = โรงตัดแต่งสุกร 1

10 = โรงงานผลิตภัณฑ์ปลาบรรจุภาชนะปิดสนิท 15

11 = ผลิตภัณฑ์ไข่ 9

12 = บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3

13 = ผลิตภัณฑ์นม 30

14 = รังนก 2

15 = โรงงานตัดแต่งโค, กระบือ, แพะ, แกะ 1

16 = โรงงานผลิตภัณฑ์ผึ้ง 4

17 = ศูนย์รวบรวมและคัดไข่เพื่อการส่งออก 1

18 = โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์บรรจุภาชนะปิดสนิท 3

19 = ห้องเย็นเก็บสินค้า 2
 

***  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558 

ที่มา : ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์  

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
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โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์  
และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP 

 

เขตพื้นที่ปศุสัตว์ จำนวน (โรง)
ประเภทโรงฆ่า

สุกร สัตว์ปีก โค-กระบือ

ปศุสัตว์เขต 1 14 6 4 4

ปศุสัตว์เขต 2 4 2 2 0

ปศุสัตว์เขต 3 1 1 0 0

ปศุสัตว์เขต 4 2 1 1 0

ปศุสัตว์เขต 5 3 1 2 0

ปศุสัตว์เขต 6 1 0 1 0

ปศุสัตว์เขต 7 3 0 2 1

ปศุสัตว์เขต 8 4 1 3 0

ปศุสัตว์เขต 9 0 0 0 0

รวม 32 12 15 5

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี

สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ปี 2558

ปศุสัตว์เขต
ศูนย์ฯ ที่ยื่นเอกสาร

ขอการรับรอง GMP

ศูนย์ฯ ที่ได้รับ

การรับรอง GMP

1 39 39

2 9 9

3 38 30

4 22 21

5 33 29

6 11 11

7 32 32

8 3 2

9 0 0

รวม 188 173

ผลการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี

สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ปี 2558

ปศุสัตว์เขต
ศูนย์ฯ ที่ยื่นเอกสาร   

ขอการรับรอง GMP

ศูนย์ฯ ที่ได้รับ

การรับรอง GMP

1 2 2

2 1 1

3 1 1

4 3 3

5 1 1

6 3 3

7 1 1

8 1 1

9 1 1

รวม 14 14

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบท่ีได้รับการรับรองระบบ GMP ศูนย์รวบรวมไข่ท่ีได้รับการรับรองระบบ GMP

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว ์

 

 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านอาหารฮาลาลขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาลซึ่งเป็นอาหาร  

ที่บริโภคได้ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อคุ้มครอง  

ผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ   

ทั้งเป็นการเสริมต่อนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเปรียบเสมือนครัวของโลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของ

ประเทศทั้งการผลิต การตรวจสอบ การรับรองคุณภาพให้ได้มาตรฐานฮาลาล ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 

2558 ดังนี้ 

 

การดำเนินงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ตามมาตรฐานฮาลาล 

ประเภท
เป้าหมาย  

(แห่ง)

ตรวจประเมินแล้ว 

(แห่ง)

โรงฆ่าสัตว์ 50 60 (120%)

สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 200 200 (100%)

ตัวอย่างวิเคราะห์ 800 801 (100.12%)

 

การอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลระดับจังหวัด 

 ระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม  

รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก   

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลจาก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เข้าใจหลักการอิสลาม

ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวอาหารฮาลาล 

กระบวนการเชอืดตามหลกัศาสนาอสิลาม รวมทัง้สถานการณ ์

อาหารฮาลาล 
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การร่วมประชุม ASEAN Working Group on Halal Food ครั้งที่ 11 
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ระเทศ ทั้งเปน
ดังกลาวกรมป

ของประเทศท้ั

558 ดังน้ี 

 

นดสปาจังหวัด

ศ เขาใจหลักก
ขาใจเกี่ยวอาห

d  1
แหงสหภาพเ
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ดวย ผูแทน กร
มแหงประเทศ

ปนอาหาร

องผูบริโภค

นการเสริม

ปศุสัตวได

ั้งการผลิต  

ดนครนายก 
การอิสลาม

หารฮาลาล 

1 
เมียนมาร  
ลเซีย สิงค
ศุสัตวของ

รมปศุสัตว 
ศไทย  

 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2558 

ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก ASEAN   

6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา   

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย   

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี   

Dr.Ye Tun Win รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ของ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทำ  

หน้าที่ประธานฯ ผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วย   

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนคณะ

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
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าพเพ่ือคุมครอ

ระเทศ ทั้งเปน
ดังกลาวกรมป

ของประเทศท้ั

558 ดังนี้ 

 

นดสปาจังหวัด

ศ เขาใจหลักก
ขาใจเกี่ยวอาห

d  1
แหงสหภาพเ

นโดนิเซีย มาเล
ารอธิบดีกรมป

ดวย ผูแทน กร
มแหงประเทศ

ปนอาหาร

องผูบริโภค

นการเสริม

ปศุสัตวได

ั้งการผลิต  

ดนครนายก 
การอิสลาม

หารฮาลาล 

1 
เมียนมาร  
ลเซีย สิงค
ศุสัตวของ

รมปศุสัตว 
ศไทย  

การตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ฮาลาลตามมาตรฐานการส่งออก 
ของประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ (GCC) 

 

 ความร่วมมือการทำงานระหว่างกรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย ในการตรวจประเมินและตรวจติดตามการผลิต  

ของโรงเชือดสัตว์ จำนวน 28 โรง ตามมาตรฐานของประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ 

(Gulf Cooperation Council : GCC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้อง

และผู้บริโภคในสินค้าอาหารฮาลาลของไทย ส่งผลต่อการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

ให้มากขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

อาหารฮาลาลของไทยให้สามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกของกลุ่ม  

อ่าวอาหรับที่มีกำลังซื้อสูงได้ 
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การปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ 
(ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

 

 ผลการปฏิบัติงานทั้งหมด จับกุม 490 ครั้ง มีผู้กระทำความผิด 496 คน ตรวจยึดของกลาง 490 คดี

มูลค่าของกลาง 84,322,309 บาท โดยแยกรายละเอียดในแต่ละพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

พ.ร.บ.ที่กระทำความผิด
จับกุม 

(ครั้ง)

ผู้ต้องหา 

(ราย)

ตรวจยึด 

ของกลาง (คดี)

มูลค่าของกลาง 

(บาท)

1. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 316 316 316 78,370,090

2. พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และ

    จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

114 120 114 274,980

3. พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 9 9 9 236,888

4. พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    

   พ.ศ. 2535

18 18 18 1,653,806

5. พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 33 33 33 3,786,545

รวม 490 496 490 84,322,309
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินคด ี

พ.ร.บ.
ชั้นพนักงาน

สอบสวน
ชั้นอัยการ/ศาล สิ้นสุดคดี จำนวนคดี

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 11 167 138 316

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2556 4 - 14 18

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 - 2 112 114

สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 3 3 3 9

ยา พ.ศ. 2510 4 - 29 33

รวม 490
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พิธีการทำลายสินค้าปศุสัตว ์
 

 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมด 

4 รายการ คือ 

 

 1. ห้องเย็นบริษัท ชาตฤณ จำกัด  
  พบสินค้าเป็นเนื้อกระบือแช่แข็ง จำนวน 7,912 กิโลกรัม         
   มูลค่า 791,200 บาท 

 
 2. ห้องเย็นเอ็มเค จำกัด  
  พบสินค้าเป็นเนื้อหมูและเครื่องในโค จำนวน 7,680 กิโลกรัม  
  มูลค่า 768,000 บาท 

 
 3. ห้องเย็นบริษัท เอส อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
  พบสินค้าเป็นเนื้อกระบือแช่แข็ง จำนวน 7,640 กิโลกรัม  
  มูลค่า 764,000 บาท 

 
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้องเย็นอยุธยา 2  
  พบสินค้าเป็นเนื้อกระบือแช่แข็ง จำนวน 20,977 กิโลกรัม  
  มูลค่า 2,097,700 บาท 
  
 รวมเป็น จำนวน 44,209 กิโลกรัม รวมมูลค่า 4,420,900 บาท 
 

 ซึ่งนับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสินค้าปศุสัตว์ซึ่งนำเข้า   

ผิดกฎหมายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 494,491 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 51,854,118 บาท 
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ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล National Single Window (NSW) 
 

 ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับการจัดตั้ง National Single Window 

(NSW) โดยมีกรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียง  

จุดเดียว เป็นการลดต้นทุนการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลดขั้นตอนการดำเนินงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการค้าระหว่างประเทศในลักษณะของบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการนำเข้า ใบอนุญาตการส่งออก 

และใบรับรองต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้  

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างครบวงจรนั้น 

 กรมปศุสัตว์ ได้มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล National Single Window (NSW)   

ขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รวบรวมผลการดำเนินงาน

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. การจัดตั้งระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล National Single Window (NSW) ของประเทศไทย

โดยกรมศุลกากรได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้ง National Single Window   

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามความตกลงอาเซียน สำหรับการพัฒนา ASEAN Single Window ประเทศ

สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและสิงคโปร์  

มีข้อผูกพันในการจัดตั้งระบบ NSW ซึ่งกรมศุลกากรได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 

10 กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อร่วมมือกันเชื่อมโยงข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรองและ/หรือใบอนุญาต

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าและส่งออก ดังภาพที่ 1 
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 2. ระยะที่ 2 ของระบบ NSW ได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการทั้งภายใน

ประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน รวมทั้งการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล อีกทั้งการปรับเปลี่ยนข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลัก เปลี่ยนเป็น 13 หลัก โดยข้อมูลที่

แลกเปลี่ยนในระบบ NSW ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

  2.1 ข้อมูลใบอนุญาตนำสัตว์ หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร 6, ร 7) และใบอนุญาต  

นำสัตว์ หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร 9) เป็นการดำเนินการของ กองสารวัตรและกักกันจะเป็นการ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร 

  2.2  ข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health Certificate) เป็นการดำเนินงานของสำนักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผ่านระบบ NSW 

ภาพที่ 1 รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW 
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 3. ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ NSW 

  3.1 กรมปศุสัตว์ กำหนด Roadmap การพัฒนาระบบ NSW ของกรมปศุสัตว์ ตามกรอบแนวทาง

การพัฒนาระบบ NSW ของกรมศุลกากร มีรายละเอียด ดังนี้  

    3.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน จำนวน 16.2 ล้านบาท และเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 กรมปศุสัตว์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) กับกรมศุลกากร ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์  

ในขั้นแรกเป็นการทดลองแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 7 พิกัด และต่อมาปรับ

เพิ่มอีก 1 พิกัด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 8 พิกัด โดยเริ่มส่งข้อมูลจริงประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 

    3.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระยะที่ 2 เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ เพื่อสร้างระบบการให้บริการ (Production) แยกออกมา

เป็นหลัก และมีระบบสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติม (Development) พร้อมทั้งขยายการใช้งานในด้านข้อมูลและ

การนำเสนอสถิติเพื่อการตัดสินใจ โดยใช้ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบรายงานอัจฉริยะ 

(Business Intelligent) และแยกพัฒนาระบบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบ Firewall พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และดำเนินการเพิ่มเติมพิกัดสินค้าที่ครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์ที่กฎหมาย พ.ร.บ.   

โรคระบาดสัตว์ฯ ระบุให้ต้องขออนุญาตและทำการเชื่อมโยงรหัสพิกัดสัตว์และซากสัตว์ที่นำเข้า-ส่งออก และ  

นำผ่าน ผ่านระบบ NSW จากเดิมที่เริ่มต้นส่งข้อมูลมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 จากจำนวน 8 พิกัด มา

เป็นจำนวน 611 รายการ รวมทั้งหมด 175 พิกัด (1 พิกัด มีอาจมากกว่า 1 รายการสินค้า) แยกเป็นพิกัดสัตว์ 

65 พิกัด และพิกัดซากสัตว์ 110 พิกัด คิดเป็นร้อยละ 100 

    3.1.3 ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบ NSW ระยะที่ 3 ตาม Roadmap ของเจ้าภาพ

หลัก - กรมศุลกากร มุ่งเน้นการเร่งรัดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

(National Single Window :  NSW) เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำระบบ Single Window มาใช้ในการ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสามารถติดต่อสื่อสารและรับส่งข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ  

หน่วยงานเอกชนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ NSW ได้โดยสมบูรณ์ ภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังภาพที่ 2 

   3.2 การจัดทำพิกัดศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล NSW ตามพระราชบัญญัติ  

ที่กรมปศุสัตว์ควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ จัดทำพิกัดกรมศุลกากรครบร้อยละ 

100 จำนวน 175 พิกัด หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองสารวัตรและกักกันและปัจจุบันสามารถดำเนินการ  

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW โดยมีจำนวนใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ที่ส่งผ่าน

ระบบ NSW ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จำนวน 2,032 ใบ, จำนวน 1,702 ใบ, จำนวน 

2,492 ใบ, จำนวน 12,901 ใบ และจำนวน 21,790 ใบ ตามลำดับ  
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ภาพที ่2 Roadmap การพัฒนาระบบเชือ่มโยงขอ้มลู (National Single Window : NSW) กรมปศสัุตว์ 

 4.  การดำเนินงานในระยะต่อไป จากการประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

แบบบูรณาการผ่านระบบ NSW ของประเทศไทย เพื่อรองรับ AEC 2015 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานฯ ได้มอบ

นโยบายการดำเนินงานพัฒนาที่สำคัญคือ การปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก นำผ่าน 

และโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบ B2G หมายถึง การพัฒนาระบบให้ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลเข้ามาระบบ 

NSW ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเว็บไซต์ที่หน่วยงานย่อยกำหนดไว้ รวมทั้งรัฐบาลยังได้กำหนดให้ส่วนราชการ  

ปรับแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไป

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า-การส่งออก การนำ

ผ่านและโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 
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คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2558 
 

ที่ปรึกษา 
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

คณะผู้จัดทำ 
นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน 

นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวนงนุช น้อยนงเยาว์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวจินตนาภรณ์ ไสยะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายทนงค์ พัฒนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายธนุชาติ เสนาขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวณัฐนันท์ ศุภศิวะศิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

จัดพิมพ์โดย 
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 2242, 2244 โทรสาร 0 2653 4460 

(Planning Division, Department of Livestock Development) 

http://planning.dld.go.th/th/ 

พิมพ์ จำนวน 1,000 เล่ม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

ความหนา จำนวน 100 หน้า 

 

พิมพ์ที่ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สาขา 4 

44/16-17 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

โทร. 0 2525 4807-9, 0 2525 4853-4 โทรสาร 0 2525 4855 

E-mail : ACFT@co-opthai.com  www.co-opthai.com 
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