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	 การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ	มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ

ประชาชนทุกคน	 ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ	 จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้อง

ด้วยหลักวิชา	 เหตุผล	ความชอบธรรม	ข้อส�าคัญ	 เมื่อจะท�าการใด	ต้องคิดให้ดี	 โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น	 

ให้รอบคอบและรอบด้าน	เพื่อให้งานที่ท�าบังเกิดผลดี	ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี พ.ศ. 2559

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559



ค่านิยมหลักของกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2556 - 2565

“I2 – SMART”
I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม
I : Integration บูรณาการการท�างาน
S  : Standard มีมาตรฐาน
M : Mastery  ท�างานอย่างมืออาชีพ
A  : Agility คล่องตวัและพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง
R  : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
T : Teamwork มุ่งมั่นในการท�างานร่วมกัน
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นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

 คณะผู้บริหาร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายโอภาส ทองยงค์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
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	 รายงานประจ�าปี	 2559	 ฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์	ผลการด�าเนนิงานตามภารกจิของกรมปศสุตัว์	ซึง่ด�าเนนิงาน 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปี	 2559	 และการปฏิบัติราชการ 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 โดย 

มคีวามเชือ่มโยงกับแผนพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

และสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	

	 กรมปศุสัตว์	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานประจ�าปี	 2559	 ที่ได้

รวบรวมไว้ในฉบับน้ี	จะอ�านวยประโยชน์แก่หน่วยงาน	องค์กร	ส่วนราชการ	

และผู ้ที่สนใจทั่วไป	 ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 

กรมปศุสัตว์	รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการปศุสัตว์ของประเทศ

	 กรมปศุสัตว์

คำ�นำ�

ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



ส�รบัญ
หน้า

ค�าน�า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน  

 แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์	 3

 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	 7

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์	 11

 ผลการปฏิบัติราชการ	ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกรมปศุสัตว์	 14

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงิน	 35

 งบรายได้และค่าใช้จ่าย	 37

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 50

ส่วนที่ 4 บทความ 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์	ประจ�าปี	2559	 73

 การด�าเนินงานโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ�้า	 75

 การควบคุม	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์	 76

 โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน	ในพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 77

 ผลงานการบังคับใช้กฎหมาย	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	 78

 ข้อมูล	เคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์	เข้าใน/น�าออก	ราชอาณาจักร	ประจ�าปี	2559	 79

 โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นท่ี	ในพระราชานเุคราะห์	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	 82

 โครงการคัดเลือกส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ	ที่มีผลการปฏิบัติงาน	โครงการธนาคารโค-กระบือ	 83	

	 	 เพื่อเกษตรกร	ตามพระราชด�าริ	ดีเด่น	ประจ�าปี	2558

 การติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์	ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ	 84

	 	 ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ภูฏาณ	ณ	ราชอาณาจักรภูฏาน

 การจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์	ครั้งที่	4	 85

 การจัดประชุมระดับอธิบดีว่าด้วยนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์	 86

	 	 ข้ามพรมแดน	ระหว่างประเทศกัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และไทย	ครั้งที่	1

 โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพปศสุตัว์เพือ่แก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิของเกษตรกร	ปีงบประมาณ	2559	 87

 งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2559	 88

 งานแพะแห่งชาติ	ครั้งที่	13	ประจ�าปี	2559	 88

 ข้อคิดในการท�างาน	โดย	นายสัตวแพทย์อยุทธ์	หรินทรานนท์	(อธิบดีกรมปศุสัตว์)	 89

ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน



2 ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



1. แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2559 ของกรมปศุสัตว์

ชื่อหน่วยง�น กรมปศุสัตว์

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นองค์กรชั้นน�ำพัฒนำกำรปศุสัตว์สู่อำเซียนและตลำดโลก

พันธกิจ

	 1.	ให้บริการควบคุม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล

	 2.	ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	สร้างคุณค่า	และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์

	 3.	วิจัย	ถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม

	 4.	ก�ากับ	ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

	 5.	อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์	

ภ�รกิจหลักต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 กรมปศุสัตว์	 มีภารกิจเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทางและนโยบาย	 การควบคุม	 การก�ากับ	 การส่งเสริม	 การวิจัย	 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์	 รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์	 เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ	 และมีมาตรฐาน	 ถูกสุขอนามัย	 ปราศจากโรค	

สารตกค้าง	 และสารปนเปื้อน	มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	 โดยให้มี

อ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 1.	ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์	กฎหมายว่าด้วยการบ�ารงุพนัธุส์ตัว์	กฎหมายว่าด้วยการควบคมุ

คณุภาพอาหารสตัว์	กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสตัว์	กฎหมายว่าด้วยโรคพษิสนุขับ้า	กฎหมายว่าด้วยการควบคมุการฆ่าสตัว์

และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	ศึกษา	วิจัย	และพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

	 3.	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	พันธุ์สัตว์	พันธุ์พืชอาหารสัตว์	อาหารสัตว์	ชีวภัณฑ์	และชีววัตถุ

ส�าหรบัสตัว์	ยาสตัว์และวัตถอัุนตรายด้านการปศสุตัว์	ระบบการผลติปศสุตัว์และสนิค้าปศสุตัว์	และกระบวนการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

ในด้านการปศุสัตว์	เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

	 4.	ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์	น�้าเชื้อ	เชื้อพันธุ์	พืชอาหารสัตว์	และเสบียงสัตว์	เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์	และ

ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์	เวชภัณฑ์	และชีววัตถุส�าหรับสัตว์	เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภ�พรวมของหน่วยง�น
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	 5.	ควบคุม	ป้องกัน	ก�าจัด	บ�าบัด	 วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	 ก�ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์	 และพัฒนาระบบ 

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์

 6.	ส่งเสริม	 พัฒนา	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	 และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือด้าน 

การปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 7.	ด�าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์	 และป้องกันผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์

	 8. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรมหรอืตำมทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมำย

แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2559 กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

1. สร ้างอาชีพและรายได ้ที่

มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกร

และผู้มีรายได้น้อย

1.	เกษตรกรและผูม้รีายได้น้อยมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น	 และ

ได้รบัการพฒันาองค์ความรูใ้น

การประกอบอาชีพ

1.	ฐานการผลิตภาคปศุสัตว  ์

มีความเข้มแข็ง

2.	ก�าหนดเขตการใช้ที่ดินภาค

ปศุสัตว์

3.	เกษตรกรได ้รับการพัฒนา

องค์ความรูด้้านปศสุตัว์ในการ

ประกอบอาชีพ

1.	พัฒนาองค ์ความรู ้ ในการ

ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

2.	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา	

การผลิตพื้นที่การปศุสัตว์

2. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 1.	เทคโนโลยดีจิทิลั	เป็นเครือ่งมอื 

ส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพ

ชีวิต	 และการเข้าถึงบริการ

สาธารณะของประชาชน 

ทุกคน	 ทุกกลุ ่ม	 ทุกท้องถิ่น	

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

1.	ประชาชน	 เกษตรกร	 กลุ ่ม

เกษตรกร	 สหกรณ์	 วิสาหกิจ

ชุมชน	 หน ่วยงานภาครัฐ	

เข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารของกรมปศุสัตว์

1.	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

3. ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ

1.	ความเจริญทางเศรษฐกิจ

กระจายสู ่ภูมิภาคและพื้นที่

บริเวณชายแดน

1.	เพิม่ศกัยภาพด่านสนิค้าเกษตร 

ชายแดนตาม เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

1.	พัฒนาศักยภาพระบบการน�า

เข ้าสินค้าปศุสัตว ์ตามแนว

ชายแดน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ขนส ่ งสินค ้ าและบริ การ 

ของประเทศ

1.	การให้บริการโลจิสติกส์ของ

ภาครัฐมีประสิทธิภาพ

1.	พัฒนาระบบและเชื่อมโยง

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

1.	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน

5. แก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

1.	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ

ศึกษา	 การพัฒนาอาชีพ	 มี

รายได้และคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้	

สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

ได้ตามปกติสุข

1.	เกษตรกรในพื้ นที่ จั งหวัด

ชายแดนภาคใต ้ได ้รับการ

พัฒนาศักยภาพด ้ านการ

ปศุสัตว์

1.	ส ่ ง เสริมและพัฒนาอาชีพ

ปศุ สัตว ์ ให ้ สอดคล ้องกับ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่

6. ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

1.	ประเทศได้รับประโยชน์จาก

การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน

อย่างเต็มศักยภาพ

1.	ลดปัญหาการน�าเข ้าสินค้า

ปศุสัตว์ตามแนวชายแดน

1.	พัฒนาศักยภาพระบบการน�า

เข ้าสินค ้าปศุสัตว ์ตามแนว

ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

7. ส่งเสริมประสทิธภิาพการผลติ 

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

และการเสริมสร้างความเข้ม

แขง็ ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น

ระบบ

1.	ภาคการเกษตรมีความเข้ม

แข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตร

และอาหารที่มีคุณภาพเพียง

พอส�าหรับผู ้บริโภคภายใน

ประเทศและมีเหลือส�าหรับ

การผลิตพลังงานทางเลือก

และการส่งออก

1.	พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และ

อาหารสัตว ์ที่ เหมาะสมให ้

เกษตรกร

2.	สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง

3.	เกษตรกรได้รบัการพฒันาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

ปศสัุตว์อย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง

4.	จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็น

เมอืงเกษตรสีเขยีวด้านปศุสัตว์

5.	เกษตรกรในโครงการหลวงได้

รับการพัฒนาและถ่ายทอด

ความรู ้ด ้านการเลี้ยงสัตว์ที่

เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิต

เพิ่มขึ้น

6.	พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ด

พันธุ์ได้มาตรฐาน

1.	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานการผลิต

2.	พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้า

ระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัด

และชันสูตรโรคสัตว์

3.	สร้างและพฒันาเครือข่ายการ

ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

4.	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานการผลิต

5.	สร้างและพฒันาเครอืข่ายการ

ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

6.	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
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ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน

8. ส่งเสรมิสนิค้าด้านการเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร

1.	ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตและการค้าอาหาร

คุณภาพสูง

1.	สนิค้าเกษตรเป้าหมายมคีณุภาพ

มาตรฐานปลอดภัย

1.	เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและ

พฒันาศักยภาพการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

9. พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้พลังงาน

1.	สัดส่วนการผลิตและการใช้

พลังงานทดแทนมากข้ึน	 และ

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ด้านพลังงานได้ตามศักยภาพ

ของพื้นที่

1.	เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

อย่างยั่งยืน

1.	เพิ่ มประ สิทธิภาพการใช ้

พลังงานทดแทนในฟาร์ม

	 ปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

แก้ปัญหาที่ดินท�ากิน

1.	ทีด่นิของรฐัมีการบรหิารจดัการ

เพื่อรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศ	 และแก้ไขปัญหา

ไร้ที่ดินท�ากินของประชาชน 

ผู้ยากไร้

1.	แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน	 โดย

การส ่ ง เสริมพัฒนาอาชีพ 

ด้านปศุสัตว์

1.	ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้าน

ปศุสัตว์กับเกษตรกรที่ได้รับ

การจัดสรรที่ดินท�ากิน

11. บ ริหารจัดการขยะและ 

สิ่งแวดล้อม

1.	ประชาชนอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ท่ีดี	 มลพิษท่ีเกิดจากการผลิต

และการบริ โภคได ้รับการ

ควบคุม	 และจัดการให้อยู ่

ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด

1.	ลดปัญหาน�า้เสยีและผลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม	 ที่เกิดจากการ

ปศุสัตว์

1.	ลดปัญหาน�า้เสยีฟาร์มปศสุตัว์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

12. ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 1.	สัดส่วนค่าใช ้จ ่ายด้านวิจัย

และพัฒนาต ่อผลิตภัณฑ ์ 

มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น	

โดยมีสัดส่วนของภาคเอกชน

ต่อภาครัฐเป็น	70:30

1.	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี	 นวัตกรรมการ

ปศุสัตว์เพื่อให้บุคลากรด้าน

ปศุสัตว์น�าไปใช้ประโยชน์

1.	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
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2. ข้อมูลพื้นฐ�นของหน่วยง�น

โครงสร้�งองค์กร

แผนภูมิก�รแบ่งส่วนร�ชก�รกรมปศุสัตว์

 

 

ร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

สำ�นักง�นปศุสัตว์ 
พื้นที่กรุงเทพมห�นคร

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

สถ�บันสุขภ�พสัตว์
แห่งช�ติ

สำ�นักกฎหม�ย

กองส่งเสริมและ 

พัฒน�ก�รปศุสัตว์

กลุ่มพัฒน�วิช�ก�ร
ปศุสัตว์*

กองก�รเจ้�หน้�ที่

สำ�นักควบคุม ป้องกัน 
และบำ�บัดโรคสัตว์

สำ�นักพัฒน�พันธุ์สัตว์

สำ�นักตรวจสอบคุณภ�พ

สินค้�ปศุสัตว์

กองส�รวัตรและกักกัน*

กองคลัง

สำ�นักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์

สำ�นักพัฒน�อ�ห�รสัตว์

สำ�นักพฒัน�ระบบและรับรอง
ม�ตรฐ�นสินค้�ปศุสัตว์

กองง�นพระร�ชดำ�ร ิ
และกิจกรรมพิเศษ*

กองแผนง�น

สำ�นักเทคโนโลยีชีวภ�พ
ก�รผลิตปศุสัตว์

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ
เเละก�รสื่อส�ร

กองคว�มร่วมมือด้�นก�ร
ปศุสัตว์ระหว่�งประเทศ

กองควบคุมอ�ห�ร
และย�สัตว์*

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

สำ�นักง�นปศุสัตว์
เขต 1-9

ร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค

ที่มา	:	กฎกระทรวง	แบ่งส่วนราชการปศุสัตว์	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนที่	88	ก	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

หมายเหตุ	*	เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน

สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด

สำ�นักง�นปศุสัตว์อำ�เภอ 878 อำ�เภอ
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อัตร�กำ�ลังข้�ร�ชก�รปี 2559

ต�าแหน่ง

ประเภท
ระดับ

วุฒิการศึกษา
รวม

ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

บริหาร
สูง - 1 - - 1

ต้น - 1 3 - 4

อ�านวยการ
สูง 1 45 35 - 81

ต้น - 8 1 - 9

วิชาการ

เชี่ยวชาญ - 14 13 3 30

ช�านาญการพิเศษ - 373 163 16 552

ช�านาญการ - 439 104 7 550

ปฏิบัติการ - 506 68 4 578

ทั่วไป

อาวุโส 150 570 75 - 795

ช�านาญงาน 461 927 57 1 1,446

ปฏิบัติงาน 191 150 1 - 342

รวม 803 3,034 520 31 4,388

อัตร�กำ�ลังลูกจ้�งประจำ�และพนักง�นร�ชก�ร

ต�าแหน่งประเภท
วุฒิการศึกษา

รวม
ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลูกจ้างประจ�า 1,168 40 - - 1,208

พนักงานราชการ 3,627 1,654 23 1 5,305

รวม 4,795 1,694 23 1 6,513

อัตร�กำ�ลังข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ�และพนักง�นร�ชก�ร

ต�าแหน่งประเภท จ�านวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ 4,388 40.25

ลูกจ้างประจ�า 1,208 11.08

พนักงานราชการ 5,305 48.67

รวม 10,901 100.00

อัตรำกำรถือครองจริง	ณ	30	กันยำยน	2559
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ส่วนที่ 2
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
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2.1 ร�ยง�นผลสัมฤทธิ์ของก�รปฏิบัติร�ชก�ร

 ต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รของกรมปศุสัตว์

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย 
ปี 2559

น�้าหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนนถ่วง

น�า้หนกั

มิติภายนอก 75 4.5596 3.4197

การประเมินประสิทธิผล 65 4.5005 2.9253

1.	ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กระทรวงตามแนวทาง
การขบัเคลือ่นประเทศ/
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์
กระทรวง	 และตัวชี้วัด
ระหว ่ างกระทรวงที่
มี เ ป ้ าหมายร ่ วมกั น	
(Joint	 KPls)	 และตัว
ชี้วัดระหว่างกระทรวง
และจงัหวดั	(Function- 
A rea 	 KP l s ) 	 ต าม
น โยบายส� า คัญของ
รั ฐ บ าลและตั ว ชี้ วั ด
ภารกิจหลักของกรม

65 4.5005 2.9253

1.1	ร ้ อยละของผลการ
ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม
แนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่

5 สามารถ
ด�าเนนิตาม
แนวทางฯ	
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ	
70	โดย
เฉลี่ยทั้ง	 
76	จังหวัด

สามารถ
ด�าเนนิตาม
แนวทางฯ	
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ	
70	โดย
เฉลี่ยทั้ง	 
76	จังหวัด

สามารถ
ด�าเนนิตาม
แนวทางฯ	
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ	
70	โดย
เฉลี่ยทั้ง	 
76	จังหวัด

สามารถ
ด�าเนนิตาม
แนวทางฯ	
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ	
70	โดย
เฉลี่ยทั้ง	 
76	จังหวัด

สามารถ
ด�าเนนิตาม
แนวทางฯ	
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ	
70	โดย
เฉลี่ยทั้ง	 
76	จังหวัด

ร้อยละ	
90.23

5.0000 0.2500

1.2	จ� านวนผลงานวิ จัย
พั ฒ น า ก า ร ส ร ้ า ง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ทค โน โ ล ยี ใ น ก า ร
ผลิตจากงานวิจัยด้าน
การเกษตร

10 6	 8 10 12 14 14	เรื่อง 5.0000 0.5000

ส่วนที่ 2
ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ผลการด�าเนนิการของกระทรวงฯ	เท่ากบั	14	เร่ือง
1.	กรมปศุสัตว์	ผลงาน	จ�านวน	4	เร่ือง
2.	กรมประมง	ผลงาน	จ�านวน	3	เร่ือง
3.	กรมการข้าว	ผลงาน	จ�านวน	2	เร่ือง	
4.	กรมวิชาการเกษตร	ผลงาน	จ�านวน	3	เร่ือง
5.	กรมหม่อนไหม	ผลงาน	จ�านวน	2	เร่ือง

1.	ผลการด�าเนินการของกระทรวงฯ
จ�านวน	76	จงัหวดั	เท่ากบั	90.23	%

2.	ผลการด�าเนินการของกรมปศุสัตว	์
(จ.สระบุรีและอุทัยธานี)	 เท่ากับ	
97.24	%
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ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย 
ปี 2559

น�้าหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนนถ่วง

น�า้หนกั

1.3	ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	
: 	 ผลผลิตปศุสัตว ์ที่
ส�าคัญ	 :	 ปริมาณการ
ให้น�้านมดิบเฉลี่ยต่อ
ตวัต่อวนั	(ก.ก./ตวั/วนั)

13.11 10 11.85 12.17 12.48 12.80 13.11 13.19
ก.ก./ตัว/วัน

5.0000 0.5000

1.4	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคการเกษตร	
(ล้านล้านบาท)

1.38 5 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 N/A
(อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ)

1.000 0.0500

1.5	การช่วยเหลอืเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง

ร้อยละ	
100

5 80 85 90 95 100 99.40	% 4.8800 0.2440

1.6	ร ้อยละของสินค ้าที่
ผ ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร ้เอกสารด้วย
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์	 ผ่าน
ระบบ	NSW

ร้อยละ	80 10 60 70 80 90 100 100	%
(175/175	

พิกัด)

5.0000 0.5000

1.7	ร ้อยละของจ�านวน
ศนูย์รวบรวมน�า้นมดบิ
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร	 (มกษ.
6401-2548)

90.10	%
(ไม่น้อย
กว่า	173	
ศูนย์)

10 88.81 89.455 90.10 90.745 91.39 93.14	%	
(190/204	

ศูนย์)

5.0000 0.5000

1.8	ร้อยละของจ�านวนโค
พันธุ ์เนื้อและลูกผสม
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	3 10	 -3	% -1.5	% 0	% 1.5	%	 3	% 1.22	%	
(1,551,659	

ตัว)

3.8133 0.3813

การประเมินคุณภาพ 10 1.0000 0.1000

2.	ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ	:	การขอหนังสือ	
รับรองความปลอดภัย	
(Health	 certificate)	
ของอาหารสัตว์

 10 ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

84.72	% 4.9440 0.4944

มิติภายใน 25 3.7652 0.9413

การประเมนิประสทิธภิาพ 15 3.2753 0.4913

3.	ก า ร เ บิ ก จ ่ า ย เ งิ น 
งบประมาณ

5 5.0000 0.2500

1.	ผลการด�าเนนิการของกระทรวงฯ	เท่ากบั	99.40	%	
2.	ผลการด�าเนนิการของกรมปศสุตัว์เท่ากบั	100	%	(มอบปัจจยัการผลติด้าน 

ปศุสัตว์ครบถ้วน	จ�านวน	155,642	ราย)
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ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย 
ปี 2559

น�้าหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้
คะแนนถ่วง

น�า้หนกั

3.1	การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

2.5 ร้อยละ	75 ร้อยละ	78 ร้อยละ	81 ร้อยละ	84 ร้อยละ	87 96.08	%
(517.2122/
538.3307	
ล้านบาท)

5.0000 0.1250

3.2	การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

2.5 ร้อยละ	88 ร้อยละ	90 ร้อยละ	92 ร้อยละ	94 ร้อยละ	96 98	%
(5,756.5401/
5,874.0193
ล้านบาท)

5.0000 0.1250

4.	การประหยัดพลังงาน 2.5 1 2 3 4 5 2.000	 
คะแนน
(ข้อมูลผล

ประเมินจาก
ระบบ	

e-report)

2.7500 0.0688

5.	การประหยัดน�้า  2.5 1 2 3 4 5 ปริมาณการ 
ใช้น�้าลดลง
9.51	%	
(3,469	
ลบ.ม.,	
ข้อมูล

เบื้องต้น
จากระบบ
รายงานตัวชี้
วัดประหยัด

น�้า)

4.9020 0.1226

6.	การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

5 1 2 3 4 5 N/A
(อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ)

1.0000 0.0500

การพัฒนาองค์การ  10       4.5000 0.4500

7.	การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ	

 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

8.	ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของ 
หน่วยงาน

5 0-1.99
คะแนน

20-39.99
คะแนน

40-59.99
คะแนน

60-79.99
คะแนน

80-100
คะแนน

78.19 4.0000 0.2000

รวม  100        4.3610

รายงาน	ณ	วันที่	13	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	2559

ผู้รายงาน	นายทวีสิฎฐ์	บุญญาภิบาล	หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรมปศุสัตว์

ต�าแหน่ง	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	โทรศัพท์	0-2653-4444	ต่อ	1511
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2.2 ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร

 ประจำ�ปีของกรมปศุสัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : ก�าหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์

กลยุทธ์หน่วยง�น : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตพื้นที่การปศุสัตว์

โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส�าหรับสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ	 ด�าเนินงานภายใต้	 3	 กิจกรรม	 คือ	 1.	 กิจกรรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	 2.	 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูก

ในพื้นที่ไม่เหมาะสม	3.	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส�าหรับสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ	

เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพในการผลติ	และลดต้นทนุการผลติ	ในพืน้ทีเ่หมาะสมในการเลีย้งกระบอืและโคนม	ปรบัเปลีย่นการ

ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	คือ	จ�านวนชนิดสินค้าปศุสัตว์

ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	เป้าหมายจ�านวน	3	ชนิด	มีผลการด�าเนินงาน	3	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	100.00	โดย

จ�าแนกตามกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	เป้าหมายจ�านวนเกษตรกรที่ได้

รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	จ�านวน	15,800	ราย	ผลการด�าเนินงาน	30,810	ราย	คิดเป็นร้อยละ	195.00

	 2.	กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีไม่เหมาะสม	 เป้าหมายจ�านวนเกษตรกรท่ีปรับ

เปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	 จ�านวน	 2,500	 ราย/	 2,500	 ไร่	 ผลการด�าเนินงาน	 2,500	 ราย	 /	

2,500	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	100.00	/	100.00

	 3.	 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัดนครปฐม	 โดยการอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์	 เป้าหมาย	 

213	ราย	ผลการด�าเนินงาน	213	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3

ปัญห� อปุสรรค : ปรมิาณกระบือภายในประเทศลดลงอย่างรวดเรว็	จากในปี	2551	มจี�านวนกระบอื	1.359	ล้านตวั	และในปี	2557	 

มีจ�านวนกระบือ	 0.84	 ล้านตัว	 โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยต่อปี	 

ร้อยละ	9	จะส่งผลกระทบและท�าให้กระบอืภายในประเทศสญูพนัธุ ์

ได้ภายใน	5	ปี	สาเหตุเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตว์

เพิ่มขึ้น	 และมีการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์	 รวมถึงการ

ขยายตัวของเมืองท�าให้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง	 และแรงงานหันไป

สนใจท�างานในเมอืงท�าให้ขาดแรงงานและจ�าหน่ายพนัธุส์ตัว์เข้าสู ่

โรงฆ่าสตัว์	 ส่วนโคนม	มปัีญหาในเรือ่งปรมิาณและคณุภาพน�า้นมดบิ 

รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร	 ยังมีการ 

ปนเป้ือน	ท�าให้เกษตรกรถกูกดราคาจ�าหน่าย	ส�าหรบัการปลกูพชื

อาหารสัตว์	ต้องรอด�าเนินการในช่วงฤดูฝน	เนื่องจากประสบภัยแล้ง	และขาดแคลนแหล่งน�้าชลประทาน
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เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :

	 -	 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	ในพื้นที่เหมาะสมการเลี้ยงกระบือและโคนม

	 -	 สงวนและอนุรักษ์พันธุ์กระบือ

	 -	 ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ

ข้อเสนอแนะ :	ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด	และแจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบ

ในการตัดสินใจเล้ียงปศุสัตว์ของตนเอง	 รวมท้ังเพื่อใช้ประกอบในการจัดท�าแผนงานโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต	การลดต้นทุนของหน่วยงานภาครัฐ	ที่จะต้องไปส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : ฐานการผลิตภาคปศุสัตว์มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ด�าเนินงานภายใต้	กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงานตาม	 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 

พัฒนาเพื่อให้เกษตรกรไทยเป็น	 Smart	 Farmer	 มีความรู้ในเรื่องที่ท�า	 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	 มีความตระหนักถึง

คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	 เกี่ยวกับสินค้าและมีความภูมิใจใน

ความเป็นเกษตรกร	โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	คือ	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ	Smart	Farmer	

เป้าหมายจ�านวน	13,800	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	14,385	ราย	คิดเป็น	ร้อยละ	104.24	

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น	Smart	Farmer	ร้อยละ	60

ปัญห� อุปสรรค :	 อายุของเกษตรกรจะสูงขึ้น	 คือ	 มากกว่า	 50	 ปี	 ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตรวัยหนุ่ม

สาว	 อีกทั้งเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู ้และทักษะ	 ท�าให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต	 การบริหารจัดการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เงือ่นไขคว�มสำ�เรจ็ : เกษตรกรได้รบัการพฒันาเป็น	Smart	Farmer	(Smart	Farmer	ต้นแบบ)	และเพิม่รายได้เกษตรกร

ให้มีรายได้มากกว่า	180,000	บาท	ต่อครัวเรือน	ต่อปี

ข้อเสนอแนะ :	 มีกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างคนรุ ่นใหม่ที่มีความรู ้	 ความสามารถ	 และทักษะทั้งด้านการผลิต	 

การบริหารจัดการ	การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร	โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ในการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	ด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	สนับสนุนให้เกษตรกร

รวมกลุ่มการผลิต	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง	และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต	(Value	Chain)	ใน

พื้นที่ที่เหมาะสม	 รวมถึงการอนุรักษ์พ่อ/แม่พันธุ์ดี	 ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ	 โดยมีตัวช้ีวัดโครงการ	 คือ	 จ�านวน

ชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	 เป้าหมายจ�านวน	 1	 ชนิด	 มีผลการด�าเนินงาน	 1	 ชนิด	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 100	
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และจ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	เป้าหมายจ�านวน	5,000	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	4,835	ราย	 

คิดเป็น	ร้อยละ	96.70

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3

ปัญห� อุปสรรค :	 จ�านวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้ลดลง	 คือ	 พื้นที่ไม่พอเลี้ยง	 อาหารหยาบ 

ไม่เพียงพอ	 เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ	 ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือ

ทั้งในและนอกประเทศมีมากยิ่งขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาปริมาณกระบือไม่

ให้ลดลง	 แต่เนื่องจากการด�าเนินโครงการมีความละเอียดอ่อน	 เกษตรกรไม่เข้าใจเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ	 

จึงมีเกษตรกรบางส่วนขอถอนตัว

เงือ่นไขคว�มสำ�เรจ็ :	เกษตรกรได้รบัความรูค้วามเข้าใจในแนวทางการเลีย้งกระบอื	และสามารถน�ากลบัไปเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงพันธุ์กระบือ

ข้อเสนอแนะ :	ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ	จัดฝึกอบรม	ให้เกษตรกรรู้การเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดการ

ด้านอาหาร	ปรบัปรงุพนัธุแ์ละคดัเลอืกกระบอืทีม่ลีกัษณะดี	โดยสนบัสนนุปัจจยัการผลติทีเ่หมาะสมเพือ่ใช้เป็นองค์ประกอบ

ในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เป้�หม�ยก�รให้บรกิ�รหน่วยง�น : ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครฐั 

เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ด�าเนนิงานภายใต้กจิกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ผลผลิต ( Output ) : ส�าหรับการด�าเนินงาน	ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์	(e-Breeding)	ระยะที่	2	เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในระดับเกษตรกร	ขยาย

การบริการให้ประชาชนเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	วิสาหกิจชุมชน	และหน่วยงานภาครัฐเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	 โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	 คือ	 จ�านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

เป้าหมายจ�านวน	1	ระบบ	มีผลการด�าเนินงาน	1	ระบบ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	

ร้อยละ	90

ปัญห� อปุสรรค :	การบนัทกึและการจดัเกบ็ข้อมลูการเลีย้งสตัว์ของฟาร์ม	ส่งผลต่อประสทิธภิาพการผลติของฟาร์มและ

ตัดสินใจในการผลิต	หากไม่มีการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม	เกษตรกรจ�าเป็นต้องจดจ�าข้อมูลต่างๆ	ภายในฟาร์มด้วยตนเอง	โดย

การจดจ�าด้วยตนเอง	 อาจเกิดความผิดพลาดในข้อมูล	 จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดในการจัดการฟาร์ม	 บางข้อมูลของ

ฟาร์มมีความจ�าเป็นและส่งผลโดยตรงต่อฟาร์ม	อาทิ	จ�านวนสัตว์ในฟาร์ม	การผลิตของฟาร์ม	

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : 

	 -	 ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต	ท�างานได้ทุกที่	ทุกเวลา	อัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา	ท�าให้เกิดการตัดสินใจและ

การท�างานที่รวดเร็ว

	 -	 สามารถน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละช่วง	หรือการจัดท�ารายงานประจ�าเดือน
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ข้อเสนอแนะ : 

	 -		ก�าหนด	 ก�ากับ	 ดูแล	 การเล้ียงและการทดสอบพันธุ์สัตว์ในฟาร์มราชการและเครือข่ายให้มีมาตรฐานและ

สอดคล้องกัน

	 -		รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมของปศุสัตว์	ร่วมกัน	ทั้งภาครัฐและเอกชน

	 -		พิจารณาออกใบรับรองพันธุ์ประวัติปศุสัตว์

	 -		ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์	 ให้มี

ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาศักยภาพระบบการน�าเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน

โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 

เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลผลิต ( Output ) : ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ 

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	เพือ่พฒันาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มคีณุภาพมาตรฐานสากล	มศีกัยภาพตรวจสอบสนิค้าเกษตร 

ทีจ่ะน�าเข้าประเทศไทย	และอ�านวยความสะดวกการเคลือ่นย้ายสนิค้าเกษตรท่ีผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเรว็	

จ�านวน	7	ด่าน	ในพื้นที่	6	จังหวัด	ได้แก่	สระแก้ว	ตราด	ตาก	มุกดาหาร	สงขลา	(สะเดาและปาดังเบซาร์)	และหนองคาย	

โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	คือ	จ�านวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน	7	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	7	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	สินค้าปศุสัตว์น�าเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ	ร้อยละ	100.00

ปัญห� อุปสรรค : ในการขยายการส่งออกตลาดและฐานการผลิตเดียว	 (Single	Market	 and	 Production	 Base)	 

ส่งผลท�าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุนและแรงงานฝีมือมากข้ึนโดยเฉพาะสินค้าเกษตร	 ดังน้ัน	 เพ่ือรองรับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 จึงมีความจ�าเป็นจะต้องมีด่านสินค้าเกษตรชายแดนที่มีระบบตรวจสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล	เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมีเครื่องมืออุปกรณ์	และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ	
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เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : 

	 -	 สินค้าเกษตรที่น�าเข้า–ส่งออก	มีคุณภาพมาตรฐานสากล	ไม่มีโรค	แมลง	หรือสิ่งเจือปน	ที่อาจติดมาแล้วก่อให้

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

	 -	 ลดปัญหาการลักลอบน�าเข้า–ส่งออก	สัตว์	ซากสัตว์	และพืชอาหารสัตว์	พืช	สินค้าประมง	ตามแนวชายแดน

ข้อเสนอแนะ :	พฒันาด่านสินค้าเกษตรชายแดน	ให้มคีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล	มีศกัยภาพในการตรวจสอบสนิค้าเกษตร

ทีจ่ะน�าเข้าประเทศไทย	และอ�านวยความสะดวกการเคลือ่นย้ายสนิค้าเกษตรท่ีผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเรว็

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ตามโครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 พัฒนา

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ	 กรมศุลกากร	 เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารและบริการข้อมูล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐและภาคธุรกิจ	ในการขอใบอนุญาต	ใบรับรองต่างๆ	ด้านปศุสัตว์	เพื่อน�าเข้า-ส่งออกสัตว์/ซากสัตว์	

วตัถอุนัตรายและผลิตภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัปศสุตัว์ทกุชนิด	เพือ่เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารระบบบรหิารจัดการการขนส่งสนิค้า

และบริการของกรมปศุสัตว์	โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	คือ	จ�านวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	2	ระบบ	มีผลการด�าเนิน

งาน	2	ระบบ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการขออนุญาตน�าเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านระบบ 

อิเล็คทรอนิกส์	ร้อยละ	80

ปัญห� อุปสรรค :	 มีผู้มาติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์จ�านวนมากในแต่ละวัน	 อีกทั้งระบบฯ	 ที่ใช้งานเดิมนั้น	 

ได้ออกแบบและพัฒนาใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน	 ข้อมูลต่างๆ	 ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 รวมถึง 

ความต้องการที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้	จึงคิดน�าระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาให้บริการ
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เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : 

	 -	 สามารถเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนจากกรมการปกครองได้

	 -	 สามารถสืบค้นและปรับปรุงข้อมูลได้จากพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา	(Real	Time)	

ข้อเสนอแนะ :	ปรับปรุงระบบให้สามารถประมวลผล	วิเคราะห์	และแสดงข้อมูล	ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	และ

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

เป้�หม�ยก�รให้บรกิ�รหน่วยง�น :	เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รบัการพฒันาศกัยภาพด้านการปศสุตัว์

กลยุทธ์หน่วยง�น :	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ด้านการปศุสัตว์

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 สนับสนุนการใช้วัสดุการเกษตรที่มีในพื้นที่	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้งให้บริการด้านสุขภาพสัตว์	 ปรับปรุงพันธุ ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์	 กลุ ่มเกษตรกร	 

ผู้เลี้ยงโคเนื้อ	 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ/แพะนม	 และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก	 โดยมีตัวช้ีวัดโครงการ	 คือ	

จ�านวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 8,150	 ครัวเรือน	 มีผลการด�าเนินงาน	 

8,150	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) : เกษตรกรที่ได้รับบริการสามารถประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญห� อุปสรรค :

	 -	 ช่วงเดือนตุลาคม	 –	 พฤศจิกายน	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม	 เกิดฝนตกหนัก 

ในหลายพื้นที่ท�าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนได้

	 -	 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ	 ท�าให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได ้

ตามปกติ	

		 -	 การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง	ท�าให้ไม่มีศักยภาพที่จะด�าเนินการด้านการผลิตการตลาดได้

อย่างสม�่าเสมอ

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :	 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จะต้องมีความสงบ	 ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่

สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ	

ข้อเสนอแนะ :

	 -	 ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร	ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

	 -	 ส่งเสริมให้ค�าปรึกษาการเลี้ยงสัตว์	การตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่กลุ่มเกษตรกร

	 -	 สนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร	 และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการตามความ

ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

	 -	 สนับสนุนการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และให้ความสนใจ 

เป็นพิเศษกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : ลดปัญหาการน�าเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาศักยภาพระบบการน�าเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน

โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	 ด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม

รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ผลผลติ ( Output ) :	ส�าหรบัการด�าเนนิงานตาม	โครงการรองรบัผลกระทบจากการเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

ด้านปศุสัตว์	 เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็น

ศนูย์กลางการค้าและการบรกิารด้านปศสุตัว์	โดยตั้งจดุตรวจสอบการลกัลอบน�าเข้าสตัว์และซากสตัว์	โดยมีตวัชีว้ดัโครงการ	

คือ	 จ�านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	 เป้าหมายจ�านวน	 30,000	 ตัวอย่าง	 มีผลการด�าเนินงาน	 40,648	 ตัวอย่าง	 

คิดเป็นร้อยละ	135.49

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	สินค้าปศุสัตว์น�าเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ	ร้อยละ	100.00

ปัญห� อุปสรรค : 

	 -	 มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต	 และไม่ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงาน 

กรมปศุสัตว์	

	 -	 ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในการตรวจสอบและตระหนักถึงความส�าคัญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :	เฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	ตามแนวชายแดน	และตามรอยต่อจังหวัด

ข้อเสนอแนะ :

	 -	 เข้มงวดการตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบน�าเข้าสัตว์และซากสัตว์

	 -	 มีการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์น�าเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร

	 -	 มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์น�าเข้า	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	 เพื่อรับทราบถึงความส�าคัญ	 และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการ

ตรวจรับสินค้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้�ประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร

กลยุทธ์หน่วยง�น : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต

ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	ด�าเนินงานภายใต้	3	กิจกรรม	คือ	1.	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	2.	กิจกรรม

พัฒนาอาหารสัตว์	3.	กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลติ ( Output ) :	ส�าหรบัการด�าเนนิงานภายใต้ผลผลติการพฒันาการผลติปศสุตัว์	สนบัสนนุพฒันาด้านการปรบัปรงุ

พันธุ์สัตว์บริการผสมเทียมและพันธุ์พืชอาหารสัตว์และอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้าน

การปศุสัตว์อย่างยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ลดการพึ่งพาน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์สัตว์จากต่างประเทศ	เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ 

ให้กบัเกษตรกร	และเพือ่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิของประเทศผลติ	ปศสุตัว์พนัธุด์	ีโดยมตีวัช้ีวดัผลผลติ	คอื	จ�านวนสตัว์พนัธุด์ี

ที่ผลิตได้	จ�านวน	1.9956	ล้านตัว	ผลการด�าเนินงาน	2.2543	ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	112.96	โดยจ�าแนกตามกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 เป้าหมายจ�านวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้	 1.9956	 ล้านตัว	 ผลการด�าเนินงาน	

2.2543	ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	112.96

		 2.	กจิกรรมพฒันาอาหารสตัว์	เป้าหมายจ�านวนผลผลติพชือาหารสตัว์	58,000	ตนั	ผลการด�าเนนิงาน	69,457	ตนั	

คิดเป็นร้อยละ	119.75

	 3.	กจิกรรมความหลากหลายทางชวีภาพด้านปศสุตัว์	เป้าหมายการขึน้ทะเบยีนพนัธุส์ตัว์	พนัธุพ์ชือาหารสตัว์พ้ืนเมือง	

515	สายพันธุ์	ผลการด�าเนินงาน	593	สายพันธุ์	คิดเป็นร้อยละ	115.15

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75

ปัญห� อุปสรรค :

	 -	 การสร้างสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี	มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจะต้องใช้

ระยะเวลานาน	

	 -	 เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย	ซึง่ไม่มีอ�านาจในการต่อรองท้ังในเรือ่งการผลติและการตลาด	

	 -	 เกษตรกรทีผ่ลติพชือาหารสตัว์มกีารรวมกลุม่กนัน้อย	กระจายอยูใ่นพืน้ท่ีต่างๆ	และไม่ค่อยได้ประสานงานตดิต่อ

ระหว่างกัน

	 -	 เกษตรกรมีพื้นที่จ�ากัดในการปลูกพืชอาหารสัตว์

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :	 การสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต	 การสร้างเครือข่ายการผลิต	 เพ่ือมีอ�านาจ 

ในการต่อรองในด้านการตลาด	และเพือ่ลดต้นทนุการผลติ	ผลติสตัว์พนัธุด์	ีกระจายพนัธุส์ูเ่กษตรกรรายย่อย	และฟาร์มเครือข่าย	

เป็นแหล่งอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	พืชอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ :

	 -	 ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต	และการสร้างเครือข่ายการผลิต

	 -		คัดเลือกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่	 ในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	 เพื่อการเลี้ยงสัตว์และ

ผลิตเสบียงสัตว์

	 -		ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับการคัดเลือก	ปรับปรุงพันธุ์	ขยายพันธุ์	และการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์

	 -		จ�าแนกโครงสร้างทางพนัธกุรรมของสตัว์พืน้เมอืงพนัธ์ุต่างๆ	ตลอดจนความผนัแปรของอัลลลี	(Alleie)	ซึง่ท�าให้เกดิ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม
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	 -	 เป็นศนูย์กลางหลกัในการรวบรวมและเกบ็รกัษาไว้ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพสตัว์ทัง้สตัว์พืน้เมอืง	สตัว์หายาก	

และสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีลักษณะดี	ให้ผลผลิตสูง	เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา	ปรับปรุงและขยายพันธุ์

ในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง

กลยุทธ์หน่วยง�น : พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�าบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์	ด�าเนินงานภายใต้	2	กิจกรรม	คือ	1.	กิจกรรมเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัดและชันสูตร

โรคสัตว์	2.	กิจกรรมป้องกัน	แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์	พัฒนาเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวัง	

สอบสวน	ควบคุมและชันสูตรโรค	การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างมีระบบ	โดยการจัดการกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์	

และจากสัตว์สู่คน	 โรคที่เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและโรคที่ไม่มีระบาดในประเทศไทย	 พัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตร

โรคสัตว์ให้ได้มาตรฐาน	ISO	และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก	โดยพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับ	เพิ่มขีด

ความสามารถระบบการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก	 ปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้มีความปลอดภัย	 รวมทั้งการรณรงค์

ท�าความสะอาดและท�าลายเชือ้โรคในสถานทีเ่สีย่งทัว่ประเทศ	77	จงัหวดั	โดยบรกิารเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัโรคสตัว์	โดยมตีวัชีว้ดั 

ผลผลิต	คือ	จ�านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	เป้าหมายจ�านวน	26.9000	ล้านตัว	ผลการด�าเนินงาน	23.3871	

ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	86.94	โดยจ�าแนกตามกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	กิจกรรมเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัดและ

ชนัสตูรโรคสตัว์	เป้าหมายจ�านวนสตัว์ทีไ่ด้รบับรกิาร	เสรมิสร้าง 

ภูมคิุม้กนัโรคสตัว์	จ�านวน	6.9000	ล้านตวั	ผลการด�าเนนิงาน	

7.5208	 ล้านตัว	 คิดเป็นร้อยละ	 108.99	 และบริการบ�าบัด

รักษาพยาบาลสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 10.6170	 ล้านตัว	 

ผลการด�าเนินงาน	14.7738	ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	139.15

	 2.	 กิจกรรมป้องกัน	 แก้ไขและเตรียมความพร้อม

รับปัญหาโรคไข้หวัดนก	 เป้าหมายจ�านวนสถานท่ีเสี่ยงที่ได้

รับการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงและท�าลายเชื้อโรคตามเกณฑ์ 

มาตรฐานทีก่�าหนด	จ�านวน	1,164,300	แห่ง	ผลการด�าเนนิงาน 

1,318,957	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 113.28	 และเป้าหมาย 

จ�านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	 จ�านวน	

20.0000	 ล้านตัว	 ผลการด�าเนินงาน	 15.8663	 ล้านตัว	 

คิดเป็นร้อยละ	79.33
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ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ปัญห� อุปสรรค :

		 -	 เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเกษตรกรรายย่อย	ซึง่ยงัไม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเฝ้าระวงั	ควบคมุ	

ป้องกนัโรคระบาดสตัว์	

	 -	 เกษตรกรบางส่วนยงัมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่น	ท�าให้สตัว์ไม่ได้รบัการฉดีวคัซนี	 เช่น	 ไม่ฉดีวคัซนีในสตัว์ทีท้่อง

เนือ่งจากกลวัว่าจะแท้ง	เป็นต้น

	 -	 การเคลือ่นย้ายสตัว์	เป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิโรค.

	 -	 การผลติวัคซนีไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนือ่งจาก	เครือ่งผลติวคัซนีช�ารดุ	ต้องซ่อมแซมโดยใช้อะไหล่จากต่างประเทศ

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :

	 -	 ภาครัฐจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 ให้ความส�าคัญกับการเกิดโรคระบาดสัตว์	 

โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคน	เช่น	โรคไข้หวัดนก	โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นต้น	

	 -	 บุคลากร	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จะต้องให้ความส�าคัญต่อการเกิดโรค

ระบาดสัตว์

ข้อเสนอแนะ :

	 -	 ควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วม	และให้ความส�าคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ใน

ระดับพื้นที่

	 -	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรเข้ามามส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบท้องถิน่ของตนเอง	และให้ความส�าคญัต่อการ

พัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่	

	 -	 ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 และองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์

ผ่านสือ่ให้อย่างทัว่ถงึ	โดยเฉพาะในช่วงฤดทูีม่กีารเกดิอบุตักิารณ์ของโรค	เช่น	ช่วงปลายฤดฝูนและต้นฤดหูนาว	จะเป็นช่วงทีเ่กดิ 

การระบาดของโรคไข้หวัดนก	หรือช่วงฤดูร้อน	จะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

	 -	 ตรวจสอบภมูคุ้ิมกันหลังฉีดวัคซนี	เพือ่ทราบประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการฉดีวคัซนี	รวมทัง้ปัญหากรณี

สัตว์มีภูมิคุ้มกันต�่าหลังฉีดวัคซีน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว ์

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

กลยุทธ์หน่วยง�น : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

ผลผลติ เกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ	ด�าเนนิงานภายใต้	4	กจิกรรม	คอื	1.	กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยด้ีานการปศสุตัว์	2.	กจิกรรมสนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ3.	กจิกรรมคลนิกิเกษตรเคลือ่นที	่

4.	กิจกรรมส่งเสริมการท�าปศุสัตว์อินทรีย์

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	สร้างความ

เข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	 ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยรวมกลุ่มเครือข่ายการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต	 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	 เพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้	
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สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านการปศุสัตว์

ให้เกษตรกรและนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน	 และออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	 เพื่อให้บริการและแก้ไข

ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร	 และตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์	 โดยมีตัวช้ีวัดผลผลิต	 คือ	 จ�านวนเกษตรกร

ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	 เป้าหมายจ�านวน	64,900	 ราย	มีผลการด�าเนินงาน	88,648	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	

136.59	โดยจ�าแนกตามกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	 เป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและ

บริการด้านปศุสัตว์	29,900	ราย	ผลการด�าเนินงาน	33,277	ราย	คิดเป็นร้อยละ	111.29

	 2.	กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	13,700	ราย	/	500	โรงเรียน	ผลการด�าเนินงาน	20,882	ราย	/	505	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	152.42	/	101.00	ตามล�าดับ

	 3.	กจิกรรมคลนิกิเกษตรเคลือ่นที	่เป้าหมายให้บรกิารเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปโดยการออกให้บรกิารคลนิกิ

เกษตรเคลื่อนที่	จ�านวน	21,300	ราย	ผลการด�าเนินงาน	34,489	ราย	คิดเป็นร้อยละ	161.92

	 4.	กจิกรรมส่งเสรมิการท�าปศุสตัว์อนิทรย์ี	เป้าหมายฟาร์มปศสุตัว์อนิทรย์ีทีไ่ด้รบัการตรวจรบัรอง	จ�านวน	50	ฟาร์ม	

ผลการด�าเนินงาน	99	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	198.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ

ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญห� อุปสรรค :

	 -	 การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย	 ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ	 และยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มแบบ 

เข้มแข็งมากนัก	ท�าให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิต	ไม่มีอ�านาจในการเจรจาต่อรองในด้านการตลาด	

	 -	 เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่	อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกระจายอยู่ทั่วไป	รวมทั้งจะประกอบอาชีพหลายอย่าง	เช่น	

การท�าสวน	ท�าไร่	เลี้ยงสัตว์	เป็นต้น	ดังนั้น	การรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น	เวลาจะไม่ค่อยตรงกันท�าให้ยากต่อการ

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	

	 -	 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย

เงือ่นไขคว�มสำ�เร็จ :	เกษตรกรจะต้องมกีารรวมกลุม่ให้เกดิความเข้มแข็ง	รวมท้ังการสร้างเครอืข่ายระหว่างกลุม่เกษตรกร	

เพื่อให้มีอ�านาจในการเจรจาต่อรอง	ลดต้นทุนการผลิต	และสะดวกต่อภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ :

	 -	 ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มการผลิต	 และประสานระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิด

กระบวนการสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด

	 -	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนต�าบลเทศบาล	ควรมี 

ส่วนรวมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาคมในระดับพื้นท่ี	 ซึ่งจะท�าให้รู้ความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร	 

รวมทั้งการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร

	 -	 การส่งเสรมิถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยแีก่กลุม่เกษตรกรและเกษตรกรของภาครฐั	ควรจะเกดิจากความต้องการ

ของเกษตรกรโดยแท้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการ 

เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์หน่วยง�น : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	ด�าเนินงานภายใต้	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้

มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่	เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขา	ลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูสภาพป่า 

ต้นน�้าล�าธารสร้างรายได้และบริโภคในครัวเรือน	โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	คือ	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	

เป้าหมายจ�านวน	1,400	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	1,413	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.93	

ผลลัพธ ์( Outcome ) :	เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการหลวงได้รบัการพฒันาและถ่ายทอดความรูต้ามแนวทางโครงการหลวง	

สร้างรายได้	และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

ปัญห� อุปสรรค : 

	 -	 ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร	ด�ารงชีพด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย	ปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติด

	 -	 สัตว์ปรับตัวยาก	เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ	และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว

	 -	 ข้อจ�ากัดด้านวัฒนธรรมประเพณี	และความเชื่อ

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : 

	 -	 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี	 และสามารถปรับปรุง	 ขยายพันธุ์สัตว์เพิ่มผลผลิต 

ในพื้นที่ได้	

	 -	 เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ	มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์	

	 -	 เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ : 

	 -	 ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร	ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

	 -	 จดัฝึกอบรมตดิตามผลการด�าเนนิงาน	และตรวจเยีย่มให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร	รวมทัง้สร้างอาสาปศสุตัว์	เพือ่

ช่วยเหลือในการติดตามกิจกรรมโครงการหลวง

	 -	 มีการบูรณาการกับโครงการอื่นๆ	ในพื้นที่เดียวกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์หน่วยง�น : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต

โครงการพฒันาเป็นศนูย์กลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืรองรบัประชาคมอาเซยีน (Seed Hub)	ด�าเนนิงานภายใต้	กจิกรรม

พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	(Seed	Hub)

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานตาม	โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม

อาเซยีน	(Seed	Hub)	พฒันาห้องปฏบิตักิารตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ให้ได้มาตรฐานเพือ่รองรบัการตรวจ

สอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์

พืชอาหารสัตว์และเก็บรักษารวบรวมเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีความหลากหลาย	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์	โดยมีตัว

ชี้วัดโครงการ	คือ	จ�านวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	เป้าหมายจ�านวน	250	ตัน	มีผลการด�าเนินงาน	238	ตัน	

คิดเป็นร้อยละ	95.20

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ระดับความส�าเร็จของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

อาหารสัตว์	ร้อยละ	100.00

ปัญห� อุปสรรค :	 เกษตรกรประสบกับสภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง	 ไม่สามารถให้น�้าแก่พืชอาหารสัตว์ได้อย่างเพียงพอ 

โดยเฉพาะในช่วงที่พืชออกดอกและติดเมล็ด	 ท�าให้ผลผลิตเมล็ดท่ีได้ต�่า	 และบางพื้นท่ีมีมรสุมพัดรุนแรงในช่วงท่ีมีการ 

เก็บเกี่ยว	ท�าให้เมล็ดหลุดร่วงเสียหาย

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : 

	 -	 เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการบริการปรับปรุงสภาพเมล็ดและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

อาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐานจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล	

	 -	 ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส�าหรับจ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออก

ข้อเสนอแนะ : 

	 -	 พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ระบบคุณภาพ	ISO/IEC	17025

	 -	 รองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

	 -	 เพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : สินค้าเกษตรเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย

กลยทุธ์หน่วยง�น : เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและพฒันาศกัยภาพการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	ด�าเนินงานภายใต้	2	กิจกรรม	คือ	1.	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์	2.	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	 โดยการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่แหล่งผลิตระดับฟาร์มตามระบบ

วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	Practice	:	GAP)	และรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตและแปรรูป	ตาม

ระบบวธิกีารปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติ	(Good	Manufacturing	Practices	:	GMP)	และระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤต

ที่ต้องควบคุม	(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	:	HACCP)	พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน	พัฒนาตลาดและระบบขนส่งสินค้า	 (Logistic)	 โดยก�าหนดให้มี

รถห้องเยน็ขนส่งซากสตัว์	เนือ้สตัว์	และก�ากบัดแูล	ร้านจ�าหน่ายเนือ้สตัว์ให้สะอาดถกูสขุลกัษณะสร้างภมูคิุม้กนัระบบบรหิาร

ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยการพฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบั	(Traceability)	และดแูลด้านสิง่แวดล้อม	ตลอดทัง้การ

ปรบัปรงุแก้ไขข้อบงัคับใช้กฎหมายให้มคีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัรวมทัง้ปรบัระบบอตุสาหกรรมสตัว์ปีก

เข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนต์	และการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยซึง่ผูป้ระกอบการสนิค้าปศสุตัว์ทีไ่ด้รบับรกิาร	ตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพสินค้าตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านอาหาร	 (Food	

Safety)	 และให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับกับประเทศคู่ค้า	 พัฒนาจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกตามหลักความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosecurity)	และปรับระบบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนต์	โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	

คือ	จ�านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ	เป้าหมายจ�านวน	44,070	แห่ง	ผลการด�าเนินงาน	58,130	แห่ง	 

คิดเป็นร้อยละ	 131.90	 จ�านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	 

เป้าหมายจ�านวน	348,040	ตวัอย่าง	ผลการด�าเนนิงาน	414,866	ตัวอย่าง	คดิเป็นร้อยละ	119.20	และจ�านวนคอมพาร์ทเมนต์ 

ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	เป้าหมายจ�านวน	75	คอมพาร์ทเมนต์	ผลการด�าเนินงาน	67	คอมพาร์ทเมนต์	คิดเป็น

ร้อยละ	89.33	โดยจ�าแนกตามกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า

ปศสัุตว์	เป้าหมายจ�านวนสถานประกอบการสนิค้า	ปศสุตัว์

ได้รับบริการ	 จ�านวน	 43,820	 แห่ง	 ผลการด�าเนินงาน	

57,724	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 131.73	 เป้าหมายจ�านวน

ตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	 จ�านวน	 347,240	 ตัวอย่าง	 

ผลการด�าเนินงาน	 414,065	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	

119.24	 และเป้าหมายจ�านวนคอมพาร์ทเมนต์ท่ีได้รับ

การตรวจประเมินมาตรฐาน	จ�านวน	75	คอมพาร์ทเมนต์	 

ผลการด�าเนินงาน	 67	 คอมพาร์ทเมนต์	 คิดเป็นร้อยละ	

89.33	

27ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



	 2.		กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

ฮาลาลด้านปศุสัตว์	 เป้าหมายจ�านวนสถานประกอบการ

สินค้าปศุสัตว์ที่ได ้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานฮาลาล	จ�านวน	250	แห่ง	ผลการด�าเนินงาน	

406	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	162.40	และเป้าหมายจ�านวน

ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าปศสุตัว์

ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	จ�านวน	800	ตวัอย่าง	ผลการ

ด�าเนินงาน	801	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	100.13	

ผลลพัธ์ ( Outcome ) :	ผูป้ระกอบการสนิค้าปศสุตัว์ท่ีได้รบับรกิารตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100.00

ปัญห� อุปสรรค : 

	 -	 การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู ่ระบบมาตรฐาน	 ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ	 ท�าให้ 

มปีรมิาณฟาร์มและโรงงานยงัน้อยหากเทยีบกบัปรมิาณทัง้หมด	เนือ่งจากผูป้ระกอบการขาดแรงจงูใจและจะต้องมกีารลงทนุ

ค่อนข้างสูง

	 -	 ผูผ้ลติสนิค้าปศุสัตว์	ยงัขาดความตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยัด้านอาหาร	บางรายมุ่งหวงัเพยีงแต่ผลตอบแทน

มากกว่าจะค�านึงถึงผู้บริโภค	โดยพบว่ายังมีการลักลอบการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม

	 -	 ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ	 จะเป็นระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น	 ท�าให้แต่ละประเทศจะน�ามาตรการด้าน

สุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า

	 -	 ผู้บริโภคยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ	 ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร	 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์

การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย	เป็นต้น

	 -	 หน่วยตรวจ	(Inspection	Body	:	IB)	ที่มีความพร้อมและสามารถรับโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติ

ทางการเกษตรทีด่ด้ีานปศุสัตว์	มเีพยีง	1	ราย	ท�าให้เกิดข้อจ�ากดัในการจดัจ้าง	และการด�าเนนิงานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย

และระยะเวลาที่ก�าหนด	

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : 

	 -	 ผู ้ผลิตสินค ้าปศุสัตว ์ 	 จะต ้องมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด ้านอาหาร	 ในทุกขั้นตอน 

ของกระบวนการผลิต	

	 -	 ผู ้บริโภคสินค้าปศุสัตว์	 จะต้องรู ้และมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร	 โดยผู ้บริโภค 

จะเป็นผู้ผลักดนัให้ผูผ้ลติสนิค้าพฒันากระบวนการผลติให้ได้มาตรฐาน	โดยเลอืกซือ้สนิค้าปศสุตัว์ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน

จากกรมปศุสัตว์เท่านั้น	และจะต้องไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง

ข้อเสนอแนะ : 

	 -	 ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าและมีมาตรการด้านภาษี	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนา

กระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

	 -	 เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค	 เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและผลร้ายในการบริโภค

สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ	เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
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	 -	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนต�าบลเทศบาล	ควรมี 

ส่วนรวมในการบรหิารจดัการในเรือ่งความปลอดภยัด้านอาหาร	โดยเฉพาะในเรือ่งการพฒันาโรงฆ่าสตัว์	ร้านค้าจ�าหน่ายเน้ือสัตว์	

จะต้องได้การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด	และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์หน่วยง�น : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนในฟาร์มปศุสัตว์

โครงการพฒันาต้นแบบการเลีย้งโค กระบือ เพือ่ผลติก๊าซชวีภาพพลงังานทดแทนอย่างยัง่ยนื	ด�าเนนิงานภายใต้	กจิกรรม

พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค	กระบือ	เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค	กระบือ	เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค	กระบือ	ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงาน

ทดแทน	 โดยจัดตั้งฟาร์มต้นแบบฟาร์มสาธิตในพื้นท่ีน�าร่องศูนย์เรียนรู้	 โดยมีตัวช้ีวัดโครงการ	 คือ	 จ�านวนฟาร์มเกษตรกร

ผู้เล้ียงโค	 กระบือ	 ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	 

เป้าหมายจ�านวน	48	ฟาร์ม	ผลการด�าเนินงาน	41	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	85.42

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญห� อุปสรรค :	เกษตรกรเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อย	การให้เกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	50	ซึ่งสูงเกินไป	

และมีหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน	สนับสนุนให้เกษตรกรทั้งหมด	ท�าให้เกษตรกรเข้าร่วมน้อย	และไม่สามารถปรับเปลี่ยน

เป้าหมายฟาร์มต้นแบบของจังหวัดภายใต้โครงการได้	เนื่องจากติดขัดระเบียบราชการ

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :	 จัดตั้งฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง

โคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	

ด�าเนินการส่งเสริมฟาร์มต้นแบบเลี้ยงโคนมใน	24	จังหวัด	

โดยเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัด	ได้แก่	 ลพบุรี	 สระบุรี	

สระแก้ว	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 ขอนแก่น	 มหาสารคาม	

สกลนคร	เลย	อุดรธานี	เชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	เชียงราย	

สโุขทยั	เพชรบรูณ์	ราชบุร	ีกาญจนบุร	ีนครปฐม	สพุรรณบรุ	ี

เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	และพัทลุง

ข้อเสนอแนะ : 

	 -	 บูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเลี้ยงโคนมร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงาน

ทดแทน	 ในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโคนม	

อย่างครบวงจร

	 -	 สร้างฟาร์มสาธิตในพื้นที่น�าร่อง	 ศูนย์เรียนรู้ 

และถ่ายทอดเกี่ยวกับการการเล้ียงโคนมเพื่อผลิตก๊าซ

ชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์

กลยุทธ์หน่วยง�น : ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากิน

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 ด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมส่งเสริม	 

และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	โครงการส่งเสริม	และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของ

เกษตรกร	ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กรมป่าไม้และส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ส่งมอบพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการใช้

ทีด่นิท�ากนิด้านปศสุตัว์	โดยมตัีวชีวั้ดโครงการ	คือ	จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รบัการส่งเสรมิอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ทีด่นิท�ากนิ

ด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน	เป้าหมายจ�านวน	3,000	ราย	ผลการด�าเนินงาน	2,371	ราย	คิดเป็นร้อยละ	79.03

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญห� อุปสรรค : 

	 -	 เกษตรกรบางคนขอสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมโครงการ	เนื่องจากไม่มีแรงงาน/วัสดุจัดท�าคอก/โรงเรือน

	 -	 เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�าเนนิงานในพืน้ทีไ่ด้	เนือ่งจากสภาพพืน้ทีไ่ม่พร้อมทีจ่ะเข้าไปอยูอ่าศยัและประกอบ

อาชีพ	เช่น	ไม่มีระบบน�้า	ไฟฟ้า	เป็นต้น

เง่ือนไขคว�มสำ�เรจ็ :	ส่งเสรมิ	พฒันาอาชพีและการตลาดไก่พืน้เมืองในรปูแบบเศรษฐกจิชุมชน	ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

ข้อเสนอแนะ : 

	 -	 ประชาสัมพันธ์โครงการโดยเชิญเกษตรกรเข้าร่วมการประชุม	ชี้แจง	แนะน�าและท�าความเข้าใจโครงการ

	 -	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	ได้แก่	พ่อ/แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง	วัสดุปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุ

การเกษตร	อาหารสัตว์	และอบรมเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น : ลดปัญหาน�้าเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์

กลยุทธ์หน่วยง�น : ลดปัญหาน�้าเสียฟาร์มปศุสัตว์

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียด้านการปศุสัตว์	 ด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมพัฒนาระบบบ�าบัด	 น�้าเสียด้าน

การปศุสัตว์

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียด้านการปศุสัตว์	พัฒนา

ระบบบ�าบัดน�้าเสียด้านการปศุสัตว์	 เพื่อลดปัญหาของเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพน�้าและคุณภาพชีวิตที่อาศัยตามแหล่งน�้า	 จัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ	ซึ่งจัดการให ้

ของเสยีมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุหรอืการน�าน�า้ทิง้ทีผ่่านระบบบ�าบดัน�า้เสยีแล้ว	ไปใช้ในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกจิ

ใหม้ีประสทิธภิาพ	และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื	โดยมีตวัชีว้ดัโครงการ	คอื	จ�านวนฟารม์ที่ไดร้บัการส่งเสริมพฒันา

ระบบบ�าบัดน�้าเสียด้านการปศุสัตว์	เป้าหมายจ�านวน	30	ฟาร์ม	ผลการด�าเนินงาน	30	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	ร้อยละ	95
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ปัญห� อุปสรรค : 

	 -	 ปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากน�้าเสียที่ไหลสู่ภายนอกฟาร์ม	 มักไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย	 และ 

มักมีการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกเพราะผลผลิตพืชได้รับความเสียหายจากฟาร์มสุกร

	 -		มลพิษอากาศรอบๆ	 ฟาร์มอันเกิดจากการจัดการภายในฟาร์มที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะก๊าซ 

เรือนกระจกจากบ่อน�้าเสียภายในฟาร์ม

	 -		จังหวัดที่ออกกฎกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวม	 จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ฟาร์มตั้งอยู่เสียก่อน	จึงจะเริ่มด�าเนินการได้	ท�าให้สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้ล่าช้า

เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ :

	 -		สร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีชนดิได้ก๊าซชวีภาพในฟาร์มสกุรส�าหรบัผลติก๊าซชวีภาพใช้เป็นพลงังานทดแทนในฟาร์ม

	 -		ส่งเสริมการน�าน�้าที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพส�าหรับพืชชนิดต่างๆ	รอบๆ	ฟาร์ม	

ข้อเสนอแนะ :

	 -		จัดท�าคู่มือและหลักสูตร	“การใช้ประโยชน์จากน�้าทิ้งเป็นปุ๋ยส�าหรับพืช”

	 -	 ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	การใช้ประโยชน์จากทิ้งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ส�าหรับพืช

	 -	 พิจารณารูปแบบและระบบที่มีรูปแบบที่เหมาะสมและต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกกว่าส�าหรับฟาร์มขนาดเล็ก

	 -	 ด�าเนินการในจังหวัดที่ออกกฎกระทรวงให้ตรวจสอบกับส�านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก่อน	 เพ่ือช้ีแจง

ท�าความเข้าใจกับเกษตรกรให้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น :	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรมการปศุสัตว์เพื่อให้บุคลากรด้าน

ปศุสัตว์น�าไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์หน่วยง�น :	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต

ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์	ด�าเนินงานภายใต้	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	

ผลผลติ ( Output ) : ส�าหรบัการด�าเนนิงานภายใต้	ผลผลติวจิยัและพฒันาด้านปศสุตัว์	ส่งเสรมิสนบัสนนุการวจิยัควบคู่

กบัการพฒันาเชงินวัตกรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคการผลติและการบรกิาร	เพือ่เชือ่มโยงระหว่างภาคเอกชน

สถาบนัวจิยัมหาวทิยาลยั	และพฒันาเครอืข่ายการวจิยั	 เพือ่น�าไปสูก่ารวจิยัและพฒันาต่อยอดและการใช้ประโยชน์องค์ความรู้

และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์	โดยการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์	พันธุ์พืชอาหารสัตว์	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต	

คือ	จ�านวนโครงการวิจัย	เป้าหมายจ�านวน	35	โครงการ	มีผลการด�าเนินงาน	35	โครงการ	คิดเป็น	ร้อยละ	100.00

ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์	5	เรื่อง

ปัญห� อุปสรรค : 

	 -	 จ�านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ลดลง	 และข้อเสนอฯ 

ที่ผ่านการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ลดลง

	 -	 เมื่อนักวิจัยด�าเนินการทดลองเสร็จแล้ว	ไม่จัดท�ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ท�าให้ไม่สามารถน�าผลงานวิจัยที่ได้

ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
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เงื่อนไขคว�มสำ�เร็จ : ผลงานวิจัยมีคุณภาพ	น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	

ข้อเสนอแนะ : 

	 -	 ควรเน้นงานวจิยัทีเ่ป็นลกัษณะชดุโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิม่	และเป็นงานวจัิยท่ีตอบโจทย์เพือ่แก้ไขปัญหา

ในพื้นที่	และภาครัฐ	ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม

	 -	 แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานวิจัยลดลง

	 -	 จัดท�ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	และเตรียมผลงานวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในปีต่อๆ	ไป
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ส่วนที่ 3
ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2559  2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 203,426,975.50	 	140,293,597.70	

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 	10,443,903.97	 	19,897,229.49	

วัสดุคงเหลือ 7 	174,595,708.84	 	236,870,854.22	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 - -	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	388,466,588.31	 	397,061,681.41	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 9 	1,696,416.63	 	2,013,411.85

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 10 21,456,000.00	 	7,840,000.00	

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 11 1,525,098,218.30 1,293,693,472.73

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 	22,087,047.36	 	2,451,064.69	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,570,337,682.29 	1,305,997,949.27	

รวมสินทรัพย์ 1,958,804,270.60 1,703,059,630.68

ส่วนที่ 3
ร�ยง�นก�รเงิน
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2559  2558

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 68,469,727.41 101,229,719.59

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 14 26,059,480.95 26,059,480.95

เงินรับฝากระยะสั้น 15 105,397,120.84 57,863,803.87

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 - 1,800.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	199,926,329.20	 185,154,804.41

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะยาว - -

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว 17 33,820,669.07	 52,931,101.57	

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 18 	7,545,000.00	 7,555,000.00	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 19 	35,482,416.63	 9,853,411.85

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 76,848,085.70 70,339,513.42 

รวมหนี้สิน 276,774,414.90 255,494,317.83

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,086,490,978.28

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

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (404,461,122.58) (638,925,665.43)

องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  1,682,029,855.70 1,447,565,312.85

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2559  2558

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 22 7,410,778,928.45	 6,560,381,006.58	

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 23 	4,473,090.88	 	4,674,680.61	

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 24 	29,620,451.96	 	20,905,190.18	

รายได้อื่น 25 23,497,430.44 17,220,069.81	

รวมรายได้ 7,468,369,901.73  6,603,180,947.18

ค่าใช้จ่าย 25,652,659.30

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26 3,728,222,621.85	 	3,543,836,759.77	

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 27 	711,946,240.93	 	588,374,571.04	

ค่าตอบแทน 28 	3,522,112.50	 11,011,301.90	

ค่าใช้สอย 29 809,270,682.95	 836,372,135.15	

ค่าวัสดุ 30 1,480,267,896.90	 	1,122,858,052.77	

ค่าสาธารณูปโภค 31 121,698,290.30 	124,142,783.53	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 32 	341,940,742.99	 	290,582,103.15	

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 33 	46,003,282.10	 	97,320,039.41	

ค่าใช้จ่ายอื่น 34 	5,879,285.04	 	4,897,477.29	

รวมค่าใช้จ่าย 7,248,751,155.56  6,619,395,224.01 

รายได้สงู/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทนุทางการเงนิ 219,618,746.17 (16,214,276.83)

ต้นทุนทางการเงิน - -

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 219,618,746.17  (16,214,276.83)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันย�ยน 2559

         (หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทนุ
รายได้สงู/(ต�า่)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอืน่

ของสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

รวมสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กนัยายน 2557 

ตามทีร่ายงานไว้เดมิ

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

ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผดิพลาดปีก่อน

- 993,925.38	 - 993,925.38

ผลสะสมของการ

เปลีย่นแปลงนโยบาย

การบญัชี

- - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่

30 กนัยายน 2557 

หลงัการปรบัปรงุ

(2,086,490,978.28) 622,711,388.60 - (1,463,779,589.68)

การเปลีย่นแปลง 

ในสนิทรพัย์สทุธ/ิ 

ส่วนทนุส�าหรบัปี 2558

- - - -

การเปลีย่นแปลง 

ทีท่�าให้ทนุเพิม่/ลด

- - - -

รายได้	สงู/(ต�า่)	กว่า

ค่าใช้จ่ายส�าหรบังวด

- 16,214,276.83 - 16,214,276.83

ก�าไร/ขาดทนุจากการ

ปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ

- - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

30 กนัยายน 2558
(2,086,490,978.28) 638,925,665.43 - (1,447,565,312.85)
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันย�ยน 2559

         (หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทนุ
รายได้สงู/(ต�า่)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอืน่

ของสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

รวมสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กนัยายน 2558 

ตามทีร่ายงานไว้เดมิ

(2,086,490,978.28) 638,925,665.43 - (1,447,565,312.85)

ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผดิพลาดปีก่อน

- (14,845,796.68)	 - (14,845,796.68)

ผลสะสมของการ

เปลีย่นแปลงนโยบาย

การบญัชี

- - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่

30 กนัยายน 2558 

หลงัการปรบัปรุง

(2,086,490,978.28) 624,079,868.75 - (1,462,411,109.53)

การเปลีย่นแปลง 

ในสนิทรพัย์สทุธ/ิ 

ส่วนทนุส�าหรบัปี 2558

- - - -

การเปลีย่นแปลง 

ทีท่�าให้ทนุเพิม่/ลด

- - - -

รายได้	สงู/(ต�า่)	กว่า

ค่าใช้จ่ายส�าหรบังวด

- (219,618,746.17) - (219,618,746.17)

ก�าไร/ขาดทนุจากการ

ปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ

- - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

30 กนัยายน 2559
(2,086,490,978.28) 404,461,122.58 - (1,682,029,855.70)
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รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน 48,846,000.00	 138,166.00	 48,681,423.33 26,410.67

งบลงทุน 23,634,626.00	 23,634,626.00 -

งบอุดหนุน 2,500,000.00	 	1,298,065.00	  1,194,434.98 7,500.02

งบรายจ่ายอื่น 614,900.00	   599,540.00 15,360.00

รวม 75,595,526.00 1,436,231.00  - 74,110,024.31  49,270.69 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

งบบุคลากร      

งบด�าเนินงาน 42,277,939.50	 1,258,149.00	 40,603,452.79	 416,337.71	

งบลงทุน 	23,240,565.00	 	-	  23,236,788.40	 	3,776.60	

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  65,518,504.50  1,258,149.00 - 63,840,241.19  420,114.31 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบบุคลากร      

งบด�าเนินงาน      

งบลงทุน 	101,793,224.00	   101,788,761.39	 	4,462.61	

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  101,793,224.00 - - 101,788,761.39 4,462.61 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน 	18,956,221.10	   18,956,184.10	 	37.00	

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  18,956,221.10  -  - 18,956,184.10  37.00 
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รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร      

งบด�าเนินงาน 	48,479,440.00	 	8,877.00	  48,469,668.04	 	894.96	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน 	3,666,560.00	   	3,666,000.00	 	560.00	

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  52,146,000.00  8,877.00  - 52,135,668.04  1,454.96 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน 62,684,660.00 141,094.00 62,540,217.43 3,348.57

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 719,590.00 131,000.00 588,163.75 426.25

รวม 63,404,250.00 272,094.00  - 63,128,381.18 3,774.82

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
 อย่างเป็นระบบ

งบบุคลากร 	2,953,871,372.11	   	2,974,300,119.35	 -	20,428,747.24	

งบด�าเนินงาน 	1,273,922,414.98	 	9,752,916.00	 	400.00	 	1,262,326,151.29	 	1,842,947.69	

งบลงทุน 	227,275,297.00	   	227,261,906.28	 	12,457.59	

งบอุดหนุน 	13,683,412.00	   	13,683,409.60	 	2.40	

งบรายจ่ายอื่น 	7,641,252.00	 	1,492,920.00	  	6,063,322.09	 	85,009.91	

รวม 4,476,393,748.09 11,245,836.00  400.00 4,483,634,908.61 -18,488,329.65 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

งบบุคลากร 	349,862,700.00	   	329,373,311.71	 20,489,388.29	

งบด�าเนินงาน 	364,440,303.06	 	1,618,564.00	  	360,425,676.18	 	2,396,062.88	

งบลงทุน 	120,241,132.00	   	120,198,313.93	 	42,818.07	

งบอุดหนุน 	1,400,000.00	   	1,400,000.00	 	-	

งบรายจ่ายอื่น 	8,489,940.00	 	2,756,000.00	  	5,666,683.96	 	67,256.04	

รวม 844,434,075.06  4,374,564.00  - 817,063,985.78 22,995,525.28 
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ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

งบบุคลากร      

งบด�าเนินงาน 	4,029,500.00	 7,100.00	  	4,020,936.20	 	1,463.80	

งบลงทุน 	841,500.00	   	841,000.00	 	500.00	

งบอุดหนุน 	2,870,000.00	   	2,860,000.00	 	10,000.00	

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  7,741,000.00  7,100.00  -  7,721,936.20  11,963.80 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท�ากิน

งบบุคลากร      

งบด�าเนินงาน 	1,329,700.00	 	216,870.00	  	1,112,002.00	 	828.00	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน 	7,230,000.00	 	1,515,890.00	  	5,714,110.00	 	-	

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  8,559,700.00  1,732,760.00  -  6,826,112.00  828.00 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

งบบุคลากร      

งบด�าเนินงาน 	3,712,800.00	 	82,465.00	  	3,580,347.94	 	49,987.06	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน 	15,564,135.00	   14,923,222.00	 	640,913.00	

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  19,276,935.00  82,465.00  - 18,503,569.94  690,900.06 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน 	26,505,500.00	 	141,000.00	  26,359,858.83	 	4,641.17	

งบลงทุน 	1,294,600.00	   	1,294,598.96	 	1.04	

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  27,800,100.00  141,000.00  - 27,654,457.79  4,642.21 
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ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เงนิงบกลาง : เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของศนูย์บริการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด�าริอ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน 	329,520.00	   	329,331.50	 	48.65	

งบลงทุน 	84,200.00	   	84,151.35	 	188.50	

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  413,720.00  -  -  413,482.85  237.15 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินงบกลาง : โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (เพิ่มเติม)

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน 	156,320.00	   	156,319.99	 	0.01	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  156,320.00  -  -  156,319.99  0.01 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินงบกลาง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอหนองปรือ 
 จังหวัดกาญจนบุรี

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน 	128,000.00	   	128,000.00	 	-	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  128,000.00  -  -  128,000.00  - 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินงบกลาง : โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน 	857,222.00	   	857,206.20	 	15.80	

งบลงทุน 	1,642,483.00	   	733,481.00	 	909,002.00	

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  2,499,705.00  -  -  1,590,687.20  909,017.80 
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รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 	2,870,000.00	   	2,789,206.84	 	80,793.16	

รวม  2,870,000.00  -  -  2,789,206.84  80,793.16 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท�ากิน

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน 	2,400,000.00	   	2,399,830.35	 	169.65	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  2,400,000.00  -  -  2,399,830.35  169.65 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตฯ (ค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคล 
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)

งบบุคลากร     

งบด�าเนินงาน 	130,000.00	   	130,000.00	 	-	

งบลงทุน      

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น      

รวม  130,000.00  -  -  130,000.00  - 
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ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

งบบุคลากร   

งบด�าเนินงาน 	31,344,563.41	 	31,291,763.21	 	52,800.20	

งบลงทุน 	708,694.00	 	708,694.00	 	-	

งบอุดหนุน    

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  32,053,257.41  32,000,457.21  52,800.20 

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบบุคลากร    

งบด�าเนินงาน 	1,347,862.00	 	1,347,862.00	 	-	

งบลงทุน 	23,053,404.00	 	23,035,556.19	 	17,847.81	

งบอุดหนุน    

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  24,401,266.00  24,383,418.19  17,847.81 

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

งบบุคลากร   

งบด�าเนินงาน 	1,099,000.00	 	1,099,000.00	 	-	

งบลงทุน 	6,524,844.00	 	6,399,966.50	 	124,877.50	

งบอุดหนุน    

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  7,623,844.00  7,498,966.50  124,877.50 
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ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
 เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

งบบุคลากร    

งบด�าเนินงาน 	60,838,254.96	 	60,661,593.29	 	176,661.67	

งบลงทุน 	5,131,488.00	 	5,121,380.15	 	10,107.85	

งบอุดหนุน 	2,797,000.00	 	2,497,000.00	 	300,000.00	

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  68,766,742.96  68,279,973.44  486,769.52 

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน 	75,000.00	 	75,000.00	 	-	

งบลงทุน    

งบอุดหนุน    

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  75,000.00  75,000.00  - 

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินงบกลาง เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 	423,929,197.72	 	423,928,705.57	 	492.15	

รวม  423,929,197.72  423,928,705.57  492.15 
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ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินงบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

งบบุคลากร    

งบด�าเนินงาน 	528,266.10	 	528,266.10	 	-	

งบลงทุน 	2,174,200.00	 	1,948,360.00	 	225,840.00	

งบอุดหนุน    

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  2,702,466.10  2,476,626.10  225,840.00 

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

งบบุคลากร    

งบด�าเนินงาน 	2,641,800.00	 	2,641,800.00	 	-	

งบลงทุน 	14,153,280.80	 	14,153,280.80	 	-	

งบอุดหนุน 	3,560,000.00	 	3,560,000.00	 	-	

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  20,355,080.80  20,355,080.80  - 

รายการ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

(สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

งบเบิกแทนกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาด 4 มุมเมือง

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน 	4,954,760.00	 	4,954,760.00	 	-	

งบลงทุน    

งบอุดหนุน    

งบรายจ่ายอื่น    

รวม  4,954,760.00  4,954,760.00  - 
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กรมปศุสัตว์

ร�ยง�นร�ยได้แผ่นดิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2559  2558

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี - -

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 555,116,905.35	 705,861,197.38	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 555,116,905.35	 705,861,197.38

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 	156,900.00 211,780.00

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย - -

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 554,960,005.35	 705,649,417.38	

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 554,960,005.35 705,649,417.38

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - -

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - -

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ -	 -	

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

รายได้ภาษีทางตรง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - -

ภาษีเงินได้นิติบุคคล - -

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - -

ภาษีเงินได้อื่น - -

รวม รายได้ภาษีทางตรง -	 -	

รายได้ภาษีทางอ้อม

ภาษีการขายทั่วไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - -

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - -

อากรแสตมป์ - -

ภาษีการขายทั่วไปอื่น - -

รวม รายได้ภาษีการขายทั่วไป -	 -	
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(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2559  2558

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 539,675,705.26	 697,213,046.23	

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 	90,881.74	 	112,196.31	

รายได้อื่น 	15,350,318.35	 	8,535,954.84

 รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 555,116,905.35	 705,861,197.38
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

	 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการ

ก�าหนดทิศทางและนโยบาย	การควบคุม	การก�ากับ	การส่งเสริม	การวิจัย	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	และการพัฒนาเทคโนโลยี

เกี่ยวกับการปศุสัตว์รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์	 เพื่อให้มี

ปรมิาณสัตว์เพยีงพอ	และมมีาตรฐาน	ถกูสขุอนามยั	ปราศจากโรค	สารตกค้าง	และสารปนเป้ือน	มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค

และสิ่งแวดล้อม	และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

	 กรมปศุสัตว์มีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่	 69/1	 ถนนพญาไท	 แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพมหานคร	 10400	 

มีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง	ๆ	 ทั้ง	 76	 จังหวัดและส�านักงาน

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์	ได้แก่	พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	2525	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ.	 2542	 พระราชบัญญัติบ�ารุงพันธุ์สัตว์	 พ.ศ.	 2509	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	 พ.ศ.	 2533	 พระราชบัญญัติ 

โรคพิษสุนัขบ้า	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2542

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	หน่วยงานได้รบัการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	5,761,619,283.75	บาท 

โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจ�าจ�านวนเงิน	 5,179,962,329.65	 บาท	 งบลงทุนจ�านวนเงิน	 517,277,165.10	 บาท	 

งบเงนิอุดหนุนจ�านวนเงิน	 46,914,107.00	บาท	 งบรายจ่ายอืน่จ�านวนเงิน	 17,465,682.00	บาท	 เพือ่ใช้จ่ายในแผนงานสร้างอาชพี 

และรายได้ทีม่ัน่คงและยัง่ยนืแก่เกษตรกรและผูม้รีายได้น้อยจ�านวนเงิน	75,595,526.00	บาท	แผนงานพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 

จ�านวนเงิน	65,518,504.50	บาท	แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ�านวนเงิน	101,793,224.00	บาท	แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศจ�านวนเงิน	18,956,221.10	บาท	แผนงานแก้ไขปัญหาและ

พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้จ�านวนเงนิ	52,146,000.00	บาท	แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีนจ�านวนเงนิ	 63,404,250.00	บาท	แผนงานส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ	 การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรอย่างเป็นระบบจ�านวนเงิน	 4,476,393,748.09	 บาท	 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร 

และอตุสาหกรรมอาหารจ�านวนเงนิ	 844,434,075.06	 บาท	 แผนงานพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานจ�านวนเงนิ 

7,741,000.00	บาท	แผนงานรกัษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ปัญหาทีด่นิท�ากนิจ�านวนเงนิ	8,559,700.00	บาท  

แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจ�านวนเงิน	 19,276,935.00	 บาท	 และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

จ�านวนเงิน	27,800,100.00	บาท
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	 กรมปศสุตัว์มหีน่วยงานทัง้สิน้	268	หน่วยงาน ซึง่แยกเป็นหน่วยงานทีไ่ม่ได้เป็นหน่วยเบกิจ่าย	77	แห่ง	เป็นหน่วย

เบกิจ่ายในส่วนภมูภิาคจ�านวน	190	แห่ง	และหน่วยเบกิจ่ายในส่วนกลาง	1	แห่ง	ซึง่รบัผดิชอบบรหิารจดัการเงนิงบประมาณ

และเงนินอกงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรในส่วนของแต่ละแห่ง	และหน่วยเบกิจ่ายดงักล่าวไม่เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงาน	

และไม่มีการจัดท�างบการเงินแยกกัน	 รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับน้ี	

นอกจากนี	้กรมปศุสัตว์มเีงินทนุหมนุเวียนภายใต้ความรบัผดิชอบ	จ�านวน	1	ทนุ	คอื	เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ผลติวคัซนีจ�าหน่าย	

ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่าง	 ๆ	 ส�าหรับจ�าหน่ายใช้ป้องกันก�าจัดโรคระบาดสัตว	์

และด�าเนนิการตามแผนการป้องกนัและก�าจดัโรคของกรมปศสุตัว์โดยไม่ต้องน�ารายได้ส่งคลงั	เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงาน

และมกีารจดัท�างบการเงนิแยกต่างหากจากกรมปศสุตัว์	 รายการบญัชขีองเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ผลติวคัซนีจ�าหน่ายดงักล่าว 

จงึไม่ได้น�ามาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้

หม�ยเหตุ 2 เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

	 งบการเงินนีจั้ดท�าขึน้ตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้	 ซึง่รวมถงึหลกัการ

และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	และแสดงรายการใน

งบการเงนิตามแนวปฏบิตัทิางการบญัช	ีเรือ่ง	การน�าเสนองบการเงนิ	ตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางที	่กค	0423.2/ว237	ลงวนัที่	

8	กันยายน	2557	

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม	เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินของกรมปศุสัตว์	ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	รวมรายการบัญชี

ท่ีเกิดข้ึนท้ังที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค	 แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต

วัคซีนจ�าหน่าย	ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์	แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน	และต้องจัดท�างบการเงินแยก

ต่างหากจากกรมปศุสัตว์	

หม�ยเหตุ 3 ม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐฉบับใหม่

	 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	ดังนี้

	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน	ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	

1	ตุลาคม	2556

	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	1	การน�าเสนองบการเงิน	

	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น	 ก�าหนดให้หน่วยงานจัดท�างบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุนส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 เป็นปีแรกในการน�าเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงิน

เปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี ้
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 มาตรฐานการบญัชภีาครฐั	ฉบบัที	่3	เรือ่ง	นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช	ีและข้อผดิพลาด	

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลาคม	2557	เป็นต้นไป	

	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

	 -	 มาตรฐานการบญัชภีาครฐั	ฉบบัที	่5	เรือ่ง	ต้นทนุการกูย้มื	ให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช	ี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลาคม	2559	เป็นต้นไป

	 -	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	16	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี	ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลาคม	2559	เป็นต้นไป

	 -	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	 31	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะ

เวลาบัญชี	ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป

หม�ยเหตุ 4 สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีสำ�คัญ

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงนิทดรองราชการ	เป็นเงนิทีห่น่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพือ่ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลกีย่อยในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานตามวงเงินทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิและต้องคืนให้รฐับาลเม่ือหมดความจ�าเป็นในการใช้เงนิ	แสดงไว้เป็นเงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

	 		 รายการเทียบเท่าเงินสด	ได้แก่	เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดที่จะเปลี่ยน

ให้เป็นเงินสดได้ภายใน	3	เดือน	เช่น	เงินฝากประจ�า	บัตรเงินฝาก	และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน	3	เดือน	แสดงไว้เป็น

รายการเทียบเท่าเงินสด

 4.2 ลูกหนี้

	 	 ลูกหนี	้แสดงด้วยมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจะตัง้ข้ึนส�าหรบัลกูหน้ีส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ

เรยีกเกบ็เงนิได้	โดยพจิารณาจากประสบการณ์ทีผ่่านมาเกีย่วกบัจ�านวนลกูหนีท้ีเ่กบ็เงนิไม่ได้	ข้อมลูประวตักิารช�าระหนี	้และ

หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย	ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

 4.3 เงินให้กู้ยืม

	 	 เงินให้กู้ยืม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงานบุคคลภายนอก	หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้	โดยอาจ

มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงก�าหนดช�าระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา

ในงบการเงิน	จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน	หน่วยงานแสดงเงินให้กู้ยืมตามมูลค่าสุทธิ

ที่คาดว่าจะได้รับ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�าหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้	โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การได้รับช�าระหนี้ที่ผ่านมา	ข้อมูลประวัติการช�าระหนี้	และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย	ร่วมกับการ

วิเคราะห์อายุลูกหนี้

52 ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

 4.4 วัสดุคงเหลือ

	 		 วัสดุคงเหลือ	หมายถึง	ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ	 โดยทั่วไปมีมูลค่า

ไม่สูง	และไม่มีลักษณะคงทนถาวร	แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

 4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  ที่ดิน	ไม่ได้แสดงจ�านวนเงิน	ส�าหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์

  อาคารและสิง่ปลกูสร้าง	รวมทัง้ส่วนปรบัปรงุอาคาร	แสดงตามมลูค่าสทุธติามบญัชทีีเ่กดิจากราคาทนุหกัค่า

เสื่อมราคาสะสม	อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

  อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

	 	 -	 อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี	2540	ไม่น�ามาบันทึกบัญชี	แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

	 	 -	 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2540-2545	บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า	30,000	บาท	ขึ้นไป

	 	 -	 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2546	เป็นต้นไป	บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป

	 		 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์	รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ

ทีพ่ร้อมใช้งาน	 ต้นทนุในการต่อเตมิหรอืปรบัปรงุซึง่ท�าให้หน่วยงานได้รบัประโยชน์ตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 

จากมาตรฐานเดิม	 ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน

	 		 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	 ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การใช้งานทีส่อดคล้องกบัหลกัการและนโยบายบญัชีส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั	ฉบบัที	่2	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยกรมบญัชกีลาง	

ทั้งนี้	กรมปศุสัตว์ได้ก�าหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์	ดังนี้
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์

ประเภทสินทรัพย์
อายุการใช้งาน

(ปี)
อัตราค่าเสื่อมราคา

(ร้อยละ)

	 1.	อาคาร

	 2.	อาคารชั่วคราว

	 3.	สิ่งก่อสร้าง

	 3.1	ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

	 3.2	ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น	ๆ	เป็นส่วนประกอบหลัก

	 4.	ครุภัณฑ์ส�านักงาน

	 -	 เฉพาะรายการโทรศัพท์มอืถอื	(ทีไ่ด้มาตัง้แต่ปี	งปม.	2554	เป็นต้นไป)

	 5.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	 6.	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	 -	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

	 7.	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	 8.	ครุภัณฑ์การเกษตร

	 9.	ครุภัณฑ์โรงงาน

10.	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

11.	ครุภัณฑ์ส�ารวจ

12.	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

13.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

15.	ครุภัณฑ์อื่น

16.	ครุภัณฑ์สนาม

25

10

 

20

10

10

3

5

5

15

5

5

5

5

10

5

4

5

5

5

4

10

 

5

10

10

33.34

20

20

6.66

20

20

20

20

10

20

25

20

20

20

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 	 ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ	โดยวธิเีส้นตรง

ตามการก�าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์	ดังนี้

	 		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อายุการใช้งาน	4	ปี	อัตราค่าเสื่อมร้อยละ	25	ต่อปี
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

 4.7 รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว	เป็นสนิทรพัย์ทีห่น่วยงานได้รบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศ	องค์การ

ระหว่างประเทศ	หรือบุคคลใด	ๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	และสินทรัพย์รับบริจาค

โดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนนิงาน	 รวมท้ังการได้รบัเงนิสดท่ีมีเงือ่นไขเป็นข้อจ�ากดัในการใช้จ่ายเงนิ	 ซึง่หน่วยงาน 

ยังไม่อาจรับรู้รายได้

	 	 รายได้รอการรบัรูจ้ะถกูทยอยตดับญัชีเพือ่รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลา 

ทีจ่�าเป็นเพือ่จบัคู่รายได้กบัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ทยอยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบั

ความช่วยเหลือหรือรับบริจาค

 4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ

	 		 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์	ดังนี้

	 		 1)	เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน

	 		 2)	เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

	 		 3)	เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

	 		 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิตามจ�านวนเงนิงบประมาณ

ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการ

ด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	 		 รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร	เป็นรายได้ทีห่น่วยงานได้รบัอนญุาตให้เกบ็รายได้นัน้ไว้เพือ่ใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงาน	จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

 4.10 รายได้แผ่นดิน

	 	 รายได้แผ่นดนิเป็นรายได้ทีห่น่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน	รบัรูเ้มือ่เกดิรายได้ด้วยยอดสุทธิ

หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น	รายได้แผ่นดิน	และรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังไม่ต้อง

แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

 4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 	 รายได้จากเงนิโอนและเงนิบรจิาคจากบคุคลอืน่นอกจากหน่วยงานภาครฐัรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิยกเว้นในกรณทีี่

มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัด	ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน	หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์ 

แก่หน่วยงานเกนิหนึง่ปี	จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วนของค่าใช้จ่ายเพือ่การนัน้เกดิขึน้	หรอืเกณฑ์การค�านวณค่าเส่ือมราคา

สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 5 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด      (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงินสดในมือ 	-	 	969,352.00	

เงินทดรองราชการ 	7,545,000.00	 	7,555,000.00	

เงินฝากสถาบันการเงิน 	91,732,103.63	 	31,239,251.07	

เงินฝากคลัง 	100,771,319.67	 	95,107,079.64	

เงินฝากประจ�าอายุ	3	เดือน 	3,378,552.20	 	5,422,914.99	

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  203,426,975.50  140,293,597.70 

 เงินสดในมือ	เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร	นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติ

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว	 ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย	 

ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

 เงินทดรองร�ชก�ร	 เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงินที่ได้ 

รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ	พ.ศ.	2547	ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง 

เมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย	 ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย	 เงินสด	 เงินฝากธนาคาร	 และใบส�าคัญที่เบิกจาก 

เงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

 เงินฝ�กคลัง	 เป็นเงินทีห่น่วยงานฝากไว้กบักระทรวงการคลงัภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย	 โดยไม่มดีอกเบีย้	 

ซึง่สามารถเบิกถอนได้เมือ่ต้องการใช้จ่ายตามรายการทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบทีร่ะบขุ้อจ�ากดัในการใช้จ่าย

	 เงินฝากคลังจ�านวน	 100,771,319.67	 บาท	 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณที่มี 

ข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพือ่จ่ายต่อไปให้บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ตามวตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้ในกฎหมายอนัเป็นทีม่าของเงนิฝาก

คลงันัน้	หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามปกตไิด้	แต่มหีน้าทีถ่อืไว้เพือ่จ่าย

ตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง	ดังนี้
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

(หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์ 	3,600.00	 	80,820.00	

เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์ 	1,182,532.50	 	1,114,612.50	

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 	689,103.00	 	689,103.00	

เงินฝากดอกเบี้ยเงินทุนวิจัย	สวก. 	17,228.80	 	17,228.80	

เงินฝากค่าที่พักสัตว์ 	35,551,842.84	 	31,017,181.10	

เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์ 	10,851,870.50	 	11,357,142.15	

เงินฝากต่าง	ๆ	ของกรมปศุสัตว์ 	886,482.00	 	886,482.00	

เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือการเลี้ยงสัตว์ 	18,204.00	 	18,204.00	

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง	ๆ	ที่รับจาก	อบต. 	4,885.00	 	4,885.00	

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์

	45,166.07	 	1,214,865.42	

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 	9,733,813.00 -

เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 	13,330.80	 	13,571.95	

เงินฝากปศุสัตว์ 	22,732.63	 	22,732.63	

เงนิฝากเงนิรายได้จากการด�าเนนิโครงการศนูย์ขยายผลการพฒันา

ตามแนวพระราชด�าริฯ	วังแซ้ม

	37,555.50 	37,555.50

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่าย 	133,801.50 	133,801.50

เงินฝากเงินทุนวิจัย 	2,259,180.78 	3,329,572.98

เงินฝากประกันสัญญา 	31,263,990.75 	30,169,321.11

เงินรับบริจาค 	8,056,000.00 	15,000,000.00

รวมเงินฝากคลัง  100,771,319.67  95,107,079.64
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น        (หน่วย : บาท)

 2559  2558

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 	3,083,644.93	 	6,685,451.64	

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 	19,160.00	 	-	

เงินจ่ายล่วงหน้า 	250,000.00	 	250,000.00	

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย 	361,369.30	 	361,369.30	

รายได้ค้างรับ 	6,729,729.74	 	12,600,408.55	

รวม 	10,443,903.97	 	19,897,229.49	

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 	-	 	-	

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 	-	 	-	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	-	 	-	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(สุทธิ) 	-	 	-	

รวมลูกหนี้ระยะสั้น  10,443,903.97  19,897,229.49 

	 ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

           (หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

และการส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระและ

การส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระและ

การส่งใช้ใบส�าคัญ

รวม

2559 	2,587,763.93 	48,800.00 	466,241.00 	3,102,804.93

2558 	4,030,753.64 	168,800.00 	2,485,898.00 	6,685,451.64

หม�ยเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ        (หน่วย : บาท)

 2559  2558

วัสดุคงเหลือ 	174,595,708.84 	236,870,854.22

หัก	ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ 	-	 	-	

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ  174,595,708.84  236,870,854.22
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 	- 	-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	-	 	-	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	- 	-

หม�ยเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะย�ว        (หน่วย : บาท)

 2559  2558

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ 	-	 	-	

ลูกหนี้อื่น 	1,696,416.63 	2,013,411.85

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	-	 	-	

ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ  1,696,416.63  2,013,411.85

หม�ยเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะย�ว       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงินให้กู้ระยะยาว 	21,456,000.00	 	7,840,000.00	

หัก	ส่วนที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 	-	 	-	

	21,456,000.00	 	7,840,000.00

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	-	 	-	

เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ 	21,456,000.00	 	7,840,000.00

เงินให้ยืมระยะยาว 	-	 	-	

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว  21,456,000.00  7,840,000.00
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 11 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ ์       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	4,412,285,212.74 	4,359,379,784.99

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (3,710,676,762.01)	 (3,632,016,947.27)	

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ  701,608,450.73  727,362,837.72 

ครุภัณฑ์ 	4,556,179,085.66	 	4,092,077,575.84	

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (3,766,560,627.24)	 (3,558,768,914.08)	

ครุภัณฑ์สุทธิ  789,618,458.42  533,308,661.76 

งานระหว่างก่อสร้าง 	33,871,309.15	 	33,021,973.25	

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,525,098,218.30 1,293,693,472.73 

หม�ยเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	85,336,791.00	 	62,405,836.00	

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	-	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 	(63,249,743.64)	 	(59,954,771.31)	

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  22,087,047.36  2,451,064.69

หม�ยเหตุ 13 เจ้�หนี้ระยะสั้น        (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เจ้าหนี้การค้า 	55,326,576.57	 	88,320,874.28	

เจ้าหนี้อื่น 	814,726.37 	589,717.54

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - -

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 	5,076,517.75	 	5,012,523.54	

ใบส�าคัญค้างจ่าย 	7,251,906.72	 	7,306,604.23	

เจ้าหนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนอื่น - -

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น  68,469,727.41  101,229,719.59 
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 14 เงินทดรองร�ชก�รรับจ�กคลังระยะสั้น     (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั-เพือ่โครงการเงินกูจ้ากต่างประเทศ 	-	 	-	

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 	26,059,480.95 	26,059,480.95	

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ 	-	 	-	

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช�าระเงินกู้รัฐบาล 	-	 	-	

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี้ 	-	 	-	

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่น	ๆ 	-	 	-	

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  26,059,480.95  26,059,480.95

หม�ยเหตุ 15 เงินรับฝ�กระยะสั้น        (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 	-	 	-	

เงินรับฝากอื่น 	74,172,417.21 	26,766,217.88

เงินประกันผลงาน 	-	 	-	

เงินประกันอื่น 	31,224,703.63 	31,097,585.99

รวม เงินรับฝากระยะสั้น  105,397,120.84  57,863,803.87

หม�ยเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 1,800.00	

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น -  1,800.00 
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 17 เจ้�หนี้เงินโอนและร�ยก�รอุดหนุนระยะย�ว     (หน่วย : บาท)

 2559  2558

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 	-	 	-	

เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว 	33,820,669.07 	52,931,101.57

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	-	 	-	

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  33,820,669.07  52,931,101.57

หม�ยเหตุ 18 เงินทดรองร�ชก�รรับจ�กคลังระยะย�ว     (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการด�าเนินงาน 	7,545,000.00	 	7,555,000.00	

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  7,545,000.00  7,555,000.00 

หม�ยเหตุ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี 	-	 	-	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	35,482,416.63 	9,853,411.85

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  35,482,416.63  9,853,411.85

หม�ยเหตุ 20 ภ�ระผูกพัน        (หน่วย : บาท)

	 -	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 2559  2558

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ 	- 	-

ที่ดิน	อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง 	4,755,351.00	 	3,167,020.00	

อุปกรณ์	และอื่น	ๆ 	19,618,328.90	 	28,228,800.00	

รวม  24,373,679.90  31,395,820.00 

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง	ปรับปรุง	และจัดหาสินทรัพย์

62 ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 21 ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดของงวดก่อน

	 ในปี	2559	หน่วยงานได้ด�าเนินการปรับปรุงบัญชี	ดังนี้

	 ปรับปรุงกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	 ได้แก่	 รายการบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	 บัญช ี

เงินรับฝากอื่น	 บัญชีรายได้รอการรับรู้	 บัญชีพักสินทรัพย์	 บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	 ที่บันทึกต�่าไป	บันทึกสูงไป	 เพื่อให้

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	

หม�ยเหตุ 22 ร�ยได้จ�กงบประม�ณ       (หน่วย : บาท)

 2559  2558

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 3,270,504,966.24	 3,113,025,925.64	

รายได้จากงบด�าเนินงาน 1,880,511,356.69	 1,960,172,686.67	

รายได้จากงบลงทุน 	511,390,303.03	 	216,967,124.29	

รายได้จากงบอุดหนุน 	45,181,703.05	 	19,939,716.69	

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 	15,233,876.06	 	18,545,896.76	

รายได้จากงบกลาง 1,033,899,063.57	 	933,514,101.65	

หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 	(25,804,639.11)	 	(27,690,941.02)	

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 6,730,916,629.53 6,234,474,510.68

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบบุคลากร 	-	 	-	

รายได้จากงบด�าเนินงาน 	129,591,685.57	 	148,330,233.96	

รายได้จากงบลงทุน 	31,685,591.15 	16,218,166.11

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 	2,669,500.00 	65,428,403.00

รายได้จากงบอุดหนุน 	188,000.00 	7,283,336.07

รายได้จากงบกลาง 	515,727,522.20 	88,646,356.76

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ 	679,826,298.92 	325,906,495.90

รวม รายได้จากงบประมาณ 7,410,778,928.45 6,560,381,006.58
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 23 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร      (หน่วย : บาท)

 2559  2558

รายได้จากการขายสินค้า 	3,136,117.88	 	2,622,943.63	

รายได้ค่าบริการ 	1,336,973.00	 	2,051,736.98	

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  4,473,090.88  4,674,680.61

หม�ยเหตุ 24 ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค      (หน่วย : บาท)

 2559  2558

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ 	11,587,363.00	 	4,285,175.00	

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากแหล่งอื่น 	1,753,250.00	 	3,708,598.00	

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน 	- 	1,297,416.66

รายได้จากการบริจาค 	16,279,838.96 	11,614,000.52

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  29,620,451.96  20,905,190.18

หม�ยเหตุ 25 ร�ยได้อื่น         (หน่วย : บาท)

 2559  2558

รายได้เงินนอกงบประมาณ 	17,373,550.00	 	12,503,500.00	

รายได้อื่น 	6,123,880.44 	4,716,569.81

รวม รายได้อื่น  23,497,430.44  17,220,069.81 

64 ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 26 ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร (หน่วย : บาท)

 2559  2558

เงินเดือน 1,928,483,707.81 1,817,932,750.08

ค่าล่วงเวลา 	24,002,005.43 	25,652,659.30

ค่าจ้าง 	306,212,420.63 	313,491,574.32

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,054,843,009.96 	981,254,934.44

เงินช่วยค่าครองชีพ 	21,034,427.00 	19,470,920.94

เงินรางวัลประจ�าปี 	- 	-

ค่ารักษาพยาบาล 	183,794,919.40 	169,224,999.34

เงินช่วยการศึกษาบุตร 	29,069,656.00 	28,040,876.50

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 	2,152,882.00 	1,572,660.51

เงินชดเชย	กบข. 	29,052,957.28 	32,816,070.41

เงินสมทบ	กบข. 	43,579,435.99 	49,212,582.59

เงินสมทบ	กสจ. 	8,592,349.59 	8,777,800.05

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 	45,385,762.00 	43,414,918.27

ค่าเช่าบ้าน 	41,684,907.74 	43,368,659.17

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 	10,334,181.02 	9,605,353.85

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,728,222,621.85 3,543,836,759.77
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 27 ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ  (หน่วย : บาท)

 2559  2558

บ�านาญ 	418,259,749.89 	349,216,045.29

เงินช่วยค่าครองชีพ 	49,266,220.61 	48,372,663.65

บ�าเหน็จ 	98,049,522.64 	76,168,887.83

บ�าเหน็จตกทอด 	34,357,020.25 	23,028,143.19

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 	37,302,990.20 	21,322,878.20

ค่ารักษาพยาบาล 	67,991,418.22 	60,373,611.97

เงินช่วยการศึกษาบุตร 	1,795,720.50 	5,474,096.50

บ�าเหน็จบ�านาญอื่น 	4,923,598.62 	4,418,244.41

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  711,946,240.93  588,374,571.04

หม�ยเหตุ 28 ค่�ตอบแทน (หน่วย : บาท)

 2559  2558

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 	435,257.00	 	977,474.00	

ค่าตอบแทนอื่น 	3,086,855.50	 	10,033,827.90	

รวม ค่าตอบแทน  3,522,112.50  11,011,301.90
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 29 ค่�ใช้สอย  (หน่วย : บาท)

 2559  2558

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 	141,788,264.51 	114,042,685.24

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 	181,508,668.94 	178,965,997.16

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 	73,925,384.77 	77,461,181.77

ค่าจ้างเหมาบริการ 	364,843,041.22 	391,846,326.15

ค่าธรรมเนียม 	86,669.00 	76,185.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 	- 	1,500,000.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 	6,928,272.90 	7,168,117.95

ค่าเช่า 	16,110,106.37 	15,026,569.44

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 	143,612.99 	87,108.92

ค่าประชาสัมพันธ์ 	11,269,662.20 	41,346,637.55

ค่าใช้สอยอื่น 	12,667,000.35 	8,851,325.97

รวม ค่าใช้สอย  809,270,682.95  836,372,135.15

หม�ยเหตุ 30 ค่�วัสด ุ   (หน่วย : บาท)

 2559  2558

ค่าวัสดุ 	1,391,765,859.46 	1,002,131,994.30

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 	78,372,516.64 	92,741,591.83

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 	10,129,520.80 	27,984,466.64

รวม ค่าวัสดุ 1,480,267,896.90 1,122,858,052.77
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 31 ค่�ส�ธ�รณูปโภค       (หน่วย : บาท)

 2559   2558

ค่าไฟฟ้า 	84,305,809.04 	85,681,108.47

ค่าประปา 	5,176,739.76 	5,175,678.01

ค่าโทรศัพท์ 	6,550,824.64 	6,978,683.90

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 	22,217,917.52 	22,558,291.48

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 	3,446,999.34 	3,749,021.67

รวม ค่าสาธารณูปโภค  121,698,290.30  124,142,783.53

หม�ยเหตุ 32 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย      (หน่วย : บาท)

  2559   2558

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	88,088,387.36 	93,811,854.80

ครุภัณฑ์ 	250,557,383.30 	195,924,995.92

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	3,294,972.33 	845,252.43

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  341,940,742.99  290,582,103.15
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559

หม�ยเหตุ 33 ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค     (หน่วย : บาท)

 2559   2558

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ  

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 	3,780,820.00 	-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 	5,803,000.00 	29,487,103.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก�าไร 	2,100,732.77 	38,825,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ 	1,750,212.35 	1,696,847.60

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 	12,560,706.98 	12,748,488.81

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน  25,995,472.10  82,757,439.41

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น 	20,007,810.00 	14,562,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน  20,007,810.00  14,562,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  46,003,282.10  97,320,039.41

หม�ยเหตุ 34 ค่�ใช้จ่�ยอื่น        (หน่วย : บาท)

 2559   2558

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	805,021.53 	636,685.43

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	ตปท. 	830.34 	277.55

ค่าใช้จ่ายอื่น 	5,073,433.17 	4,260,514.31

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น  5,879,285.04  4,897,477.29
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ส่วนที่ 4
บทความ
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ส่วนที่ 4
บทคว�ม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ประจ�าปี 2559

 ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ เป็นรางวลัท่ีส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 มอบให้แก่ 

ส่วนราชการทีม่คีวามมุง่มัน่	 ตัง้ใจในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน	และสามารถให้้บรกิารประชาชนอย่างเป็นเลิศ	 

โดยผลงานทีก่รมปศสุตัว์ได้รบัรางวลั	จ�านวน	3	รางวลั	ได้แก่

	 1)	 รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ	ระดบัด	ีผลงาน	หมูบ้่านไก่ด�าดอยแม่สลอง	ของศนูย์วจิยัและพฒันาการ

ปศุสัตว์ที่	5	จังหวัดเชียงราย
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 3)	 รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการ 

อย่างต่อเนื่อง	ผลงาน	การสร้างพันธมิตรการเกษตร 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ของส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

	 2)	 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	

ระดับดี	ผลงาน	ชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีต่อ

เชื้อ	Brucella spp.	ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 ร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รบริห�ร

ร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม	 เป็นรางวัลที่ส�านักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 มอบให้แก่

ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น	ตั้งใจในการปฏิบัติงาน	โดย

มีผลการด�าเนินการที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลศิ	โดยกรมปศสุตัว์

ได้รับ	1	รางวัล	ได้แก่	รางวัลพัฒนาการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมระดับดี	 ผลงาน	 โครงการเครือข่ายสัตว์

พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	 (ไก่ประดู่หางด�าเชียงใหม่	 1)	 ของ

ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์	
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การด�าเนินงานด้านโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ�้า
   

	 กรมปศุสัตว์ด�าเนินการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่	 -	 อุบัติซ�้า	 มาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง	 อีกทั้งได้เตรียม

ความพร้อมเพือ่รบัมอืโรคอบุตัใิหม่	-	อบุตัซิ�า้ทีส่�าคญั	โดยการพฒันาวธิกีารชันสตูรโรคอบุตัใิหม่ทีเ่ป็นปัญหาต่อมนษุย์และสตัว์	 

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ส�าคัญในการด�าเนินงานทางห้องปฏิบัติการอย่างพอเพียงและเหมาะสม	ติดตามข้อมูล

ข่าวสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิกรมควบคมุโรค	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กรมอุทยานแห่งชาต ิ

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 กรมปศุสัตว์	 ได้เข้าร่วมเป็น 

คณะอนกุรรมการทีป่รกึษาด้านวชิาการและยทุธศาสตร์เพือ่เตรียมความพร้อม	ป้องกนั	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออบุติัใหม่แห่งชาต	ิ 

กระทรวงสาธารณสขุ,	คณะอนกุรรมการพฒันาระบบจดัการความรู	้และส่งเสรมิการวจิยัพฒันา	กระทรวงวทิยาศาสตร์	และ

คณะท�างานศนูย์ประสานงานเครอืข่ายสขุภาพ	หนึง่เดยีว	นบัได้ว่างานด้านสขุภาพสตัว์	ภายใต้การด�าเนนิงานของกรมปศสุตัว์	

เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

		 โรคอุบัติใหม่	-	อุบัติซ�้า	ที่ส�าคัญ	ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังทั้งเชิงรุก	ในปี	2559	ได้แก่	โรคไข้หวัดนก 

ในสัตว์ปีก	 (Highly	 pathogenic	 avian	 influenza),	 โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์	 (Nipah	 encephalitis),	 โรควัวบ้า	 

(Bovine	spongiform	encephalopathy)	และโรคอโีบลา  

(Ebola)	วิธีการทดสอบแต่ละโรคด�าเนนิการดงันี	้โรคไข้หวดันก

ในสัตว์ปีก	 ตรวจหาเชื้อไวรัสในตัวอย่าง	 Cloacal	 swab	

และ	 Oropharyngeal	 swab	 ของสัตว์ปีกมีชีวิต	 และ

อวัยวะภายในของสัตว์ตาย	 ตรวจด้วยวิธีแยกเชื้อในไข่ไก่

ฟัก	 และทดสอบด้วยวิธี	 Hemagglutination	 test	 (HA)	

ถ้าพบการจบักลุม่ตกตะกอนของเมด็เลอืดแดงไก่	(ผลบวก)	

จะทดสอบด้วยวิธี	Hemagglutination	inhibition	(HI	 )	

ซึ่งวิธีนี้ได้รับการรับรอง	ISO	แล้ว	นอกจากนี้	ตรวจหาสาร

พนัธกุรรมของเชือ้ไวรสัโดยวิธีทางอณูชวีวิทยา	(พซีอีาร์และ

เรยีลไทม์พซีอีาร์)	ร่วมกบัยนืยนัล�าดบัพนัธุกรรมด้วยหากพบ 

โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์	 ตรวจหาเชื้อไวรัสในตัวอย่าง	 

Oral	swab,	Rectal	swab	และ	ปัสสาวะของค้างคาว	และ 

สุกร	 ตรวจโดยวิธีพีซีอาร์	 ร่วมกับยืนยันล�าดับพันธุกรรมด้วยหากพบ	 และตรวจหาแอนติบอดีด้วยวิธี	 ELISA	 นอกจากน้ี 

ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อปอดที่ผ่านการตรึงด้วยน�้ายาฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีอีกด้วย	โรควัวบ้า	ตรวจหาเชื้อ 

ไวรัสในเนื้อเยื่อก้านสมองที่ผ่านการตรึงด้วยน�้ายาฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี	(Immunohistochemistry/IHC)	

	 โรคอีโบลา	 สายพันธ์ุ	 Reston	 ตรวจหาเช้ือไวรัสในตัวอย่างซีรัมสุกร	 ด้วยวิธีพีซีอาร์	 ส่วนในค้างคาวตรวจจาก	 

Nasal	swab	ปัสสาวะและมูล	และตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์เช่นกัน	โดยผลการตรวจโรคข้างต้นเป็นลบทั้งหมด	
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การควบคุม ป้องกันและแก้ ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

	 เน่ืองจากโรคตดิเชือ้ดือ้ยาปฏชิวีนะ	(Antibiotic	Resistant	Infection)	ถูกจัดให้เป็นโรคตดิต่ออบุตัใิหม่	(Emerging	

Infectious	Diseases)	ตามนยิามขององค์การอนามยัโลก	และก�าลงัเป็นประเดน็ปัญหาทีส่�าคญัด้านการสาธารณสขุ	และความ

ปลอดภยัอาหารในระดบันานาชาต	ิกรมปศสุตัว์ได้เลง็เหน็ถงึประเดน็ปัญหาการดือ้ยานี	้จงึได้จดัท�ากจิกรรมควบคมุ	ป้องกนั

และแก้ไขปัญหาเชือ้ดือ้ยาในสตัว์เพิม่ขึน้	ซึง่เป็นการบรูณาการการท�างานในทกุภาคส่วนของกรมปศสุตัว์	เพือ่เป็นการเตรยีม 

พร้อมให้เจ้าหน้าทีไ่ด้มคีวามรูท้ัง้ด้านทฤษฎ	ีและด้านการปฏบิตัใินการเฝ้าระวงัการเกดิเช้ือดือ้ยาปฏชีิวนะ	และสามารถป้องกนั 

และควบคุมการเกิดเชื้อดื้อยาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรกรมปศุสัตว์

ทั้งในห้องปฏิบัติการและในพื้นที่	 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง	 ควบคุม	 และแก้ไขปัญหาเช้ือดื้อยาในสัตว์ของประเทศ	 

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน	และส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรอบคอบและสมเหตุผล	(Prudent	use)	ผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการควบคุม	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์	ในภาพรวมระดับประเทศ	ในปีงบประมาณ	2559

	 1.	 จ�านวนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินการใช้ยาสัตว์	 มีเป้าหมายการ

ปฏิบตังิาน	2,900	ราย	มผีูป้ระกอบการฟาร์มเลีย้งสตัว์ทีไ่ด้รบับรกิารพฒันาและตรวจประเมนิการใช้ยาสตัว์	จ�านวน	2,729	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	94.10

	 2.	 จ�านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินการใช้ยาในฟาร์ม	 มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน	

2,900	ฟาร์ม	มฟีาร์มเลีย้งสตัว์ทีไ่ด้รบับรกิารพฒันาและตรวจประเมนิการใช้ยาในฟาร์ม	จ�านวน	2,418	ฟาร์ม	คดิเป็นร้อยละ	

83.40

	 3.	 การเกบ็ตวัอย่างไส้ตนัจากสกุรและไก่เนือ้จากโรงฆ่าสตัว์	โดยปศสุตัว์จงัหวดัในพืน้ที	่เพือ่ตรวจหาเชือ้แบคทเีรยี

เพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ	มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน	2,900	ตัวอย่าง	สามารถเก็บตัวอย่างไส้ตัน	เพื่อส่งตรวจ	จ�านวน	

2,920	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	100.70

	 4.	 ผลการตรวจหาเชือ้แบคทเีรยีเพือ่ทดสอบการดือ้ยาต้านจุลชีพ	จากตวัอย่างไส้ตนัในสกุรและไก่เน้ือ	มีเป้าหมาย

การปฏิบัติงาน	จ�านวน	2,900	ตัวอย่าง	สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพได้	2,134	ตัวอย่าง	

คิดเป็นร้อยละ	73.60

	 5.	 การเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์	โดยปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่	เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อ

ทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ	มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน	3,000	ตัวอย่าง	สามารถเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์	เพื่อส่งตรวจ	จ�านวน	

2,907	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	96.90

	 6.	 ผลการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ	 จากตัวอย่างเน้ือสุกรและเน้ือไก่	 มีเป้าหมาย

การปฏิบัติงาน	จ�านวน	3,000	ตัวอย่าง	สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพได้	2,485	ตัวอย่าง	

คิดเป็นร้อยละ	82.80
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โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

	 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ทรงห่วงใยในความเป็นอยูข่องพสกนกิรของพระองค์	ทกุครัง้ทีท่รงเสดจ็ฯ	

แปรพระราชฐานที่ประทับในทุกๆ	ภาคของประเทศ	จะทรงเสด็จฯ	 เยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม�่าเสมอ	โดย 

มไิด้ทรงเหนด็เหนือ่ย	และทกุครัง้จะมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมตดิตามเพือ่ถวายงานตามรบัสัง่เพือ่พระราชทานความช่วยเหลือ 

แก่ประชาชน	 ทรงแนะน�าการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง	 รวมทั้งทรงพระราชทาน 

แนวคิดใหม่ๆ	 ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 โดยท้ังหมดน้ีเป็นการกระท�าท่ีแสดงถึงน�้าพระทัยอันเปี่ยมล้น

ไปด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น	 ท�าให้หน่วยงานสัตวแพทย์ที่ถวายงานได้เห็นน�้าพระทัย 

อนัเตม็เป่ียมด้วยพระเมตตาต่อปวงชนของพระองค์โดยมิได้ทรงเหนด็เหนือ่ย	ท้ังๆ	ท่ีมีพระชนมพรรษามากแล้ว	ดังนัน้	จึงมคีวามเหน็ 

ตรงกันในการทีจ่ะร่วมกนัถวายงานในด้านการช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์เพือ่เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณยีกจิทีท่รงมอียู่	

และเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ต่อไป

	 โครงการสตัวแพทย์พระราชทานฯ	เริม่ด�าเนนิโครงการฯ	ครัง้แรกเมือ่ปี	พ.ศ.	2550	ในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร	จนถงึ

ปัจจบุนั	(พ.ศ.	2559)	รวม	38	ครัง้ในพืน้ที	่38	จังหวดั	ได้แก่	สกลนคร	เชยีงราย	เชยีงใหม่	แม่ฮ่องสอน	พทัลงุ	นครศรธีรรมราช	

ประจวบคีรีขันธ์	กระบี่	นครพนม	น่าน	เพชรบุรี	อุบลราชธานี	พะเยา	ชุมพร	มหาสารคาม	ตาก	กาญจนบุรี	สงขลา	เพชรบูรณ์	

ตรัง	กาฬสินธุ์	ราชบุรี	ศรีสะเกษ	พิษณุโลก	สระแก้ว	ระนอง	บึงกาฬ	อุทัยธานี	แพร่	พังงา	สุราษฎร์ธานี	อุตรดิตถ์	มุกดาหาร	

บุรรีมัย์	สตลู	ยโสธร	หนองบวัล�าภ	ูและล�าปาง	มเีกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์มารบับรกิารท้ังสิน้	49,524	ราย	มีสตัว์เลีย้งของเกษตรกร

ได้รบัการดแูลสขุภาพทัง้สิน้	403,217	ตวั	ในแต่ละครัง้ในการออกหน่วยให้บรกิารจะมบีคุลากรจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทัง้ภาครฐั

และเอกชน	ร่วมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	200	คน/ครั้ง	

	 กิจกรรมการให้บริการขึ้นกับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความรู้ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับ	สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
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ผลงานการบังคับใช้กฎหมาย ประจ�าปีงบประมาณ 2559
ปร�บปร�มผู้กระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ยที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

ผลก�รปฏิบัติง�นทั้งหมด จับกุม 850 ครั้ง มูลค่�ของกล�ง 225,290,931 บ�ท

โดยแยกร�ยละเอียดในแต่ละพระร�ชบัญญัติ ดังนี้

พ.ร.บ. ที่กระท�าความผิด จับกุม (ครั้ง) มูลค่าของกลาง (บาท)

1.	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2558 540 215,930,152.70

2.	พ.ร.บ.	ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	2553 213 6,591,915.00

3.	พ.ร.บ.	ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	2558 64 233,825.00

4.	พ.ร.บ.	ยา	พ.ศ.	2510 14 638,610.00

5.	พ.ร.บ.	สถานพยาบาลสัตว์	พ.ศ.	2533	และ	พ.ร.บ.	วิชาชีพการ	 	

	 สัตวแพทย์	พ.ศ.	2545

17 890,579.00

6.	พ.ร.บ.	ป้องกันการทารุณกรรมฯ	พ.ศ.	2557 2 1,005,850.00

รวม 850 225,290,931.70
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ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/น�าออก ราชอาณาจักร
ปริม�ณก�รนำ�สัตว์เข้�ในร�ชอ�ณ�จักร

ปีงบประมาณ ชนิดสัตว์ ร.7 (ใบ) จ�านวน (ตัว/ฟอง/โด๊ส) มูลค่า (บาท)

2559 กระบือ 352 28,370 733,330,000.00

แกะ 8 799 496,000.00

ไก่เนื้อ 1 12 8,076.34

ไข่ไก่ท�าพันธุ์ 54 2,249,270 114,671,908.49

โคนม 2 399 72,402,368.14

โคเนื้อ 706 90,301 2,204,703,717.32

น�้าเชื้อโคนม 9 107,792 10,878,380.32

น�้าเชื้อโคเนื้อ 9 61,307 11,886,086.07

น�้าเชื้อสุกร 9 635 1,359,384.24

น�้าเชื้อสุนัข 3 38 799,734.24

แพะ 37 10,799 6,350,000.00

ลูกไก่ไข่	GP 2 6,138 13,970,781.38

ลูกไก่ไข่	PS 32 458,461 93,532,767.87

ลูกไก่เนื้อ	GP 78 853,831 716,469,107.80

ลูกไก่เนื้อ	PS 52 703,600 130,727,728.33

ลูกเป็ด 1 2,837 5,266,770.00

ลูกเป็ด	PS 16 93,462 25,201,739.98

สุกร 6 412 36,133,374.73

สัตว์อื่นๆ 3,943 23,908 168,059,600.84

ผลรวม 5,320 4,692,371 4,346,247,526.09
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ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/น�าออก ราชอาณาจักร
ปริม�ณก�รนำ�สัตว์ออกนอกร�ชอ�ณ�จักร

ปีงบประมาณ ชนิดสัตว์ ร.9 (ใบ) จ�านวน (ตัว/ฟอง/โด๊ส) มูลค่า (บาท)

2559 กระบือ 680 39,768 1,903,080,000.00

แกะ 1 22 44,000.00

ไก่ไข่ 974 1,871,090 134,485,120.00

ไก่เนื้อ 1,597 2,076,623 57,936,550.00

ไข่ไก่ท�าพันธุ์ 99 5,320,860 49,500,673.82

ไข่ไก่บริโภค 187 1,846,812 3,437,464.00

ไข่เป็ดท�าพันธุ์ 1 10,200 198,900.00

โคนม 16 817 18,905,700.00

โคเนื้อ 2,264 171,608 7,241,370,000.00

น�้าเชื้อโคนม 1 42,240 2,196,480.00

น�้าเชื้อโคเนื้อ 3 77,775 4,044,300.00

เป็ด 829 529,855 59,347,645.56

แพะ 154 18,237 50,996,400.00

ลูกไก่ไข่ 108 1,558,150 30,524,750.00

ลูกไก่ไข่	GP 1 7,000 203,000.00

ลูกไก่เนื้อ 659 9,927,853 93,404,360.11

ลูกไก่เนื้อ	GP 1 20,000 100,000.00

ลูกไก่เนื้อ	PS 19 75,916 12,087,149.74

ลูกเป็ด 67 522,500 10,395,206.67

สุกร 7,694 1,064,410 7,007,782,916.60

สัตว์อื่นๆ 8,467 874,242 159,947,440.50

ผลรวม 23,822 26,055,978 16,839,988,057.00
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ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/น�าออก ราชอาณาจักร
ปริม�ณก�รนำ�ซ�กสัตว์เข้�ในร�ชอ�ณ�จักร

ปีงบประมาณ ชนิดซากสัตว์ ร.9 (ใบ) จ�านวน (ก.ก.) มูลค่า (บาท)

2559 กระดูกโค-กระบือ 100 8,426,118.00 59,288,108.80

ซากกระบือ 105 3,704,738.00 136,841,387.99

ซากแกะ 585 6,201,316.43 1,752,294,137.07

ซากไก่ 11 159,386.87 14,001,036.35

ซากโค 4,492 114,867,944.60 10,263,302,755.92

ซากเป็ด 76 344,173.12 64,512,777.94

ซากแพะ 11 12,091.30 3,026,010.93

ซากสุกร 2,415 82,035,784.00 2,767,598,709.74

ซากสัตว์อื่นๆ 366 1,030,889.99 232,536,481.07

ผลรวม 8,161 216,782,442.31 15,293,401,405.81

ปริม�ณก�รนำ�ซ�กสัตว์ออกนอกร�ชอ�ณ�จักร

ปีงบประมาณ ชนิดซากสัตว์ ร.9 (ใบ) จ�านวน (ก.ก.) มูลค่า (บาท)

2559 กระดูกโค-กระบือ 66 2,605,702.00 137,495,143.85

เขาโค-กระบือ 2 12,600.00 235,065.65

ซากกระบือ 39 93,377.00 19,549,062.45

ซากแกะ 30 461,818.85 72,397,398.99

ซากไก่ 20,409 295,646,727.46 25,812,262,766.48

ซากโค 417 19,102,109.08 1,959,826,766.48

ซากเป็ด 605 9,376,657.08 792,689,229.42

ซากแพะ 4 46.00 127,125.60

ซากสุกร 1,023 21,189,054.95 1,365,500,202.74

หนังโค-กระบือ 24 1,055,141.30 46,147,723.70

ซากสัตว์อื่นๆ 9 53,539.60 9,933,638.37

ผลรวม 22,628 349,596,773.32 30,216,163,946.11
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กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ปีงบประมาณ	2559	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีนโยบายให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	จ�านวน	4	ครั้ง	

ไตรมาสละ	1	ครัง้	โดยกรมปศสุตัว์มเีป้าหมายด�าเนนิการ	21,300	ราย	จากผลการด�าเนนิงาน	ในรอบปีงบประมาณ	2559	

มีเกษตรกรมารับบริการคลินิกปศุสัตว์	จ�านวน	34,489	ราย	คิดเป็นร้อยละ	161.92
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โครงการคัดเลือกส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ
ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชด�าริ ดีเด่น ประจ�าปี 2558
	 กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี	 จึงได้จัดท�าโครงการคัดเลือกส�านักงาน

ปศุสัตว์อ�าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร	ตามพระราชด�าริ	 ดีเด่น	ประจ�าปี	 2558	

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับปศุสัตว์อ�าเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง	 และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับ

ปศุสัตว์อ�าเภอทั่วประเทศ	ดังนี้

	 	 - ประเภท S (ขนาดเล็ก) จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่	 100	–	200	ตัว

	 	 -	 ประเภท M (ขนาดกลาง)	 จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่	 201	–	400	ตัว

	 	 -	 ประเภท L (ขนาดใหญ่ )	จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่	 401	ตัว	ขึ้นไป

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท S (ขนาดเล็ก)
นายนรินทร์ พรมเมืองดี 

ต�าแหน่ง	:	ปศุสัตว์อ�าเภอเมืองน่าน	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

วิสัยทัศน์ :	 “มุ่งมั่นปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือฯ	

	 	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชนบท	

	 	 ตามแนววิถีพอเพียงให้มั่นคงและยั่งยืน”

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท M (ขนาดกลาง)
นายนพดล พินิจ 

ต�าแหน่ง :	ปศุสัตว์อ�าเภอพาน	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์ :	“มุ่งมั่นพัฒนาด�าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ

	 	 เพือ่เกษตรกร	ตามพระราชด�าร	ิสูค่วามมัน่คงอย่างยัง่ยนื”

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท L (ขน�ดใหญ่)

นายสุชัย ลิ้มวัฒนา 

ต�าแหน่ง		:	ปศสัุตว์อ�าเภอเมอืงมกุดาหาร	ส�านกังานปศสัุตว์จงัหวดัมกุดาหาร

วิสัยทัศน์	:	 “พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการทะเบยีนสตัว์ 

  กลุ่มเกษตรกรเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนา	ธคก.”
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การติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ 
ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

	 ด้วยกรมปศุสัตว์มอบหมายให้	 นายไพโรจน์	 เฮงแสงชัย	 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	 

เดินทางไปประชุมและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน	ประจ�าปี	2559	ระหว่างวันที่	26	-	30	มิถุนายน	2559		ณ	ราชอาณาจักรภูฏาน	

	 โดย	 H.E.	 Lyonpo	 Yeshey	 Dorji	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งภูฏาน	 ให้เกียรติต้อนรับ 

คณะผู้แทนไทยด้วยตนเอง	และได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตตามกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 (MOAC)	 และกระทรวงเกษตรและป่าไม้	 (MAF)	 พร้อมทั้ง	 Dr.	 Tashi	 Samdup	 อธิบดีกรมปศุสัตว์	 

ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์แห่งประเทศไทย	ในการสนับสนุนและมีความร่วมมืออันดีที่มี

ต่อรฐับาลภฏูานมาโดยตลอด	ทัง้น้ี	รอธ.ไพโรจน์	เฮงแสงชยั	ได้เป็นผูแ้ทนกรมปศสุตัว์ในการส่งมอบไข่ไก่งวงฟัก	จ�านวน	120	ฟอง 

แก่ผู้แทนปศุสัตว์ภูฏาน	เพื่อใช้ประโยชน์ตามโครงการความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์ปีก

 ทัง้นี	้เป้าหมายหลกัของรฐับาลภฏูานในกรอบการปศสุตัว์	คอื	การสร้างเสรมิความมัน่คงทางอาหาร	(Food	Security) 

โดยหวังให้มีการผลิตอาหารให้เพียงพอภายในประเทศ	ลดการพึ่งพาการน�าเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศ

ข้างเคียง
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การจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4
(The 4th OIE Global Conference on Veterinary Education)

	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย	์ 

ครั้งที่	4	(The	4th	OIE	Global	Conference	on	Veterinary	Education)	ระหว่างวันที่	22	-	24	มิถุนายน	2559	เป็นเวลา 

3	วัน	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ	โดยหน่วยงานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(OIE)	กรมปศุสัตว์	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	มหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอนคณะสตัวแพทย์	สตัวแพทยสภา	และสตัวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมครั้งนี้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวางนโยบายหลักการ

พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการทางสัตวแพทย์และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า	 ก้าวทันกับยุคสมัย 

ในปัจจุบัน	 รวมทั้งร่วมพัฒนาก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของสัตวแพทย์ในระดับประเทศ	 ภูมิภาคและระดับโลกร่วมกัน 

เพือ่ให้เกดิศกัยภาพสงูสดุต่อวชิาชพีสตัวแพทย์	ซึง่มีผูเ้ข้าร่วมประชุมจ�านวน	600	คน	มาจากหน่วยงานภาครฐัของทกุประเทศ	

ผู้แทนจากหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์	 สัตวแพทยสภา	 และ 

สัตวแพทยสมาคมฯ

	 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ	ได้แก่	1)	ประเทศไทยมีโอกาสยกระดับวิชาชีพทางสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าทัดเทียม

ประเทศอื่น	 ๆ	 อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ในการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถแลก

เปลี่ยนความรู้ทางสัตวแพทย์	 โรคระบาดจากสัตว์สู่คน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ	 ภูมิภาคและประชากรทั่วโลก	 

2)	 ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการจัดการประชุมระดับโลกซึ่งจะมีการพิจารณาการพัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงวิชาการ

ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เป็นไปในกรอบและทิศทางเดียวกัน	 เพื่อยกระดับความรู้และตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 

และ	 3)	 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกของ	 OIE	 ได้ประชุมหารือและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์ 

ในระดับโลก	ภูมิภาค	ประเทศให้มีความสัมพันธ์	และสอดคล้องกัน
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การจัดประชุมระดับอธิบดีว่าด้วยนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์
และการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามพรมแดน 

ระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และไทย ครั้งที่ 1

	 กรมปศุสัตว์	 เป็นเจ้าภาพการประชุมโต๊ะกลมในระดับผู้บริหารของหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศเพื่อนบ้าน	

(อธิบดีของกรมสัตวแพทย์และปศุสัตว์	4	ประเทศ)	กรมสุขภาพสัตว์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	(Department	of	Animal	

Health;	DAHP)	กรมเลี้ยงสัตว์และการประมงแห่ง	สปป.	ลาว	(Department	of	Livestock	and	Fisheries;	DLF)	และ

กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 (Livestock	Breeding	 and	Veterinary	Department;	

LBVD)	 ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ตามแนวชายแดน	

ครั้งที่	1	วันที่	28	สิงหาคม	–	1	กันยายน	2559	ณ	จังหวัดระยอง	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ระหว่างพรมแดน	โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย

		 2.	 เพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ระหว่างพรมแดนอย่างปลอดภัย

		 3.	 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์ระหว่างพรมแดน	และ	 

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่	และความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

		 4.	 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์	ผ่าน	OIE	Collaborating	Center	on	

Veterinary	Public	Health	Centre	for	Asia	Pacific	ของคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์
เพื่อแก้ ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2559

	 นโยบายส�าคัญของรัฐบาล	ประการหนึ่งได้แก่	การจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท�ากิน	รวมถึงส่งเสริมอาชีพ

แก่เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินท�ากินด้วย	ในการขับเคลื่อนมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	2557	ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

 ผลการด�าเนินงาน
	 จากแผนได้รับงบประมาณ	 8.55	 ล้านบาท	 เป้าหมายเกษตรกร	 รวม	 3,000	 ราย	 จากการตรวจสอบพ้ืนที่และ

เกษตรกร	 ในพื้นที่	 31	 จังหวัด	 พบว่ามีพื้นที่และเกษตรกรใน	 12	 จังหวัด	 ท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้	 และจากการ 

ด�าเนินงานส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์มีผลโดยสรุป	ดังนี้

 1.	 ส่งเสริมอาชีพและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรรวม	2,371	ราย	(คิดเป็นร้อยละ	79.03)	โดยได้สนับสนุน

ปัจจยัการผลติเป็นพนัธุไ์ก่พืน้เมอืงจ�านวน	32,772	ตวั,	อาหารสตัว์จ�านวน	81,930	กโิลกรมั	และวสัดกุ่อสร้าง/ปรบัปรงุโรงเรอืน	

จ�านวน	2,371	แห่ง	

	 2.	 ผลการส่งเสรมิเป็นรายจังหวัด	ดังนี	้จงัหวดักาฬสนิธุ	์72	ราย,	เชยีงใหม่	500	ราย,	เชยีงราย	350	ราย,	นครพนม	

200	ราย,	พิษณุโลก	153	ราย,	ชุมพร	180	ราย,	ยโสธร	33	ราย,	สตูล	304	ราย,	ล�าปาง	374	ราย,	มุกดาหาร	150	ราย	และ 

อทุยัธาน	ี55	ราย	ส่วนอกี	4	จังหวดัได้คืนเป้าหมายเกษตรกร	รวม	629	ราย	ได้แก่	จงัหวดัล�าปาง	360	ราย,	พษิณโุลก	125	ราย,	

สุราษฎร์ธานี	141	ราย	และกาฬสินธุ์	3	ราย	เนื่องจากเกษตรกรขอสละสิทธิ์	และความไม่พร้อมของสภาพโครงสร้างพื้นฐาน	

(ระบบน�้า,	สภาพดิน	และที่อยู่อาศัย	เป็นต้น)	ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

	 3.	 จากการตดิตามผลการด�าเนนิงานพบว่าเกษตรกรในพืน้ทีม่คีวามพงึพอใจทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิให้เลีย้งไก่พืน้เมอืง	

ซึ่งเกษตรกรสามารถจ�าหน่ายไก่พื้นเมืองบางส่วนเป็นรายได้	และใช้เป็นอาหารในครัวเรือน	สามารถลดรายจ่าย	นอกจากนั้น

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคัดไก่เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ประมาณรายละ	4–6	แม่	เพื่อขยายการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะเกษตรกร

มคีวามพงึพอใจกบัระบบการเลีย้งสตัว์แบบประณตี	(Intensive)	และการลด

ต้นทุนการเลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่	 และหาได้ง่ายในท้องถิ่น	

รวมทั้งการจัดท�าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Bio	 security)	ส่งผล

ให้ไม่มีการตายของไก่พื้นเมืองในฟาร์มเกษตรกรเป้าหมายเกือบท้ังหมด	

หรือมีอัตราการตายในระดับต�่ามากในบางฟาร์ม	
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งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง

	 กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดล�าปาง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล�าปาง	สภาเกษตรกรแห่งชาติ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันจัดงาน

มหกรรมไก่พืน้เมอืงแห่งชาต	ิครัง้ที	่3	ประจ�าปี	2559	ระหว่างวนัที	่17–19	

มกราคม	2559	ณ	องค์การบรหิารส่วนจังหวดัล�าปาง	อ�าเภอเกาะคา	จงัหวดั

ล�าปาง	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย	ให้เป็น

มรดกอันล�้าค่าของไทยที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	

และสนัทนาการ	เป็นเวทเีพือ่การแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ของ

เกษตรกร	นักวชิาการ	และผูท้รงคุณวุฒทิีเ่กีย่วข้องเพือ่น�าสูก่ารพฒันาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	 ทั้งในด้านการผลิต	 การลดต้นทุน	

การแปรรูป	และการตลาด	ตลอดจนเพื่อรองรับและสนับสนุนการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2559
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

	 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	 และหน่วยงาน 

ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดกระบี่	 สภาการศึกษาจังหวัดกระบ่ี	 ด�าเนินการจัดงานแพะแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 13	 ประจ�าปี	 2559	 

ระหว่างวันที่	23–25	กุมภาพันธ์	2559	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตื่นตัว	

ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ	ทั้งในด้านการผลิต	การลดต้นทุน	การแปรรูป	และการตลาด	โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ	

ประกอบด้วย	การประกวดพนัธุแ์พะ	การประชมุวชิาการ	การจดัเวทเีสวนาเกษตรกร	กจิกรรมสานสมัพนัธ์เกษตรกรเลีย้งแพะ	

เพือ่แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์	ของนกัวิชาการ	และกลุม่เครอืข่ายเกษตรกรผูเ้ลีย้งแพะ	การจดันทิรรศการเผยแพร่

ความรู้	และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ	แสดงผลิตภัณฑ์จากแพะ	ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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	 ผมรูส้กึยนิดทีีผู่บ้รหิำรกบัหวัหน้ำหน่วยงำนและผูป้ฏบิตังิำนทัว่ประเทศได้มำประชมุ	และรบัทรำบผลกำรด�ำเนินงำน 

ทีผ่่ำนมำ	รวมทัง้แผนกำรด�ำเนนิงำนในอนำคต	กำรประชมุครัง้นีค้วรจะเป็นกำรประชมุในรปูแบบกำรรำยงำนในเชงิวเิครำะห์	 

เช่น	กรณกีำรเบกิจ่ำยงบประมำณ	เหตใุดจึงล่ำช้ำ	สำเหตเุกดิจำกอะไร	และจะแก้ไขอย่ำงไร	เพือ่ในปีต่อไป	เรำจะได้ไม่ซ�ำ้รอยเดมิ  

และผมขอขอบคุณทุกๆ	 คน	 ด้วยควำมจริงใจและจริงจัง	 เพรำะผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	 

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนเดียวที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่น	 และฝำกค�ำขอบคุณไปยังเพื่อนร่วมงำนของท่ำนด้วย	 

ซ่ึงกำรบรหิำรระบบรำชกำรในปัจจบัุนของประเทศอืน่ได้เปลีย่นแปลงไป	ตวัอย่ำงเช่น	ประเทศสงิคโปร์	ได้เปลีย่นกำรบรหิำรจดักำร	 

โดยสนับสนุนและผลักดันให้ภำคเอกชน	 มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 ทั้งนี้	 นำยกรัฐมนตรีได้มอบนโยบำยน�ำประเทศ 

เข้ำสูย่คุ	4.0	โดยกำรน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมมำใช้ประโยชน์	ซึง่เป็นสิง่ส�ำคญัทีอ่ยำกจะฝำกให้ผูบ้รหิำรทกุท่ำน

ได้ศึกษำ	น�ำควำมรู้	นวัตกรรมมำใช้	ดังนี้

 1. การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Big Data and Analytics)
	 	 กรมปศุสัตว์จ�ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรฐำนข้อมูลต่ำงๆ	 อย่ำงเป็นระบบ	 เน่ืองจำกกรมปศุสัตว์มีกำรท�ำงำนที่มี

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลขนำดใหญ่มำก	 เช่น	 กำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถน�ำข้อมูลไป

วิเครำะห์หรือสังเครำะห์ต่อได้	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตได้	และยังเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกำรจัดเก็บ

ข้อมูลต่ำงๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนได้สูงสุด

“ข้อคิดในก�รทำ�ง�น”
โดย น�ยสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทร�นนท์ (อธิบดีกรมปศุสัตว์) 
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 2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่สามารถท�างานตามที่โปรแกรมตั้งไว้ ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
การควบคุมของมนุษย์ (Autonomous Robots)
	 	 กรมปศุสัตว์ในอนำคต	 จ�ำเป็นจะต้องมีกำรพัฒนำด้ำนกำรน�ำเครื่องจักรกลอัตโนมัติมำใช้	 ทั้งในแง่ของ

กระบวนกำรผลิต	 กระบวนกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงในห้องปฏิบัติกำร	 เพื่อลดแรงงำนคน	 และลดควำมผิดพลำดในกำร

วิเครำะห์ต่ำงๆ	 ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกำรลดต้นทุนกำรผลิต	 ลดระยะเวลำในกำรท�ำงำน	 และเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น	 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหำรควรให้ควำมส�ำคัญ

 3. การประเมินสถานการณ์จ�าลอง (Simulation) 
	 	 กรมปศุสัตว์ต้องมีกำรประเมินสถำนกำรณ์จ�ำลองที่อำจจะเกิดขึ้น	 โดยใช้ข้อมูลในอดีตมำวิเครำะห์	 ผู้บริหำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	Brain	storm	ร่วมกัน	เพื่อหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ดีที่สุด	ซึ่งผู้บริหำรควรกล้ำที่จะตัดสินใจบน

พื้นฐำนของกำรท�ำงำนร่วมกัน

 4. ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Horizontal and vertical System Integration)
	 	 กำรจัดระบบบริหำรแบบบูรณำกำร	เช่น	กำรร่วมประชุม	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมวิเครำะห์	เพื่อให้เกิดวิธีกำรแก้ไข

ปัญหำหรอืวธิกีำรด�ำเนนิงำนทีด่ทีีส่ดุ	เกดิควำมโปร่งใส	และประสบควำมส�ำเรจ็ได้โดยตรง	อนัก่อให้เกดิกำรพฒันำ	ปรบัปรงุ

จุดอ่อนของตนเองได้	ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	ซึ่งทุกคนที่ร่วมกันท�ำงำนต้องกล้ำพูด	กล้ำวิจำรณ์	 เพื่อให้เกิดกำร

พัฒนำ	และทุกคนต้องมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชำติ

 5. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยทีีเ่ชือ่มต่อกบัระบบอนิเทอร์เนต็ (Industrial Internet of Things) 
  กำรน�ำเทคโนโลยีที่มีกำรจัดเก็บผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์และน�ำมำเช่ือมกับระบบกำรให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต	 ซึ่งจะท�ำให้ข้อมูลมีควำมแม่นย�ำ	 รวดเร็ว	 ประหยัดเวลำและงบประมำณ	 เช่น	 ท่ีผ่ำนมำไม่

ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรผสมเทียม	กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์	หรือกำรให้บริกำรต่ำงๆ	จะใช้ระบบเอกสำรเป็นหลัก	แต่ในอนำคต 

ข้ำงหน้ำระบบเอกสำรจะหำยไป	 จะมีกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำแทนที่	 และจะท�ำให้สำมำรถตรวจสอบและยืนยันได ้

มีควำมแน่นอน	

 6. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security)
	 	 ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร	จะต้องมกีำรพฒันำและวำงระบบควำมปลอดภยัในระบบสำรสนเทศ	

และทุกหน่วยงำนจะต้องให้ควำมร่วมมือ	ร่วมกันป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่ำงๆ	ทำงด้ำนสำรสนเทศไม่ให้เข้ำมำในระบบของ

กรมปศสุตัว์	กำรดำวน์โหลดข้อมลูโดยไม่สนใจแหล่งทีม่ำและไม่เป็นประโยชน์กบัองค์กร	จะต้องมคีวำมระมดัระวงั	เพรำะจะ

ท�ำให้ระบบคอมพวิเตอร์ของกรมปศสุตัว์ทัง้ระบบเกดิควำมเสยีหำย	ซึง่ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร	จะต้องหำ

แนวทำงและมำตรกำรในกำรป้องกัน	และทุกหน่วยงำนจะต้องให้ควำมส�ำคัญและให้ควำมร่วมมือ
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 7. การท�างานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จ�านวนมาก (The Cloud)
	 	 ระบบ Cloud	เป็นระบบหนึง่ทีจ่ะต้องน�ำมำใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	เพือ่ลดต้นทนุและเป็นนโยบำยของรฐับำล	

ซึ่งในบำงอย่ำงมีควำมจ�ำเป็นที่กรมฯ	จะต้องพึ่งระบบ	Cloud	ดังนั้น	จะท�ำอย่ำงไรให้เรำมีควำมรอบรู้และสำมำรถน�ำระบบ	

Cloud	มำใช้ประโยชน์ให้ได้มำกขึ้น	แต่คงไม่ได้หมำยถึงหน่วยงำนเฉพำะศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเท่ำนั้น	

แต่รวมถึงทุกหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์	 ควรจะต้องมีกำรพัฒนำและศึกษำกำรใช้ระบบ	 Cloud	 ขอฝำกให้ศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำมรอบรู้ด้ำนนี้	 จะต้องให้ควำมรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกหน่วยงำนของ

กรมปศุสัตว์ด้วย

 8. การผลิตจะมีความทันสมัยและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย 
ในปริมาณที่มาก (Additive Manufacturing) 
	 	 กำรบริหำรจัดกำรในระบบอุตสำหกรรมท�ำได้ง่ำยกว่ำ	 แต่ในระบบรำชกำรก็ต้องมำพิจำรณำบทบำทภำรกิจ	

และโครงกำรที่จะต้องด�ำเนินกำรให้สำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำของเรำ	 ซึ่งเป็นเกษตรกร	 ผู้ประกอบกำร	 รวมถึงผู้บริโภค	

เช่น	โครงกำรแปลงใหญ่	กำรลดต้นทุนกำรผลิต	จะต้องศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ	ซึ่งกำรผลิตอำจจะตอบสนอง 

ต่อผู้บริโภคกลุ่มน้อยแต่มีก�ำลังซื้อสูงก็ได้	 เช่น	 กำรท�ำเกษตรอินทรีย์หรือไข่อินทรีย์	 สิ่งส�ำคัญ	 คือ	 ต้องมีตลำดแน่นอน	 

รวมถึงกำรผลิตที่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	เพรำะจะต้องมีกำรแข่งขันอยู่ตลอดเวลำ	

 9. การส่งข้อมูลเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ (Augmented Reality) 
	 	 กำรส่งข้อมลูผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์แบบ	real	time	ซึง่ถอืได้ว่ำเป็นกำรส่งข้อมลูเสมอืนจรงิรวดเรว็และทนัต่อ

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น	ณ	ขณะนั้น	ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็ได้ด�ำเนินกำรอยู่ในขณะนี้	เช่น	ระบบ	e	–	Movement	ระบบกำรป้องกัน

โรคระบำดสัตว์	ระบบกำรให้บรกิำร	e-Service	ต่ำงๆ	สิง่เหล่ำนี	้อนำคตจะมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก	เพรำะกำรท�ำงำนจะต้อง

มีควำมรวดเร็วและแม่นย�ำและมีควำมเป็นปัจจุบัน	ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนก็สำมำรถตรวจสอบและรำยงำนได้ทันที	ว่ำจะเป็นกำร

ควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย	กำรป้องกันโรค	กำรออกใบอนุญำตต่ำงๆ	เป็นต้น	

	 	 ดงันัน้	กำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้ประโยชน์เพือ่กำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรผลติของภำคอตุสำหกรรมดงัทีไ่ด้กล่ำว 

มำแล้วทั้ง	9	ข้อ	กรมปศุสัตว์ได้มีควำมพยำยำมและขับเคลื่อนผลักดันมำอย่ำงต่อเนื่อง	จึงขอฝำกให้พวกเรำทุกคนช่วยกัน

คิดและพิจำรณำว่ำเรำจะท�ำอย่ำงไร	ถึงจะท�ำให้กรมปศุสัตว์	เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย	มีกำรท�ำงำนอย่ำงสมำร์ท	โดย

กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	มีควำมโดดเด่นในด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน

การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลส�าเร็จการด�าเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

5 กันยายน 2559

91ายงานประจ�าปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives



คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ที่ปรึกษา
นายอยุทธ์	 หรินทรานนท์	 อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้จัดท�า
นายเชาวฤทธิ์	 บุญมาทิต	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

นางมณีรัตน์	 งานพิพัฒน์มงคล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

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)

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

พิมพ์จ�านวน	1,000	เล่ม	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2560

ความหนาจ�านวน	100	หน้า

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน	หัวข้อ	"รายงานประจ�าปี"

พิมพ์ที่
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	สาขา	4

145,	147	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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