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 งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน  
จงึต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคญัในหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของตนให้ถ่องแท้ 
แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ  
โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนิน
ก้าวหน้าไปพร้อมกนั และส�าเรจ็ประโยชน์ทีพ่งึประสงค์ คอื ยงัความเจรญิมัน่คงให้เกดิ
แก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป

พระราโชวาท ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2560
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ค่านิยมหลักของกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2556 - 2565

“ I 2 –  S M A R T ”

Innovation	 มุ่งเน้นนวัตกรรม

Integration	 บูรณาการการท�างาน

Standard	 มีมาตรฐาน

Mastery		 ท�างานอย่างมืออาชีพ

Agility	 คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

Responsibility	 รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

Teamwork	 มุ่งมั่นในการท�างานร่วมกัน
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อธิบดีกรมปศุสัตว์

 คณะผู้บริหาร

นายสรวิศ	ธานีโต
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นายไพโรจน์	เฮงแสงชัย
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายวีรชาติ	เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายทศพร	ศรีศักดิ์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
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ประชาสมัพนัธ์	 ผลการด�าเนินงานตามภารกิจของกรมปศสุตัว์	 ซึง่ด�าเนนิงาน 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปี	 2560	 และการปฏิบัติราชการตาม

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	โดยมีความ

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และ

สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	

	 กรมปศุสัตว์	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานประจ�าปี	 2560	 ที่ได้
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กรมปศุสัตว์	รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการปศุสัตว์ของประเทศ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภ�พรวมของหน่วยง�น

วิสัยทัศน์ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

“ เป็นองค์กรชั้นนำ�พัฒน�ก�รปศุสัตว์สู่อ�เซียนและตล�ดโลก ”

พันธกิจ
ประกอบด้วย 
5 พันธกิจ 

ให้บริก�รควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�

โรคสัตว์ที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล

ส่งเสริมก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต

สร้�งคุณค่� และมูลค่�เพ่ิมให้กับสินค้�ปศุสัตว์

วิจัย ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

กำ�กับ ดูแลให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 

และม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง

อนุรักษ์และพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�ม

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พด้�นก�รปศุสัตว์
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ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค ้าปศุสัตว	์ 
พันธุ์สัตว์	พันธุ์พืชอาหารสัตว์	อาหารสัตว์	ชีวภัณฑ์และ
ชีววัตถุส�าหรับสัตว์	 ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการ
ปศุสัตว์	 ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์	และ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์	 เพื่อให้
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ศึกษ�	วิจัย	และพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์

ผลติและขยายพนัธ์ุสตัว์	น�า้เช้ือ	เช้ือพนัธุ	์พชือาหารสตัว์	
และเสบียงสัตว์	เพือ่การพฒันาด้านการปศสุตัว์	และผลติ
และจัดหาชวีภณัฑ์	เวชภณัฑ์	และชีววตัถุส�าหรบัสตัว์	เพือ่
การควบคุมโรคระบาดสัตว์

ส่งเสรมิ	พฒันา	และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	และ
บรหิารจดัการการประสานความ
ร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ดำ�เนินก�รอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์	 และป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์

ปฏิบัติก�รอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้
เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ดำ�เนินก�รตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	
กฎหมายว่าด้วยการบ�ารงุพนัธุส์ตัว์	กฎหมายว่าด้วย 
การควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์	กฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาลสัตว ์	 กฎหมายว่าด ้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า	 กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่าย
เนื้อสัตว ์	 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง

1

3

5
6 7

8

2

ควบคุม	 ป้องกัน	 ก�าจัด	 บ�าบัด	 วินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์	 ก�ากับดูแลสถาน

พยาบาลสัตว ์ 	 และพัฒนา
ระบบการจัดการด้าน

สุขภาพสัตว์

4

 กรมปศุสัตว์	 มีภารกิจเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทางและนโยบาย	 การควบคุมการก�ากับ	 การส่งเสริม	 

การวิจัย	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์	รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรม

และความหลากหลายทางชวีภาพด้านการปศุสตัว์	เพือ่ให้มปีรมิาณสตัว์เพยีงพอ	และมมีาตรฐาน	ถกูสขุอนามยั	ปราศจากโรค	

สารตกค้าง	และสารปนเป้ือน	มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม	และสามารถ

แข่งขันได้ในระดับสากล	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2560 กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➤	ความมั่นคงและการ
ต่างประเทศ

➤	เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง	
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

➤	เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการปศุสัตว์

โครงการ :	 ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้
กิจกรรม
➤	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การปศุสัตว์

➤ การสร้างความสามารถ
ในการแข ่ งขันของ
ประเทศ

➤	พัฒนาการเกษตรยั่งยืน ➤	พัฒนาปรับปรุงพันธุ ์สัตว ์และ
อาหารสัตว์ทีเ่หมาะสมให้เกษตรกร

ผลผลิต :	 การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กิจกรรม
➤	พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
➤	พัฒนาอาหารสัตว์
➤	ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านปศุสัตว์

➤	สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง ผลผลิต :	การพัฒนาสุขภาพสัตว์
กิจกรรม
➤	เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัด
และชันสูตรโรคสัตว์

➤	ป้องกัน	แก้ไข	และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

➤	เพิ่มประสิทธิภาพด่านสินค้า
ปศุสัตว์

➤	เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร ้างความเข ้มแข็งด ้าน
ปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ผลผลิต :	 เกษตรกรได้รับการ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม
➤	ถ ่ า ยทอดองค ์ ค ว ามรู ้ แ ละ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

➤	สนับสนุนโครงการอันเ น่ือง 
มาจากพระราชด�าริ

➤	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
➤	สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➤ การสร้างความสามารถ
ในการแข ่ ง ขันของ
ประเทศ

➤	ภาคการเกษตรมีความ 
เข้มแข็งสามารถผลิตสินค้า
เกษตรทีม่คุีณภาพและเพยีงพอ 
ส�าหรับผู ้บ ริ โภคภายใน
ประเทศและมีเหลือส�าหรับ
การส่งออก	 ตลอดจนท�าให้
เกิดความมั่นคงในอาชีพ
และรายได ้แก ่เกษตรกร	
สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาค
การผลิตอื่นได้

➤	ก�าหนดเขตการใช้ทีด่นิภาคปศสัุตว์ โครงการ :	 บริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจส�าหรับสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ
กิจกรรม
➤ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกรใน พ้ืนที่ ที่ มี ความ
เหมาะสม

➤	เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ภ า ค
การเกษตรจังหวัด

โครงการ :	พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง
กิจกรรม
➤	พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

➤	พฒันาคณุภาพและผลติเมลด็พนัธ์ุ
ได้มาตรฐาน

โครงการ :	 พัฒนาเป็นศูนย์กลาง 
การผลิตเมล็ดพันธุ ์ พืชรองรับ
ประชาคมอาเซียน	 (Seed	 Hub) 
กิจกรรม
➤พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ ์พืชอาหารสัตว์เพ่ือ
รองรบัประชาคมอาเซยีน	(Seed	
Hub)

➤	เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์
ความรูด้้านปศสุตัว์ในการประกอบ	
อาชีพ

โครงการ :	ปรบัโครงสร้างการผลติ
สินค้าเกษตร
กิจกรรม
➤	ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

➤	ส่งเสรมิอาชพีด้านปศสุตัว์แปลงใหญ่
แก่เกษตรกร

โครงการ :	 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม
➤ ส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์แบบแปลงใหญ่

➤ส ่ ง เสริมศูนย ์ เ รี ยนรู ้ ก าร เพิ่ ม
ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร
ด้านปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม
➤	พัฒนาศูนย ์ เ รี ยนรู ้ การ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค ้า
เกษตร
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➤ การสร้างความสามารถ
ในการแข ่ งขันของ
ประเทศ

➤	ภาคการเกษตรมีความ 
เข้มแข็งสามารถผลิตสินค้า
เกษตรทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 
ส�าหรับผู ้บ ริ โภคภายใน
ประเทศและมีเหลือส�าหรับ
การส่งออก	 ตลอดจนท�าให้
เกิดความมั่นคงในอาชีพ
และรายได ้แก ่เกษตรกร	
สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาค
การผลิตอื่นได้

➤	ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร ์ม 
ปศุสัตว์อินทรีย์

โครงการ :	เกษตรอินทรีย์
กิจกรรม
➤	ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์อินทรีย์

➤	ส ่ ง เสริมการใช ้ยางธรรมชาติ 
ในภาครัฐ

โครงการ :	 ส่งเสริมการใช้ยาง 
ในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม
➤	ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์

➤	โครงสร ้างการผลิตภาค
เกษตรปรับเปลี่ยนไปสู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า
สูงและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป

➤	สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย

โครงการ :	 พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม
➤ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์

➤	พฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ฮาลาลด้านปศุสัตว์

➤พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสาร

➤การจัดระบบโครงสร ้าง 
พื้นฐาน	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 
สิง่แวดล้อมและความมัน่คง
ที่ได้มาตรฐานเพื่อจูงใจให้
ผู ้ประกอบการมาลงทุน 
ใน เขต เศรษฐกิ จพิ เ ศษ	
จ�านวน	10	พื้นที่

➤	เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ :	เพ่ิมศกัยภาพด่านสนิค้า
เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม
➤	เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดนเพื่อรองรับการเข ้า 
สู่ประชาคมอาเซียน

➤	เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ทางเศรษฐกิจและสร ้าง
ความเท่าเทียมทางสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

➤	ฐานข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียง
ปศุสัตว์ได้รับการปรับปรุง

โครงการ :	ปรบัปรงุข้อมลูทะเบยีน
เกษตรกร
กิจกรรม
➤	ปรบัปรงุข้อมลูทะเบยีนเกษตรกร

➤	วิ จั ย เ พื่ อ ส ร ้ า ง / ส ะ ส ม 
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

➤	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์

โครงการ :	 วิจัยและพัฒนาด้าน
ปศุสัตว์
กิจกรรม
➤	วิจัยพื้นฐาน
➤	วิจัยประยุกต์
➤	วิจัยและพัฒนา
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➤	การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน	ลดความเหลือ่มล�า้  
และสร ้างการเติบโต
จากภายใน

➤	เศรษฐกิจชุมชนเข ้มแข็ง	
ประชาชนมีความสุข	และมี
รายได้เพิ่มขึ้น

➤	วิสาหกิจชุมชนและกลุ ่มอาชีพ 
ได้รับการพัฒนาสามารถประกอบ
ธุรกิจได้

โครงการ : 	 พัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันและยก
ระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)
กิจกรรม
➤	พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	
(OTOP)

➤	การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน	ลดความเหลือ่มล�า้  
และสร ้างการเติบโต
จากภายใน

➤	การส่งเสรมิและพฒันาอาชพี ➤	แก ้ ไขป ัญหาที่ดินท�ากิน	 โดย
การส ่งเสริมพัฒนาอาชีพด ้าน 
ปศุสัตว์

โครงการ :	 ส่งเสริม	 และพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน
ของเกษตรกร
กิจกรรม
➤	ส่งเสริม	 และพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก ้ ไขป ัญหาที่ดินท�ากินของ
เกษตรกร

➤	การจดัการน�า้และสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

➤	การพัฒนาพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น

➤	เ พ่ิ มการ ใช ้ พ ลั ง ง านทดแทน 
อย่างยั่งยืน

โครงการ :	พฒันาต้นแบบการเล้ียงโค 
กระบือ	 เพื่อผลิตก ๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
➤	พัฒนาต ้นแบบการเลี้ ย ง โค	
กระบือ	 เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

[ หน่วยงานส่วนกลาง ]

[ ด้านบริหาร ] [ ด้านการผลิตและส่งเสริม ] [ ด้านสุขภาพสัตว์ ] [ ด้านมาตรฐาน ]

➤ ส�านักงานเลขานุการกรม
➤ กองการเจ้าหน้าที่
➤ กองคลัง
➤ กองแผนงาน
➤ ส�านักกฎหมาย
➤ กองความร่วมมือด้านการ
ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

➤ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เเละการสื่อสาร

➤ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
➤ กลุ่มตรวจสอบภายใน
➤ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์*
➤ ส� า นั ก ง า นปศุ สั ต ว ์ พ้ื น ที่
กรุงเทพมหานคร

➤	ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพ

	 การผลิตปศุสัตว์

➤	ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์

➤	ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

➤	กองส่งเสริมและพัฒนาการ 

ปศุสัตว์

➤	กองงานพระราชด�าริและ

	 กิจกรรมพิเศษ*

➤	ส�านักควบคุม	 ป้องกัน	 และ

บ�าบัดโรคสัตว์

➤	กองสารวัตรและกักกัน*

➤	สถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาติ

➤	ส�านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑ์สตัว์

➤	ส� านั กพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐาน	 สินค ้า

ปศุสัตว์

➤	ส�านักตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์

➤	กองควบคุมอาหารและ 

ยาสัตว์*

[ หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ]

➤	ส�านักงานปศุสัตว์เขต	1	-	9 ➤	ด่านกักกันสัตว์ ➤	ศูนย์ฯ/สถานีฯ

[ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ]

➤	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	76	จังหวัด ➤	ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ	878	อ�าเภอ

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

หมายเหตุ * เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน

ข้อมลูพืน้ฐานของหน่วยงาน
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อัตราก�าลังข้าราชการ ปี 2560
ต�ำแหน่ง
ประเภท

ระดับ
วุฒิกำรศึกษำ

รวม
ต�ำ่กว่ำปรญิญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

บริหาร
สูง - 1 - - 1

ต้น - 1 2 - 3

อ�านวยการ
สูง 1 50 35 - 86

ต้น - 11 3 - 14

วิชาการ

เชี่ยวชาญ - 13 15 6 34

ช�านาญการพเิศษ - 384 145 20 549

ช�านาญการ - 400 105 8 513

ปฏิบัติการ - 506 68 4 578

ทั่วไป

อาวุโส 111 595 75 - 781

ช�านาญงาน 411 975 47 1 1,434

ปฏิบัติงาน 240 75 1 - 316

รวม 763 3,011 496 39 4,309

อัตราก�าลังลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ

ต�ำแหน่งประเภท
วุฒิกำรศึกษำ

รวม
ต�ำ่กว่ำปรญิญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

ลูกจ้างประจ�า 1,074 37 - - 1,111

พนักงานราชการ 3,626 1,653 23 - 5,302

รวม 4,700 1,690 23 - 6,413

อัตราก�าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ
ต�ำแหน่งประเภท จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ 4,721 42.38

ลูกจ้างประจ�า 1,039 9.32

พนักงานราชการ 5,381 48.30

รวม 11,141 100.00

อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2560

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ส่วนท่ี 2
ผลการปฎิบัติงาน
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ผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :	กรมปศุสัตว์	   กระทรวง :	เกษตรและสหกรณ์

ผลการประเมินตนเอง	ณ	รอบ	12	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	ถึงวันที่	30	กันยายน	2560

องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน ประเมิน

ประสิทธิภาพ
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.	ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน 
งานประจ�า	งานตาม
หน้าที่ปกติ	หรือ 
งานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมาย	 
กฎ	นโยบายของ
รัฐบาล	หรือมติ 
คณะรัฐมนตรี	
(Functional	base)

1.	GDP	ภาคการเกษตรขยาย
ตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ	3

เติบโตร้อยละ	3	
จากปีก่อน

ร้อยละ	3 ✓ สูงกว่า
เป้าหมาย

2.	รายได้เงินสดทางการเกษตร
ของเกษตรกรเฉลีย่ต่อครัวเรอืน 
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

150,634	บาท/
ครัวเรือน/ปี 

157,373	บาท/
ครัวเรือน/ปี

(วดัผลในเดอืน	ก.พ.	60)

✓

3.	ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตร
ที่เพิ่มขึ้น	:	ปริมาณการให้
น�้านมดิบเฉลี่ยกิโลกรัม 
ต่อตัวต่อวัน

13.31
กก./ตัว/วัน

13.29	 
กก./ตัว/วัน

✓

4.	จ�านวนสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ

ร้อยละ	100 
(43,350	แห่ง)

ร้อยละ	153.73	
(66,644/ 

43,350	แห่ง)

✓

5.	ร้อยละจ�านวนฟาร์ม
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
ที่เพิ่มขึ้น

15% 
(9	ฟาร์ม)

162.07%
(ปี	59	จ�านวนรวม	

58	ฟาร์ม	 
ปี	60	จ�านวนรวม	

152	ฟาร์ม,	
เพิ่มขึ้น	94	ฟาร์ม)

✓

ส่วนที่ 2
ผลก�รปฎิบัติง�น
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน ประเมิน

ประสิทธิภาพ
ผ่าน ไม่ผ่าน

2.	ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์	
แนวทางปฏริปูภาครฐั 
นโยบายเร่งด่วน	
หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ	
(Agenda	base)

1.	การสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจ
แก่ประชาชน

สูงกว่า
เป้าหมาย

1.1	ร้อยละการด�าเนินการ
ตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ✓

1.2	ร้อยละการชี้แจง
ประเด็นส�าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์	(ถ้ามี)

หมายเหตุ	:	กรมปศุสัตว์ชี้แจง	 
	 3	ประเด็น	ดังนี้

1.	โครงการโคบาลบูรพา
2.	ปัญหาการปล่อยน�้าเสีย

ฟาร์มสุกร
3.	ความเป็นอยู่ของช้างใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100
-	 จ�านวนเรื่องที่ชี้แจง

ได้ภายในเวลาที่
ก�าหนดจ�านวน	 
3	เรื่อง

-	 จ�านวนเรื่องที่เข้ามา
ทั้งหมดจ�านวน	 
3	เรื่อง

✓

2.	ความส�าเร็จของการด�าเนิน
งานตามแนวทางส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่

2.1	ผลการด�าเนินการตาม
แนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่

รายได้เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	5	 
ในทุกแปลง	 

(76	แปลง	76	
จังหวัด)

ร้อยละ	100	
(รายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	5	ในทุกแปลง)
(ภาพรวมของ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	76	แปลง	

76	จังหวัด)

✓

2.2	ร้อยละความส�าเร็จของ
การด�าเนินงานตามแผน
งานโครงการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่	
400	แปลงที่ขยายใหม่ 
ในปี	2560	เทียบกับ 
เป้าหมายตามแผน

ร้อยละ	70 ร้อยละ	100	
(ภาพรวมของ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)

✓
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน ประเมิน

ประสิทธิภาพ
ผ่าน ไม่ผ่าน

3.	ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น	
ภูมิภาค	จังหวัด	 
กลุ่มจังหวัด	หรือ 
การบูรณาการ 
การด�าเนินงาน 
หลายพื้นที่หรือหลาย 
หน่วยงาน	(Area	base)

-	ไม่มี	-

4.	ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ 
ระบบงาน	งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล	
และการให้บริการ
ประชาชนหรือ 
หน่วยงานของรัฐ	
(Innovation	base)

1.	ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
	 งบประมาณ

ร้อยละ	80 ร้อยละ	98.73	
(5,882.11/

5,957.757	ล้านบาท)

✓ สูงกว่า 
เป้าหมาย 

2.	ชื่อเรื่อง	“ศูนย์บริการ 
อาหารสัตว์ครบุรี”

50	คะแนน* 100	คะแนน
จัดตั้งศูนย์บริการ

อาหารสัตว์ครบุรีและ
ขยายรูปแบบการ
จัดการแนวใหม่ 
เพิ่มขึ้น	2	จังหวัด

✓

5.	ศกัยภาพในการเป็นส่วน 
ราชการทีมี่ความส�าคญั 
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ	 
ตามแผนหรอืนโยบาย 
ระดับชาติ	นโยบาย
ของรัฐบาล	 
(Potential	base)	
ประกอบกับผลการ
ประเมิน	โดยองค์กร
ภายในและภายนอก
ประเทศ

1.	การจัดท�าและด�าเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ✓ สูงกว่า 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ	:	สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของกรมปศสุตัว์	อยูใ่น	“ระดบัคณุภาพ”	(เป็นส่วนราชการทีม่ผีลการด�าเนนิงาน 

	 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน)

รายงาน	:	ณ	วันที่	30	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2560

ผู้รายงาน	:	นายทวีสิฎฐ์	บุญญาภิบาล	 หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรมปศุสัตว์

ต�าแหน่ง	:	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 โทรศัพท์	0-2653-4444	ต่อ	1511
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ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 2560 ของกรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์
โครงการ :	 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด�าเนินงานภายใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพปศุสัตว์	
สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ท�าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 เกษตรกรที่ได้
รับบริการสามารถประกอบอาชีพได้ตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงานตาม	โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	สนับสนุนการใช้วสัดกุารเกษตร
ที่มีในพื้นที่	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	รวมทัง้ให้บริการด้านสขุภาพสตัว์	ปรับปรุงพันธุส์ตัว์ 
และพืชอาหารสัตว์	 กลุ ่มเกษตรกร	 ผู ้เลี้ยง	 โคเน้ือ	 กลุ ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงแพะเนื้อ/แพะนม	 และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก	 โดยมีตัวชี้วัด 
โครงการ	 คือ	 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว	์ 
เป้าหมายจ�านวน	 18,990	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 18,990	 ราย	 
คิดเป็นร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค :
-	ช่วงเดือนตุลาคม	-	พฤศจิกายน	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ได ้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุม	 เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ท�าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามแผนได้

-	 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ยั ง ไม ่สงบ	 ท�าให  ้
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ	

เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 เหตุการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 
จะต้องมีความสงบ	 ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ	
ข้อเสนอแนะ :
-	 ส่งเสริมให้ค�าปรึกษาการเลี้ยงสัตว์	 การ

ตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองแก่
กลุ่มเกษตรกร

-	 สนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกร	 และให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการจดัท�าโครงการตามความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นที่

-	 สนับสนุนการสร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้กับผู ้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 และให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์
ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
ผลผลิต :	 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว	์
ด�าเนินงาน	ภายใต้กจิกรรมพฒันาปรบัปรงุ
พันธุ์สัตว์	
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี	 และอาหารสัตว์

คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร	
2.	เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่ม

รายได้ให้กับเกษตรกร	
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 สัตว์พันธุ ์ดี 
ที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมพัฒนา 

ปรับปรุงพันธุ ์สัตว ์	 จัดตั้งกลุ ่มเครือข ่ายเพื่อผลิตพันธุ ์สัตว ์พันธุ ์ด ี
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปศุสัตว์	 โดยให้การอบรมเกษตรกรและตรวจ
สอบเพื่อออกใบรับรองด้านการผลิตพันธุ์สัตว์	 และให้บริการผสมเทียม	 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสัตว์พันธุ ์ดีที่ผลิตได้	 เป้าหมาย 
จ�านวน	 1.9956	 ล ้านตัว	 มีผลการด�าเนินงาน	 2.2405	 ล ้านตัว	 
คิดเป็นร้อยละ	112.27

ปัญหา อุปสรรค :
-	 การสร้างสายพนัธุส์ตัว์ทีด่	ีมคีณุภาพและ

เหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศจะต้องใช้
ระยะเวลานาน	

-	 เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย	ซึ่งไม่มีอ�านาจในการ
ต่อรองทัง้ในเรือ่งการผลติและการตลาด	

เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 การสนับสนุนและ
ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต	 สร้าง
เครือข่ายการผลิต	 เพ่ือมีอ�านาจ	 ในการ
ต่อรองในด้านการตลาด	 ผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
กระจายพันธุ ์สู ่ เกษตรกรรายย่อยและ 
ฟาร์มเครือข่าย	
ข้อเสนอแนะ :
-	 ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวม

กลุ่มการผลิต	 และการสร้างเครือข่าย
การผลิต

-	 ใช้เทคโนโลยชีวีภาพส�าหรบัการคดัเลือก	
ปรับปรุงพันธุ์	และขยายพันธุ์

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการ

ปศุสัตว 

โครงการ : สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ดําเนินงานภายใต กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ดานการปศุสัตว 

วัตถุประสงค : เพื่อใหเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

ปศุสัตว สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตปศุสัตวทําใหมีรายได

เพิ่มขึ้น 

ผลลัพธ ( Outcome ) : เกษตรกรท่ีไดรับบริการสามารถ

ประกอบอาชีพไดตามเกณฑ ท่ีกํ าหนด ไมนอยกว า        

รอยละ 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : 

- ชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี

ทําใหไมสามารถจัดฝกอบรมใหเปนไปตามแผนได 

- เหตุการณความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

ยังไมสงบ ทําใหเจาหนาท่ียังไมสามารถปฏิบัติงานได

ตามปกติ   

เง่ือนไขความสําเร็จ :  เหตุการณความรุนแรงในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต จะตองมีความสงบ ซึ่งจะทําให

เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ   

ขอเสนอแนะ : 

- สงเสริมใหคําปรึกษาการเล้ียงสัตว การตลาดอยางเปน

ระบบและตอเนื่องแกกลุมเกษตรกร 

- สนับสนุนและผลักดันใหมีการรวมกลุมเกษตรกร และ

ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําโครงการตามความ

ตองการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

- สนับสนุนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน

ในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และใหความสนใจเปน

พิเศษกับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 : ดานความม่ันคงและการตางประเทศ  
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เปาหมายสะสม 1,710 3,420 5,130 8,690 10,400 12,110 13,820 15,530 17,230 18,990

ผลงานสะสม 2,408 2,603 4,717 7,238 12,100 15,139 17,510 18,077 18,772 18,990
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ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานตาม โครงการสงเสริมอาชีพดาน

การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต สนับสนุนการใชวัสดุการเกษตรท่ีมีในพื้นท่ี 

เพ่ือนํามาใชประโยชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน

ภาคใต รวมท้ังใหบริการดานสุขภาพสัตว ปรับปรุงพันธุสัตวและพืชอาหารสัตว 

กลุมเกษตรกร ผูเล้ียง  โคเนื้อ กลุมเกษตรกรผูเล้ียงแพะเน้ือ/แพะนม และกลุม

เกษตรกรผูเล้ียงสัตวปก โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ เกษตรกรไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาดานการปศุสัตว เปาหมายจํานวน 18,990 ราย มีผลการดําเนินงาน 

18,990 ราย คิดเปนรอยละ 100.00 

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาปรับปรุงพันธุ

สัตวและอาหารสัตวที่เหมาะสมใหเกษตรกร 

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว ดําเนินงานภายใต  

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว          

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหไดสัตวพันธุดี และอาหารสัตว

คุณภาพดีท่ีเหมาะสมใหแกเกษตรกร  

2. เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตปศุ สัตวและเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร     

ผลลัพธ ( Outcome ) : สัตวพันธุดีท่ีผลิตไดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด ไมนอยกวา รอยละ 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : 

- การสรางสายพันธุสัตวท่ีดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศจะตองใชระยะเวลานาน  

- เกษตรกรของประเทศสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย 

ซึ่งไมมีอํานาจในการตอรองท้ังในเร่ืองการผลิตและ

การตลาด   

เง่ือนไขความสําเร็จ : การสนับสนุนและผลักดันใหมี

การรวมกลุมการผลิต สรางเครือขายการผลิต เพื่อมี

อํานาจ ในการตอรองในดานการตลาด ผลิตสัตวพันธุดี

กระจายพันธุสูเกษตรกรรายยอยและฟารมเครือขาย   

ขอเสนอแนะ : 

- ควรสนับสนุนและผลักดันใหมีการรวมกลุมการผลิต 

และการสรางเครือขายการผลิต 

- ใชเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ 

และขยายพันธุ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง

พันธุสัตวพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว จัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อผลิตพันธุสัตวพันธุดีตาม

เกณฑมาตรฐานดานปศุสัตว โดยใหการอบรมเกษตรกรและตรวจสอบเพื่อออก

ใบรับรองดานการผลิตพันธุสัตว และใหบริการผสมเทียม โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ 

จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตได เปาหมายจํานวน 1.9956 ลานตัว มีผลการดําเนินงาน 

2.2405 ลานตัว คิดเปนรอยละ 112.27 
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เปาหมายสะสม 0.15100.30800.48900.66700.84401.02201.17801.34401.51501.68401.85401.9956

ผลงานสะสม 0.13600.30600.53800.77501.00901.26501.51501.74101.90972.06622.17102.2405
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์
ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
ผลผลิต :	 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว	์
ด�าเนินงานภายใต้กจิกรรมพฒันาอาหารสตัว์ 
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี	 และอาหารสัตว์

คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร	
2.	เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่ม

รายได้ให้กับเกษตรกร	
ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	 สัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต	้ กิจกรรมพัฒนา
อาหารสตัว์ผลติพชือาหารสตัว์พันธุด์ตีามมาตรฐานการผลติเมลด็พันธุพื์ช 
อาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ์	ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพด ี
ผลิตท่อนพันธุ ์พืชอาหารสัตว์	 พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว ์
แก่เกษตรกร	 ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
และยามขาดแคลน	ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนผลผลิตพืช
อาหารสัตว์	เป้าหมายจ�านวน	58,000	ตนั	มผีลการด�าเนนิงาน	64,958	ตนั	
คิดเป็นร้อยละ	112.00

ปัญหา อุปสรรค :
-	 เกษตรกรท่ีผลิตพืชอาหารสัตว์มีการ

รวมกลุ่มกันน้อย	 กระจายอยู่ในพื้นที่
ต่างๆ	และไม่ค่อยได้ประสานงานติดต่อ
ระหว่างกัน

-	 เกษตรกรมีพื้นที่จ�ากัดในการปลูกพืช
อาหารสัตว์	

เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 การสนับสนุนและ
ผลักดันให้มีการรวมกลุ ่มการผลิต	 เพ่ือ
มีอ�านาจในการต่อรองในด้านการตลาด	
และเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์
อย่างยั่งยืน	
ข้อเสนอแนะ :
-	 ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวม

กลุ่มการผลิต	 และการสร้างเครือข่าย
การผลิต

-	 คัดเลือกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสม 
กับพ้ืนที่	 ในการผลิตพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดี	 เพื่อการเลี้ยงสัตว์และผลิต
เสบียงสัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์
ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
ผลผลิต :	 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว	์
ด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมความหลาก
หลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
วัตถุประสงค์ :	 เพื่ออนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 สัตว์พันธุ ์ดี 
ท่ีผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75

ผลผลติ ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนนิงาน	ภายใต้กจิกรรมความหลาก
หลายทางชวีภาพด้านปศสุตัว์	อนรัุกษ์	ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ
ด้านปศุสัตว์	น�าไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์	อนุรักษ์พันธุ์พืช
อาหารสตัว์	และครอบครองเชือ้จลุนิทรย์ีด้านปศสุตัว์	โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม	
คือ	ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์	อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์	และครอบครองเชื้อ
จุลินทรย์ีด้านปศุสตัว์เป้าหมายจ�านวน	1,115	สายพันธุ	์มผีลการด�าเนนิงาน	
1,190	สายพันธุ์	คิดเป็นร้อยละ	106.73

ปัญหา อุปสรรค : การสร้างสายพันธุ์สัตว์
และสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี	มีคุณภาพ
และเหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศจะต้อง
ใช้ระยะเวลานาน
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 ปรับปรุงพันธ์และ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
สัตว์พ้ืนเมืองและพืชอาหารสัตว์	 และ
ประเมินตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรม	
ข้อเสนอแนะ :
-	 จ�าแนกโครงสร้างทางพันธุกรรมของ

สัตว์พ้ืนเมืองพันธุ์ต่างๆ	 ตลอดจนความ
ผันแปรของอัลลีล	(Alleie)	ซึ่งท�าให้เกิด
ความหลากหลายทางพันธุกรรม

-	 เป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวมและ
เก็บรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชวีภาพสตัว์ทัง้สตัว์พ้ืนเมอืง	สตัว์หายาก	
และสตัว์ท่ีได้รับการพัฒนาและปรบัปรงุ
ให้มีลักษณะดี	 ให้ผลผลิตสูง	 เพ่ือใช้ 
ประโยชน์ในการศึกษา	 ปรับปรุงและ
ขยายพันธุ์ในอนาคต

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาปรับปรุงพันธุ

สัตวและอาหารสัตวที่เหมาะสมใหเกษตรกร 

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว ดําเนินงานภายใต  

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว          

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหไดสัตวพันธุดี และอาหารสัตว

คุณภาพดีท่ีเหมาะสมใหแกเกษตรกร  

2. เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตปศุ สัตวและเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร     

ผลลัพธ ( Outcome ) : สัตวพันธุดีท่ีผลิตไดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด ไมนอยกวา รอยละ 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : 

- เกษตรกรท่ีผลิตพืชอาหารสัตวมีการรวมกลุมกันนอย 

กระจายอยูในพื้นท่ีตางๆ และไมคอยไดประสานงาน

ติดตอระหวางกัน 

- เกษตรกรมีพื้นท่ีจํากัดในการปลูกพืชอาหารสัตว

เง่ือนไขความสําเร็จ : การสนับสนุนและผลักดันใหมี

การรวมกลุมการผลิต เพ่ือมีอํานาจในการตอรองในดาน

การตลาด และเพื่อลดตนทุนการผลิตพืชอาหารสัตวอยาง

ย่ังยืน   

ขอเสนอแนะ : 

- ควรสนับสนุนและผลักดันใหมีการรวมกลุมการผลิต 

และการสรางเครือขายการผลิต 

- คัดเลือกพันธุพืชอาหารสัตวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

ในการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดี เพ่ือการเล้ียง

สัตวและผลิตเสบียงสัตว 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว

ผลิตพืชอาหารสัตวพันธุดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวของแตละ

ชั้นพันธุ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุใหไดคุณภาพดี ผลิตทอนพันธุพืชอาหารสัตว  

พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวแกเกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตวให

เพียงพอตอความตองการและยามขาดแคลน ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพแกเกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนผลผลิต

พืชอาหารสัตว เปาหมายจํานวน 58,000 ตัน มีผลการดําเนินงาน 64,958 ตัน   

คิดเปนรอยละ 112.00 
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เปาหมายสะสม 4,700 10,86017,35023,49027,94032,05036,65041,60046,00050,20054,20058,000

ผลงานสะสม 3,326 7,899 13,96020,86928,24534,52540,08546,65452,03757,10862,86164,958
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

และอาหารสัตวที่เหมาะสมใหเกษตรกร 

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว ดําเนินงานภายใต  

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว          

วัตถุประสงค : เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตวอยางย่ังยืน 

ผลลัพธ ( Outcome ) : สัตวพันธุดีท่ีผลิตไดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด ไมนอยกวา รอยละ 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : การสรางสายพันธุสัตวและสายพันธุ

พืชอาหารสัตวท่ีดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิ

ประเทศจะตองใชระยะเวลานาน 

เง่ือนไขความสําเร็จ  : ปรับปรุงพันธและอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพในสัตวพื้นเมืองและพืช

อาหารสัตว และประเมินตรวจสอบลักษณะทาง

พันธุกรรม   

ขอเสนอแนะ : 

- จําแนกโครงสรางทางพันธุกรรมของสัตวพื้นเมือง

พัน ธุต างๆ ตลอดจนความผันแปรของอัล ลีล 

(Alleie) ซึ่ ง ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว ามหล ากหล ายทา ง

พันธุกรรม 

- เปนศูนยกลางหลักในการรวบรวมและเก็บรักษาไว

ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพสัตวท้ังสัตวพื้นเมือง 

สัตวหายาก และสัตวท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุง

ใหมี ลักษณะดี ใหผลผลิตสูง เพื่อใชประโยชน       

ในการศึกษา ปรับปรุงและขยายพันธุในอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมความหลากหลาย

ทางชีวภาพดานปศุสัตว อนุรักษ ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 

นําไปใชประโยชนโดยขึ้นทะเบียนพันธุสัตว อนุรักษพันธุพืชอาหารสัตว และ

ครอบครองเชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ ขึ้นทะเบียนพันธุ

สัตว อนุรักษพันธุพืชอาหารสัตว และครอบครองเชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว

เปาหมายจํานวน 1,115 สายพันธุ มีผลการดําเนินงาน 1,190 สายพันธุ คิดเปน

รอยละ 106.73 
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เปาหมายสะสม 50 113 225 335 445 555 665 775 885 1,005 1,065 1,115

ผลงานสะสม 391 636 710 760 868 1,031 1,076 1,105 1,116 1,136 1,148 1,190
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง
ผลผลติ :	การพฒันาสขุภาพสตัว์	ด�าเนนิงาน
ภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	
บ�าบัดและชันสูตรโรคสัตว์
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อให ้สัตว ์ มีสุขภาพดี 	 ปลอดโรค	 

ลดปัญหาโรคสตัว์และโรคตดิต่อระหว่าง
สัตว์และคน	

2.	เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน	ISO/IEC	17026	

ผลลัพธ์ (Outcome) :	การเกิดโรคลดลง
จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวัง	
ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัดและชันสูตรโรคสัตว์	เฝ้าระวังโรคเชิงรุก	ให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสตัว์	รักษาพยาบาลสตัว์	ถ่ายพยาธสิตัว์	ฉดียา
คุมก�าเนดิ/ผ่าตดัท�าหมนัสุนขัตรวจสอบสถานพยาบาล	ตรวจรบัรองฟาร์ม
ปลอดโรค	 วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	 พัฒนาห้องปฏิบัติการ	 โดยมีตัว
ชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว	์
เป้าหมายจ�านวน	6.90	ล้านตัว	มีผลการด�าเนินงาน	7.47	ล้านตัว	คิดเป็น
ร้อยละ	 108.26	 และจ�านวนสัตว์ที่ได้รับบริการบ�าบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ีก�าหนด	เป้าหมายจ�านวน	10.617	ล้านตวั	มผีลการด�าเนนิงาน	
13.725	ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	129.27

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรบางส่วนยังมี
ความเข้าใจคลาดเคลือ่น	ท�าให้สตัว์ไม่ได้รบั
การฉดีวคัซนี	เช่น	ไม่ฉดีวคัซนีในสตัว์ทีท้่อง
เนื่องจากกลัวว่าจะแท้ง	เป็นต้น
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 ภาครัฐจะต้องเร่ง
ประชาสมัพันธ์	ให้เกษตรกรและประชาชน
ทัว่ไป	ให้ความส�าคญักบัการเกดิโรคระบาด
สตัว์	โดยเฉพาะโรคสตัว์ตดิคน	เช่น	โรคพิษ
สุนัขบ้า	เป็นต้น	
ข้อเสนอแนะ :
-	 ควรให้เกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์เข้ามามี

ส่วนร่วม	 และให้ความส�าคัญการเฝ้า
ระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ใน
ระดับพื้นที่

-	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบท้องถ่ินของ
ตนเอง	และให้ความส�าคญัต่อการพฒันา
สุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่

-	 ตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน	 เพื่อ
ทราบประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การฉีดวัคซีน	 รวมทั้งปัญหากรณีสัตว์มี
ภูมิคุ้มกันต�่าหลังฉีดวัคซีน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์
ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
ผลผลติ :	การพฒันาสขุภาพสตัว์	ด�าเนนิงาน 
ภายใต ้กิจกรรมป ้อง กัน	 แก ้ ไขและ 
เตรยีมความพร้อมรบัปัญหาโรคไข้หวัดนก	
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี	 ปลอดโรค	 ลด

ปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน	

2.	เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน	ISO/IEC	17026	

ผลลัพธ์ (Outcome) :	การเกิดโรคลดลง
จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ผลผลิต (Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมป้องกัน	
แก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวดันก	เฝ้าระวงัสถานทีเ่สีย่ง	
รณรงค์ท�าความสะอาดท�าลายเชือ้โรค	ตรวจเยีย่มสอบถามเกษตรกรผูเ้ลีย้ง 
สตัว์ปีก	และเฝ้าระวงั	เชงิรกุทางอาการและทางห้องปฏบิตักิาร	บรกิารเสรมิ 
สร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก	 ตรวจสอบและชันสูตรโรคไข้หวัดนก	 โดยมี
ตวัชีว้ดักจิกรรม	คอื	 จ�านวนสตัว์ทีไ่ด้รบับรกิารเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันโรคสตัว์  
เป้าหมายจ�านวน	 20.00	 ล้านตัว	 มีผลการด�าเนินงาน	 17.88	 ล้านตัว	 
คิดเป็นร้อยละ	89.40	และจ�านวนสถานทีเ่สีย่งทีไ่ด้รับการเฝ้าระวงัสถานที่ 
เสี่ยงและท�าลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 เป้าหมาย 
จ�านวน	1,164,300	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	1,263,491	แห่ง	คิดเป็น	
ร้อยละ	108.52

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรส่วนใหญ่ของ
ประเทศจะเป็นเกษตรกรรายย่อย	ซึง่ยงัไม่
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเฝ้าระวัง	
ควบคุม	ป้องกันโรคระบาดสัตว์
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 บุคลากร	 ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	จะต้องให้ความส�าคัญต่อการ
เกิดโรคระบาดสัตว์	
ข้อเสนอแนะ :	 ควรเร่งประชาสัมพันธ ์
เชิงรุก	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 และองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาด
สัตว์ผ่านสื่อให้อย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะใน
ช่วงฤดูที่มีการเกิดอุบัติของโรค	 เช่น	 ช่วง
ปลาย	ฤดูฝนและต้นฤดูหนาว	จะเป็นช่วง
ที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สัตวมีสุขภาพดีแข็งแรง 

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว ดําเนินงานภายใต

กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดแลชันสูตร

โรคสัตว 

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดี ปลอดโรค ลด

ปญหาโรคสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน    

2. เพื่อใหหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  

ISO/IEC 17026     

ผลลัพธ ( Outcome ) : การเกิดโรคลดลงจากปท่ีผาน

มาไมนอยกวา รอยละ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : เกษตรกรบางสวนยังมีความเขาใจ

คลาดเคล่ือน ทําใหสัตวไมไดรับการฉีดวัคซีน เชน ไม

ฉีดวัคซีนในสัตวท่ีทองเนื่องจากกลัววาจะแทง เปนตน 

เ ง่ื อนไขความสํ าเ ร็ จ :  ภ า ค รั ฐ จ ะ ต อ ง เ ร ง

ประชาสัมพันธ ใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ให

ความสําคัญกับการเกิดโรคระบาดสัตว โดยเฉพาะ

โรคสัตวติดคน เชน โรคพิษสุนัขบา เปนตน   

ขอเสนอแนะ : 

- ควรใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวเขามามีสวนรวม และให

ความสําคัญการเฝาระวังปองกันการเกิดโรคระบาดสัตว

ในระดับพื้นท่ี 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามามีสวนรวมในการ

รับผิดชอบทองถิ่นของตนเอง และใหความสําคัญตอการ

พัฒนาสุขภาพสัตวของเกษตรกรในพื้นท่ี 

- ตรวจสอบภู มิ คุ มกั นหลั งฉี ดวัคซีน เพื่ อทราบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีน รวมท้ัง

ปญหากรณีสัตวมีภูมิคุมกันต่ําหลังฉีดวัคซีน 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุม บําบัดแลชันสูตรโรคสัตว เฝาระวังโรคเชิงรุก ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค

ระบาดสัตว รักษาพยาบาลสัตว ถายพยาธิสัตว ฉีดยาคุมกําเนิด/ผาตัดทําหมันสุนัข

ตรวจสอบสถานพยาบาล ตรวจรับรองฟารมปลอดโรค วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 

พัฒนาหองปฏิบัติการ โดยมีตัวชี้ วัดกิจกรรม คือ จํานวนสัตว ท่ีได รับบริการ

เสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว เปาหมายจํานวน 6.90 ลานตัว มีผลการดําเนินงาน 

7.47 ลานตัว คิดเปนรอยละ 108.26 และจํานวนสัตวท่ีไดรับบริการบําบัดโรคสัตว

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เปาหมายจํานวน 10.617 ลานตัว มีผลการ

ดําเนินงาน 13.725 ลานตัว คิดเปนรอยละ 129.27 
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เปาหมายสะสม 0.05 0.05 0.05 3.11 3.22 3.33 3.97 4.08 4.19 6.16 6.79 6.90

ผลงานสะสม 0.03 0.25 1.32 2.48 3.33 4.45 4.58 4.81 5.19 6.10 6.94 7.47
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สัตวมีสุขภาพดีแข็งแรง 

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว ดําเนินงานภายใต

กิจกรรมปองกัน แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหา

โรคไขหวัดนก 

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดี ปลอดโรค       

ลดปญหาโรคสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน    

2. เพื่อใหหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  

ISO/IEC 17026     

ผลลัพธ ( Outcome ) : การเกิดโรคลดลงจากปท่ีผาน

มาไมนอยกวา รอยละ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : เกษตรกรสวนใหญของประเทศ

จะเปนเกษตรกรรายยอย ซึ่ง ยังไมตระหนักถึง

ความสําคัญของการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรค

ระบาดสัตว 

เง่ือนไขความสําเร็จ : บุคลากร ไมวาจะเปนภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองให

ความสําคัญตอการเกิดโรคระบาดสัตว   

ขอเสนอแนะ : ควรเรงประชาสัมพันธเชิงรุก เผยแพร

ขอมูลขาวสาร และองคความรูดานการปองกันการ

เกิดโรคระบาดสัตวผานส่ือใหอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ

ในชวงฤดูท่ีมีการเกิดอุบัติของโรค เชน ชวงปลาย 

ฤดูฝนและตนฤดูหนาว จะเปนชวงท่ีเกิดการระบาด

ของโรคไขหวัดนก 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมปองกัน แกไขและ

เตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก เฝาระวังสถานท่ีเส่ียง รณรงคทําความ

สะอาดทําลายเชื้อโรค ตรวจเย่ียมสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปก และเฝาระวัง   

เชิงรุกทางอาการและทางหองปฏิบัติการ บริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตวปก 

ตรวจสอบและชันสูตรโรคไขหวัดนก โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนสัตวท่ีไดรับ

บริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว เปาหมายจํานวน 20.00 ลานตัว มีผลการ

ดําเนินงาน 17.88 ลานตัว คิดเปนรอยละ 89.40 และจํานวนสถานท่ีเ ส่ียง 

ท่ีไดรับการเฝาระวังสถานท่ีเส่ียงและทําลายเชื้อโรคตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาหมายจํานวน 1,164,300 แหง มีผลการดําเนินงาน 1,263,491 แหง คิดเปน   

รอยละ 108.52 

รอบท่ี 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 59) 

รอบท่ี 2 
(ม.ค. - มี.ค. 60) 

รอบท่ี 3 
 (เม.ย. - มิ.ย. 60) 

รอบท่ี 4 
(ก.ค. - ก.ย. 60) 

เปาหมายสะสม 20.00 20.00 20.00 20.00

ผลงานสะสม 7.78 26.03 10.53 27.17

0.00
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20.00

30.00
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง
ผลผลติ :	การพฒันาสขุภาพสตัว์	ด�าเนนิงาน 
ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด่าน
สินค้าปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อให ้สัตว ์ มีสุขภาพดี 	 ปลอดโรค	 

ลดปัญหาโรคสตัว์และโรคตดิต่อระหว่าง
สัตว์และคน	

2.	เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน	ISO/IEC	17026	

ผลลัพธ์ (Outcome) :	การเกิดโรคลดลง
จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์	 ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	 ตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบโรคสัตว์น�าเข้าและส่งออก	ควบคุมก�ากับดูแลสัตว์/
ซากสัตว์	 และอาหารสัตว์ท่ีมีการน�าเข้าตามแนวชายแดน	 โดยมีตัวชี้วัด
กิจกรรม	คือ	จ�านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	เป้าหมายจ�านวน	
30,000	 ตัวอย่าง	 มีผลการด�าเนินงาน	 39,710	 ตัวอย่าง	 คิดเป็นร้อยละ	
132.37

ปัญหา อุปสรรค : 
-	 มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซาก

สัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต	 และไม่ผ่าน
การตรวจสอบของหน่วยงานกรมปศสุตัว์	

-	 ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในการตรวจ
สอบและตระหนักถึงความส�าคัญถึงผล 
กระทบที่จะเกิดขึ้น

เงือ่นไขความส�าเรจ็ :	เฝ้าระวงัการลกัลอบ
เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	 ตามแนว
ชายแดน	และตามรอยต่อจังหวัด	
ข้อเสนอแนะ : 
-	 เข้มงวดการตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบ

น�าเข้าสัตว์และซากสัตว์
-	 มีการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์น�าเข้า-ส่ง

ออกราชอาณาจักร
-		มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์น�าเข้า	

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-		จัดประชาสัมพันธ ์ ให ้ความรู ้ แก ่ผู ้

ประกอบการ	 เพ่ือรับทราบถึงความ
ส�าคญั	และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในการ
ตรวจรับสินค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
เป้าเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริม
สร้างความเข้มแขง็ด้านปศุสัตว์อย่างท่ัวถงึ
และต่อเนื่อง
ผลผลิต :	 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ	 ด�าเนินงานภายใต้ 
กิ จกรรมถ ่ ายทอดองค ์ ความรู ้ และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
วตัถปุระสงค์ : เกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิ
และพฒันาศักยภาพเพือ่ให้มคีวามเข้มแขง็	
สามารถเพิม่มลูค่าการผลิต	มรีายได้เพิม่ใน
การประกอบอาชีพปศุสัตว์	
ผลลัพธ์ (Outcome) :	เกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์
สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้	ไม่
น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ผลผลติ (Output ) :	ส�าหรับการด�าเนนิงาน	ภายใต้กจิกรรมถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการปศสุตัว์	ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งปศสุตัว์
ให้กับเกษตรกรผ่านศนูย์ถ่ายทอดประจ�าต�าบลและพัฒนาระบบการเลีย้ง
โค	กระบอื	สตัว์เลก็-สตัว์ปีก	อาสาปศสุตัว์	โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
เลีย้งปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพ	และเป็นเครอืข่ายในการแจ้งข่าวโรคระบาด
สตัว์	รวมทัง้ส�ารวจข้อมลูทีเ่กีย่วข้องด้าน	ปศสุตัว์	โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม	คอื	
จ�านวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยแีละบรกิารด้าน
ปศุสัตว์	เป้าหมายจ�านวน	27,100	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	29,915	ราย	
คิดเป็นร้อยละ	110.39

ปัญหา อปุสรรค : เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกระจายอยู่ทั่วไป	
รวมทั้งจะประกอบอาชีพหลายอย่าง	 เช่น	
การท�าสวน	ท�าไร่	เลีย้งสตัว์	เป็นต้น	ดงันัน้
การรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น	 
เวลาจะไม่ค่อยตรงกันท�าให้ยากต่อการ 
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 เกษตรกรจะต้องมี
การรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง	 รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร	
เพื่อให ้มีอ�านาจในการเจรจาต ่อรอง	 
ลดต้นทุนการผลิต	 และสะดวกต่อภาครัฐ
ในการส่งเสริมและสนับสนุน	
ข้อเสนอแนะ : 
-	 ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้

เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ ่มการผลิต	
และประสานระหว่างกลุ่มเพ่ือให้เกิด
กระบวนการสร้างเครือข่ายการผลิต
การตลาด

-	 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
แก่กลุ ่มเกษตรกรและเกษตรกรของ 
ภาครัฐ	 ควรจะเกิดจากความต้องการ
ของเกษตรกรโดยแท้จริง

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สัตวมีสุขภาพดีแข็งแรง 

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว ดําเนินงานภายใต

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดานสินคาปศุสัตว 

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดี ปลอดโรค       

ลดปญหาโรคสัตวและโรคติดตอระหวางสัตวและคน    

2. เพ่ือใหหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  

ISO/IEC 17026     

ผลลัพธ ( Outcome ) : การเกิดโรคลดลงจากปท่ีผาน

มาไมนอยกวา รอยละ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- มีการลักลอบเคล่ือนยายสัตวและซากสัตวโดยไมได

รับอนุญาต และไมผานการตรวจสอบของหนวยงาน

กรมปศุสัตว  

- ผูประกอบการยังไมเขาใจในการตรวจสอบและตระหนัก

ถึงความสําคัญถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

เง่ือนไขความสํ าเร็จ : เฝ าระ วั งการ ลักลอบ

เคล่ือนยายสัตวและซากสัตว ตามแนวชายแดน และ

ตามรอยตอจังหวัด   

ขอเสนอแนะ :  

- เขมงวดการตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบนําเขาสัตว

และซากสัตว 

- มีการตรวจสอบสินคาปศุ สัตวนําเขา-สงออก

ราชอาณาจักร 

- มีการเก็บตัวอยางสินคาปศุสัตวนําเขา สงตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ 

- จัดประชาสัมพันธใหความรูแกผูประกอบการ เพื่อ

รับทราบถึงความสําคัญ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น

ในการตรวจรับสินคา 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ดานสินคาปศุสัตว ควบคุมการเคล่ือนยายสัตว ตรวจวิเคราะหและทดสอบโรคสัตว

นําเขาและสงออก ควบคุมกํากับดูแลสัตว/ซากสัตว และอาหารสัตวท่ีมีการนําเขา

ตามแนวชายแดน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจ

วิเคราะห เปาหมายจํานวน 30,000 ตัวอยาง มีผลการดําเนินงาน 39,710 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 132.37 
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ผลงานสะสม 950 2,268 4,263 10,017 13,484 16,074 19,155 21,063 24,935 29,177 36,004 39,710
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งดานปศุสัตวอยางทั่วถึง

และตอเนื่อง 

ผลผลิต :  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ ดําเนินงานภายใต กิจกรรมถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีดานการปศุสัตว 

วัตถุประสงค : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพเพื่อใหมีความเขมแข็ง สามารถเพิ่มมูลคาการ

ผลิต มีรายไดเพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว     

ผลลัพธ ( Outcome ) : เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอด

องคความรูดานการปศุสัตวสามารถนําความรูไปประกอบ

อาชีพได ไมนอยกวา รอยละ 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : เกษตรกรรายยอยสวนใหญ อยูใน

พื้นท่ีหางไกลและกระจายอยู ท่ัวไป รวมท้ังจะ

ประกอบอาชีพหลายอยาง เชน การทําสวน ทําไร 

เล้ียงสัตว เปนตน ดังนั้นการรวมกลุมเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีนั้น เวลาจะไมคอยตรงกันทําใหยากตอ

การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

เง่ือนไขความสําเร็จ : เกษตรกรจะตองมีการรวมกลุมให

เกิดความเขมแข็ง รวมท้ังการสรางเครือขายระหวาง

กลุมเกษตรกร เพื่อใหมีอํานาจในการเจรจาตอรอง  

ลดตนทุนการผลิต และสะดวกตอภาครัฐในการ

สงเสริมและสนับสนุน   

ขอเสนอแนะ :  

- ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันใหเกษตรกรราย

ยอยรวมกลุมการผลิต และประสานระหวางกลุม

เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางเครือขายการผลิต

การตลาด 

- การสงเสริมถายทอดความรูเทคโนโลยีแกกลุม

เกษตรกรและเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจาก 

ความตองการของเกษตรกรโดยแทจริง 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีดานการปศุสัตว ถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุสัตวใหกับเกษตรกร

ผานศูนยถายทอดประจําตําบลและพัฒนาระบบการเล้ียงโค กระบือ สัตวเล็ก-สัตว

ปก อาสาปศุสัตว โดยการถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุสัตว การดูแลสุขภาพ และ

เปนเครือขายในการแจงขาวโรคระบาดสัตว รวมท้ังสํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวของดาน   

ปศุสัตว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรู

เทคโนโลยีและบริการดานปศุสัตว เปาหมายจํานวน 27,100 ราย มีผลการ

ดําเนินงาน 29,915 ราย คิดเปนรอยละ 110.39 
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เปาหมายสะสม 70 6,514 13,550 18,644 23,222 26,852 27,002 27,046 27,076 27,100

ผลงานสะสม 35 1,101 9,310 13,797 19,266 27,267 27,999 28,553 28,818 29,202 29,882 29,915
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง
ผลผลิต :	 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ	 ด�าเนินงานภายใต้ 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่อง	 
มาจากพระราชด�าริ
วัตถุประสงค์ : 
1.	เกษตรกรมีความม่ันคงในการประกอบ

อาชีพการเลี้ยงสัตว์	โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	

2.	เกษตรกรและโรงเรียนได้รับความรู้และ
น�าไปใช้ประกอบอาชีพ	

ผลลัพธ์ (Outcome) :	เกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์
สามารถน�าความรู ้ไปประกอบอาชีพได้	 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ผลผลิต ( Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์	แก่เกษตรกร/ครูและนักเรียน	และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	โดย
มีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิเป้าหมายจ�านวน	13,700	ราย	มผีลการด�าเนนิงาน 
23,895	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 174.42	 และจ�านวนโรงเรียนที่ได้รับ
บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป้าหมายจ�านวน	 
500	โรงเรียน	มีผลการด�าเนินงาน	518	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	103.60	

ปัญหา อุปสรรค :	การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมใน
โรงเรียนมีน้อย
เงือ่นไขความส�าเรจ็ :	เกษตรกรและนกัเรยีน
มอีาหารโปรตนีบรโิภค	ลดค่าใช้จ่าย	มสีขุภาพ
แขง็แรง	 ผลผลติทีเ่หลอืจากบรโิภคจ�าหน่าย
เป็นรายได้
ข้อเสนอแนะ :
-		ศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์	และ

หาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ทีน่ัน้ๆ	แล้วเผยแพร่สูเ่กษตรกร

-	 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนพ้ืนที่
โครงการ	 ให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีน
บริโภคและมีอาชีพรายได้

-	 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน	 เป็น
อาหารกลางวันของนักเรียนและเป็น
ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง
ผลผลิต :	 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ	 ด�าเนินงานภายใต้	
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนผู้สนใจจะได้รับการบริการทาง
ด้านการปศุสัตว์ตามความต้องการของ
พื้นที่	
ผลลัพธ์ (Outcome) :	เกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์
สามารถน�าความรู ้ไปประกอบอาชีพได้	 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ี	ให้บรกิารคลนิกิเกษตรเคลือ่นที	่ด้านปศสุตัว์แก่เกษตรกร	 
กิจกรรมด้านคลินกิ	ได้แก่	การให้ค�าปรึกษา	การตรวจวเิคราะห์	การวนิจิฉยั 
และการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ	 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์	 
เป้าหมายจ�านวน	21,300	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	23,356	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	109.65

ปัญหา อุปสรรค : 
-	 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่จะด�าเนินการจัด	

เดือนละ	 1	 คร้ัง	 ในกรณีที่เกษตรกร
ต้องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที	่ 
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันที	

-	 เกษตรกรบางรายอยู่ไกลจากสถานที่จัด
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เ ง่ือนไขความส�าเร็จ :	 ให้บริการแก่
เกษตรกรตามความต้องการ	 และความ
เหมาะสมของพืน้ที	่รวมทัง้การแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั	ในเรือ่งโรคสัตว์	ควบคมุบ�าบัดโรคสตัว์ 
ตรวจรกัษาพยาบาลสตัว์	และฉดีวคัซนีสัตว์	
ข้อเสนอแนะ : 
-		ให้เจ้าหน้าที่พร้อมให้ค�าแนะน�าและ

แก้ไขปัญหาทางการเกษตร	 โดยเน้น
ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดในพื้นที่	

-	 ให้บรกิารแก่เกษตรกรตามความต้องการ
และความเหมาะสมของพื้นที่

-	 ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่ผู ้รับ
บริการในพ้ืนท่ีทราบ	 ได้แก่	 เกษตรกร	
และประชาชน	 ที่จะเข้ารับบริการให้
เข้าใจวัตถุประสงค์และประเภทการให้
บริการ

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งดานปศุสัตวอยางทั่วถึง

และตอเนื่อง 

ผลผลิต :  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ ดําเนินงานภายใต กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ 

วัตถุประสงค : 1. เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

การเล้ียงสัตว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เกษตรกรและโรงเรียนไดรับความรูและนาํไปใชประกอบอาชีพ     

ผลลัพธ ( Outcome ) : เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอด

องคความรูดานการปศุสัตวสามารถนําความรูไปประกอบ

อาชีพได ไมนอยกวา รอยละ 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : การบูรณาการระหวางหนวยงาน

ท่ีเขารวมดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีนอย 

เง่ือนไขความสําเร็จ : เกษตรกรและนักเรียนมีอาหาร

โปรตีนบริโภค ลดคาใชจาย มีสุขภาพแข็งแรง ผลผลิตท่ี

เหลือจากบริโภคจําหนายเปนรายได 

ขอเสนอแนะ :  

- ศึกษาวิจัยทดสอบงานดานปศุสัตว และหาแนวทางการ

พัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีนั้นๆ แลวเผยแพรสู

เกษตรกร 

- สงเสริมการเล้ียงสัตวในชุมชนพื้นท่ีโครงการ ให

เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได 

- สงเสริมการเล้ียงสัตวในโรงเรียน เปนอาหารกลางวัน

ของนักเรียนและเปนประโยชนดานการเรียนรูของ

นักเรียนและชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานปศุสัตว แก

เกษตรกร/ครูและนักเรียน และสงเสริมการเล้ียงสัตว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เปาหมายจํานวน 13,700 ราย มีผลการดําเนินงาน 23,895 ราย คิดเปนรอยละ 

174.42 และจํานวนโรงเรียนท่ีได รับบริการภายใตโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เปาหมายจํานวน 500 โรงเรียน มีผลการดําเนินงาน 518 โรงเรียน    

คิดเปนรอยละ 103.60  
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เปาหมายสะสม 880 2,230 4,280 5,800 7,350 9,300 10,10010,60011,60012,60013,30013,700

ผลงานสะสม 1,349 2,773 4,827 8,327 9,890 13,65315,42817,28019,06921,04822,61223,895
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งดานปศุสัตวอยางทั่วถึง

และตอเนื่อง 

ผลผลิต :  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ ดําเนินงานภายใต กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

วัตถุประสงค : เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนผูสนใจจะไดรับ

การบริการทางดานการปศุสัตวตามความตองการของพื้นท่ี     

ผลลัพธ ( Outcome ) : เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอด

องคความรูดานการปศุสัตวสามารถนําความรูไปประกอบ

อาชีพได ไมนอยกวา รอยละ 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีจะดําเนินการจัด เดือนละ 1 คร้ัง 

ในกรณีท่ีเกษตรกรตองการแกไขปญหาเรงดวนในพื้นท่ี 

ไมสามารถชวยเหลือไดทันที  

- เกษตรกรบางรายอยูไกลจากสถานท่ีจัดคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี 

เง่ือนไขความสําเร็จ : ใหบริการแกเกษตรกรตามความ

ตองการ และความเหมาะสมของพื้นท่ี รวมท้ังการแกไข

ปญหารวมกัน ในเร่ืองโรคสัตว ควบคุมบําบัดโรคสัตว 

ตรวจรักษาพยาบาลสัตว และฉีดวัคซีนสัตว 

ขอเสนอแนะ : 

- ใหเจาหนาท่ีพรอมใหคําแนะนําและแกไขปญหา

ทางการเกษตร โดยเนนปญหาเรงดวนท่ีเกิดในพื้นท่ี  

- ใหบริการเกษตรตามความตองการและความเหมาะสม

ของพื้นท่ี 

- ประชาสัมพันธการจัดงานใหแกผูรับบริการในพื้นท่ี

ทราบ ไดแก เกษตรกร และประชาชน ท่ีจะเขารับบริการ

ใหเขาใจวัตถุประสงคและประเภทการใหบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ใหบริการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ดานปศุสัตวแกเกษตรกร กิจกรรมดานคลินิก ไดแก การใหคําปรึกษา 

การตรวจวิเคราะห การวินิจฉัย และการใหบริการโดยใชอุปกรณและเคร่ืองมือทาง

หองปฏิบัติการ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการจากคลินิกสัตว 

เปาหมายจํานวน 21,300 ราย มีผลการดําเนินงาน 23,356 ราย คิดเปนรอยละ 

109.65 
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เปาหมายสะสม 0 2,000 4,130 6,260 8,420 10,60012,75014,90017,20019,30021,300

ผลงานสะสม 68 251 1,115 1,784 2,291 5,091 5,699 6,519 7,282 17,69221,37923,356
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง
ผลผลิต :	 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ	 ด�าเนินงานภายใต้	
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู ่	
Smart	 Farmer	 เพิ่มรายได้เกษตรกรที่มี
รายได้ต�่ากว่า	180,000	บาท	ต่อครัวเรือน	
ต่อปี	 และพัฒนาเป็น	 Smart	 Farmer	
ต้นแบบ	
ผลลัพธ์ (Outcome) :	เกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์
สามารถน�าความรู ้ไปประกอบอาชีพได้	 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ผลผลติ (Output) :	ส�าหรับการด�าเนนิงาน	ภายใต้กจิกรรมสร้างเกษตรกร
ปราดเปรือ่งถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งปศสุตัว์ให้กบัเกษตรกรเพือ่พฒันา
สูก่ารเป็น	Smart	Farmer	โดยการส่งเสรมิแหล่งเรยีนรูแ้ละสร้างเครอืข่าย
การผลิตชุมชนต้นแบบ	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกรที่ได้
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ	Smart	Farmer	เป้าหมายจ�านวน	
13,077	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	13,120	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.33	

ปัญหา อุปสรรค : อายุของเกษตรกรจะ
สูงขึ้น	คือ	มากกว่า	50	ปี	ขาดแรงงานใน
ครัวเรือนภาคเกษตร	 วัยหนุ่มสาว	 อีกทั้ง
เกษตรกรขาดการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะ	
ท�าให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต	
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 พัฒนาเกษตรกรสู่	
Smart	Farmer	และเพิ่มรายได้เกษตรกร
ใหม้ีรายไดม้ากกวา่	180,000	บาท	ต่อครัว
เรือน	ต่อปี	
ข้อเสนอแนะ :	มีกระบวนการพัฒนาเพื่อ
สร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	
และทักษะทั้งด้านการผลิต	 การบริหาร
จดัการ	การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร	โดยร่วมมอื 
กับสถาบันการศึกษาทางการเกษตรใน
ระดับท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร ์มปศุสัตว ์
อินทรีย์
โครงการ :	เกษตรอนิทรย์ี	ด�าเนนิงานภายใต้	 
กิจกรรมส่งเสริมการท�าปศุสัตว์อินทรีย์
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายฐานการ

ผลิตสินค้า	 เนื้อ	 นม	 ไข่	 อินทรีย์ของ
เกษตรกรออกสู่ท้องตลาด	

2.	เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้
และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
สู่เกษตรกร	

3.	เพื่ อพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย ์ให้ได ้
มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค	

ผลลัพธ์ (Outcome) :	 จ�านวนฟาร์มท่ี
ผ่านการรับรองการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาสถานภาพได ้
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม
การท�าปศุสัตว์อินทรีย์	 ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์	 จัดท�าฐาน
ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์	 ถ่ายทอดองค์ความรู้	
ประชาสัมพันธ์เน้นสร้างการรับรู้	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	จ�านวนฟาร์ม
ปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	 เป้าหมายจ�านวน	 60	 ฟาร์ม	 มีผลการ
ด�าเนินงาน	116	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	193.33	

ปัญหา อุปสรรค : มีฟาร์มขอรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
เป็นจ�านวนมาก	 แต่ไม่ผ่านการรับรอง	
เน่ืองจากหลักเกณฑ์ของการตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	 มีเงื่อนไข
และมาตรฐานที่สูง
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 ฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ของเกษตรกรต้องเป็นฟาร์มที่ดี	
ทั้งด้านสุขอนามัย	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนถึง	การควบคมุป้องกนัโรคระบาด
ภายในฟาร์ม	ตามหลกัเกณฑ์ของการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
ข้อเสนอแนะ :	ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์
อนิทรย์ี	รวบรวมการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
จากผู้ประกอบการ

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ตรวจรับรองมาตรฐาน

ฟารมปศุสัตวอินทรีย 

โครงการ : เกษตรอินทรีย ดําเนินงานภายใต กิจกรรม

สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย 

วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายฐานการ

ผลิตสินคา เนื้อ นม ไข อินทรียของเกษตรกรออกสูทองตลาด     

2. เพื่อสนับสนุนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการผลิต

ปศุสัตวอินทรียสูเกษตรกร   

3. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

อินทรียใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของผูบริโภค     

ผลลัพธ ( Outcome ) : จํานวนฟารมท่ีผานการรับรอง

การผลิตปศุสัตวอินทรียในป ท่ีผานมาสามารถรักษา

สถานภาพไดไมนอยกวา รอยละ 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : มีฟารมขอรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมปศุสัตวอินทรียเปนจํานวนมาก แตไม

ผานการรับรอง เนื่องจากหลักเกณฑของการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมปศุสัตวอินทรีย มีเง่ือนไขและมาตรฐาน  

ท่ีสูง  

เง่ือนไขความสําเร็จ : ฟารมปศุสัตวอินทรียของ

เกษตรกรตองเปนฟารมท่ีดี ท้ังดานสุขอนามัย การ

จัดการส่ิงแวดลอม ตลอดจนถึง การควบคุมปองกัน

โรคระบาดภายในฟารม ตามหลักเกณฑของการ

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมปศุสัตวอินทรีย 

ขอเสนอแนะ : ตรวจติดตามฟารมปศุสัตวอินทรีย 

รวบรวมการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมิน

ฟารมปศุสัตวอินทรียจากผูประกอบการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมสงเสริมการทํา      

ปศุสัตวอินทรีย ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรท่ี

เล้ียงสัตวในระบบปศุสัตวอินทรีย ถายทอดองคความรู ประชาสัมพันธเนนสรางการ

รับรู โดยมีตัวชี้ วัดกิจกรรม คือ จํานวนฟารมปศุสัตวท่ีได รับการตรวจรับรอง 

เปาหมายจํานวน 60 ฟารม มีผลการดําเนินงาน 116 ฟารม คิดเปนรอยละ 193.33  
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เป้าหมาย / โครงการ / กิจกรรม  ผลการดำเนินงาน  ปัญหา อุปสรรค 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างท่ัวถึงและต่อ

เ น ื ่ อ ง 

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ ดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมสร้างเกษตรกร
ป ร า ด เ ป ร ื ่ อ ง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพ่ิมรายได้

เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 180,00 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี และ

พัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ     

ผลลัพธ์ ( Outcome ) : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบ
อ า ช ี พ ไ ด ้  ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า  ร ้ อ ย ล ะ  7 0 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรค : อายุของเกษตรกรจะสูงข้ึน คือ 

มากกว่า 50 ปี ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตร      วัย

หนุ่มสาว อีกท้ังเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ทำให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ

เ พ ื ่ อ เ พ ิ ่ ม ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ เ ท ่ า ท ี ่ ค ว ร 

เงื่อนไขความสำเร็จ : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 

Farmer และเพ่ิมรายได้เกษตรกรให้มีรายได้มากกว่า 
1 8 0 , 0 0 0 บ า ท ต ่ อ ค ร ั ว เ ร ื อ น ต ่ อ ป ี  

ข้อเสนอแนะ : มีกระบวนการพัฒนาเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่

ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะท้ังด้านการผลิต การ

บริหารจัดการ การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระดับท้องถิ ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer 

โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ โดยมีตัวชี้วัด
กิจกรรม คือ จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 

เป้าหมายจำนวน 13,077 ราย มีผลการดำเนินงาน 13,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.33  
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป ้าหมายการให ้บริการหน ่วยงาน : 
ก�าหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์
โครงการ :	บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส�าหรับสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	 ด�าเนินงานภายใต้ 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกร	ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและลดต้นทุนการผลิต	 ในพื้นที่เหมาะสม 
ในการเลี้ยงสัตว์	
ผลลพัธ์ (Outcome) :	ประสทิธิภาพการผลติ
เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร	โดยผลกัดนัให้มกีารรวมกลุ่มการผลิตและจดทะเบียนให้เป็นนติบุิคคล 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร	 โดยการให้บริการด้านปรับปรุง 
พนัธุส์ตัว์/	สขุภาพสตัว์	และพืชอาหารสตัว์	ลดต้นทนุการผลติ	โดยสนบัสนนุปัจจยั
การผลิตที่จ�าเป็น	เช่น	พันธุ์พืชอาหารสัตว์	ปุ๋ยเคมี	ผสมเทียม	และติดตามและ
เยีย่มเยยีนเกษตรกร	เพือ่ให้ค�าแนะน�าและเป็นทีป่รกึษาให้กบัเกษตรกร	โดยมตีวัชีว้ดั 
กิจกรรม	คือ	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 เป้าหมาย
จ�านวน	15,800	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	38,534	ราย	คิดเป็นร้อยละ	243.89	

ปัญหา อปุสรรค : ปรมิาณกระบอืภายในประเทศ
ลดลงอย่างรวดเร็ว	จะส่งผลกระทบและท�าให้
กระบือภายในประเทศสูญพันธุ์ได้ภายใน	5	ปี	
สาเหตเุนือ่งจากความนยิมในการบริโภคเนือ้สตัว์ 
เพิ่มขึ้น	 และมีการใช ้ เครื่องจักรกลแทน 
แรงงานสัตว์	 รวมถึงการขยายตัวของเมือง
ท�าให้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง	 และแรงงานหันไป
สนใจท�างานในเมืองท�าให้ขาดแรงงานและ
จ�าหน่ายพันธุ์สัตว์เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์	 ส่วนโคนม	
มีปัญหาในเรื่องปริมาณและคุณภาพน�้านมดิบ	
รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่า
ที่ควร	 ยังมีการปนเปื้อน	 ท�าให้เกษตรกรถูก
กดราคาจ�าหน่าย
เงื่อนไขความส�าเร็จ : 
-	 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน

การผลิต	ในพื้นที่เหมาะสมการเลี้ยงกระบือ
และโคนม

-	 สงวนและอนุรักษ์พันธุ์กระบือ
-	 ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ที่ไม่

เหมาะสม	 มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยง
โคเนื้อ/กระบือ

ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด	 และแจ้งให้
เกษตรกรได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบในการ
ตดัสนิใจในการเลีย้งปศสุตัว์ของตนเอง	รวมทัง้
เพือ่ใช้ประกอบในการจดัท�าแผนงานโครงการ
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การลด
ต้นทนุ	ของหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะต้องไปส่งเสรมิ
และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติให้กบัเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป ้าหมายการให ้บริการหน ่วยงาน : 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ปศุสัตว์ในการประกอบอาชีพ
โครงการ :	 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตร	 ด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมปรับ
โครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่ อ เพิ่ มพัฒนาศักยภาพการผลิต ให ้

ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต	 (Value	 Chain)	
ในพื้นที่ที่เหมาะสม	

2.	เพือ่สร้างอาชพีและเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ให้เกษตรกร

ผลลพัธ์ (Outcome) :	ประสทิธิภาพการผลติ
เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30
 

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมปรับโครงสร้างการ
ผลิตปศุสัตว์	สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์	โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลย	ีและสร้างเครอืข่ายการผลติและการตลาด	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
ให้กับกลุ ่มเกษตรกร/สหกรณ์	 โดยการให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ ์สัตว์/ 
สุขภาพสัตว์	 และพืชอาหารสัตว์	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนชนิดสัตว์ 
ที่ได้รับการปรับโครงสร้าง	การผลิต	 เป้าหมายจ�านวน	1	ชนิด	มีผลการด�าเนิน
งาน	1	ชนดิ	คดิเป็น	ร้อยละ	100	และจ�านวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการปรบัโครงสร้าง 
การผลิตการเลี้ยงกระบือ	 เป้าหมายจ�านวน	 4,842	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 
5,074	ราย	คิดเป็นร้อยละ	104.79

ปัญหา อุปสรรค : จ�านวนกระบอืได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้ลดลง	คือ	พื้นที่ไม่พอ
เลี้ยง	 อาหารหยาบไม่เพียงพอ	 เกษตรกรขาด
ความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ	
ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือ
ทั้งในและนอกประเทศมีมากยิ่งขึ้น	 จึงจ�าเป็น
ต้องหาแนวทางเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อ
รักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 เกษตรกรได้รับความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการเลี้ยงกระบือ	 และ
สามารถน�ากลบัไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ
พันธุ์กระบือ	
ข้อเสนอแนะ :	 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
กระบือ	 จัดฝึกอบรม	 ให้เกษตรกรรู้การเลี้ยง
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดการด้านอาหาร	
ปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกกระบือที่มีลักษณะดี 
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาการเลี้ยง
กระบือ

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : กําหนดเขตการใชที่ดิน

ภาคปศุสัตว 

โครงการ :  บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สําหร ับส ินค า เกษตรที ่สําค ัญ ดํา เน ินงานภายใต

กิจกรรมเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร    

ในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุน

การผลิต ในพื้นท่ีเหมาะสมในการเล้ียงสัตว     

ผลลัพธ ( Outcome ) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา รอยละ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : ปริมาณกระบือภายประเทศลดลงอยาง

รวดเร็ว จะสงผลกระทบและทําใหกระบือภายในประเทศสูญพันธุ

ไดภายใน 5 ป สาเหตุเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตว

เพ่ิมข้ึน และมีการใชเครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว รวมถึงการ

ขยายตัวของเมืองทําใหพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวลดลง และแรงงานหันไป

สนใจทํางานในเมืองทําใหขาดแรงงานและจําหนายพันธุสัตวเขา

สูโรงฆาสัตว สวนโคนม มีปญหาในเรื่องปริมาณและคุณภาพ

น้ํานมดิบ รวมท้ังคุณภาพการผลิตยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร ยัง

มีการปนเปอน ทําใหเกษตรกรถูกกดราคาจําหนาย 

เง่ือนไขความสําเร็จ :  

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนการผลิต ในพ้ืนท่ี

เหมาะสมการเลี้ยงกระบือและโคนม 

- สงวนและอนุรักษพันธุกระบือ 

- ลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวนาปรังในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม มาปลูกพืช

อาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ 

ขอเสนอแนะ : ตรวจสอบพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง       

ปศุสัตวในแตละชนิด และแจงใหเกษตรกรไดรับทราบเพ่ือ

ใชประกอบในการตัดสินใจในการเลี้ยงปศุสัตวของตนเอง 

รวมท้ังเพ่ือใชประกอบในการจัดทําแผนงานโครงการ

สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุน ของ

หนวยงานภาครัฐท่ีจะตองไปสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตใหกับเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม สรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกร โดยผลักดันใหมีการรวมกลุมการผลิตและจดทะเบียนใหเปนนิติบุคคล 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร โดยการใหบริการดานปรับปรุงพันธุสัตว/ 

สุขภาพสัตว และพืชอาหารสัตว ลดตนทุนการผลิต โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตท่ี

จําเปน เชน พันธุพืชอาหารสัตว ปุยเคมี ผสมเทียม และติดตามและเย่ียมเยียน

เกษตรกร เพื่อใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาใหกับเกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม 

คือ จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปาหมายจํานวน 

15,800 ราย มีผลการดําเนินงาน 38,534 ราย คิดเปนรอยละ 243.89  
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เปาหมายสะสม 1,316 2,632 3,948 5,264 6,580 7,896 9,212 10,528 11,845 13,162 14,481 15,800

ผลงานสะสม 2,666 5,443 8,267 11,549 15,709 19,701 23,659 27,104 30,089 32,849 35,996 38,534
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับการ

พัฒนาองคความรูดานปศุสัตวในการประกอบอาชีพ 

โครงการ :  ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร 

ดําเนินงานภายใต กิจกรรมปรับโครงสรางการผลิต  

ปศุสัตว  

วัตถุประสงค : 1. เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการผลิตให

ครอบคลุมห วง โซ การผลิ ต  (Value Chain) ในพื้ น ท่ี           

ท่ีเหมาะสม   

2. เพื่อสรางอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น  

ไมนอยกวา รอยละ 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : จํานวนกระบือไดลดลงอยางตอเนื่อง 

ซึ่งปจจัยท่ีทําใหลดลง คือ พื้นท่ีไมพอเล้ียง อาหารหยาบ

ไมเพียงพอ เกษตรกรขาดความรูในการเล้ียงกระบือตาม

หลักวิชาการ ประกอบกับความตองการบริโภคเนื้อ

กระบือท้ังในและนอกประเทศมีมากย่ิงขึ้น จึงจําเปนตอง

หาแนวทางเพื่อแกไขอยางเรงดวนเพื่อรักษาปริมาณ

กระบือไมใหลดลง 

เง่ือนไขความสําเร็จ : เกษตรกรไดรับความรูความเขาใจ

ในแนวทางการเล้ียงกระบือ และสามารถนํากลับไปเปน

แนวทางในการปรับปรุงพันธุกระบือ  

ขอเสนอแนะ : สงเสริมและพัฒนาการเล้ียงกระบือ      

จัดฝกอบรม ใหเกษตรกรรูการเล้ียงท่ีถูกตองตามหลัก

วิชาการจัดการดานอาหาร ปรับปรุงพันธุและคัดเลือก

กระบือท่ีมีลักษณะดี โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตท่ี

เหมาะสมเพื่อใชเปนองคประกอบในการพัฒนาการเล้ียง

กระบือ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมปรับโครงสรางการผลิต  

ปศุสัตว สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร/สหกรณ โดยการถายทอด

เทคโนโลยี และสรางเครือขายการผลิตและการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ใหกับกลุมเกษตรกร/สหกรณ โดยการใหบริการดานปรับปรุงพันธุสัตว/สุขภาพสัตว และ

พืชอาหารสัตว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนชนิดสัตวท่ีไดรับการปรับโครงสราง    

การผลิต เปาหมายจํานวน 1 ชนิด มีผลการดําเนินงาน 1 ชนิด คิดเปน รอยละ 100 

และจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการปรับโครงสรางการผลิตการเล้ียงกระบือ เปาหมาย

จํานวน 4,842 ราย มีผลการดําเนินงาน 5,074 ราย คิดเปนรอยละ 104.79  
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : 
พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ดพันธุ์
ได้มาตรฐาน
โครงการ :	พฒันาเป็นศนูย์กลางการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน	 (Seed	 Hub)	 ด�าเนินงาน 
ภ า ย ใ ต ้ กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า เ ป ็ น 
ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ ์พืช
อาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน	(Seed	Hub)	
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อรองรับการตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ ์พืช
อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการ	

2.	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุง
สภาพเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ให้
ได้มาตรฐานสากล	

3.	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุพ์ชื
อาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการใช้
ในประเทศและส่งออก

ผลลัพธ์ (Outcome) :	ระดับความ
ส�าเรจ็ของเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ร้อยละ	100

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อ
รองรบัประชาคมอาเซยีน	 (Seed	Hub)	พฒันาห้องปฏบิตักิาร 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ์และเพิ่มความสามารถในการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	 และเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้คงคุณภาพดีตามมาตรฐาน	 ตลอดจนส่ง
เสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการใช้ใน
ประเทศและส่งออก	โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม	คอื	จ�านวนเมล็ดพนัธุ์
พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	เป้าหมายจ�านวน	250	ตัน	มีผล
การด�าเนินงาน	253	ตัน	คิดเป็น	ร้อยละ	101.20

ปัญหา อุปสรรค : ต้องพฒันาห้อง
ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการระบบคุณภาพ	 ISO/
IEC	 17025	 โรงงานท�าความสะอาด
เมล็ดพนัธุท์ีมี่ประสิทธภิาพและห้องเยน็
ส�าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสตัว์	ทีส่ามารถรองรบัปรมิาณ 
และคณุภาพของเมลด็พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ 
ทีจ่ะเพิม่ขึน้	รวมถงึเป็นการเกบ็รกัษา
เชื้อพันธุ ์พืชอาหารสัตว์ให้มีความ
หลากหลายและสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการวิจัยปรับปรุงพันธุ์
พชือาหารสตัว์	และน�าไปใช้ประโยชน์
ในการกระจายพันธุ ์ให้เกษตรกร
ปลูกส�าหรับเลี้ยงสัตว์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
เงื่อนไขความส�าเร็จ : 
-	เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับ
การบริการปรับปรุงสภาพเมล็ด
และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล	

-		ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส�าหรับ
จ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออก	

ข้อเสนอแนะ :
-	 พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการระบบคุณภาพ	 ISO/
IEC	 17025	 และปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพนัธุพ์ชือาหารสตัว์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน

-	 รองรับการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาคุณภาพและผลิต

เมล็ดพันธุไดมาตรฐาน 

โครงการ : พัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุ

พ ืช ร อ ง ร ับ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น  ( Seed Hub) 

ดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาเปนศูนยกลางการ

ผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว เ พ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน (Seed Hub)  

วัตถุประสงค : 1. เพื่อรองรับการ ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหแกเกษตรกรและ

ผูประกอบการ  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุพืช

อาหารสัตวใหไดมาตรฐานสากล  

3. เพื่อสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหเพียงพอ

ตอการใชในประเทศและสงออก 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ระดับความสําเร็จของเมล็ด

พันธุพืชอาหารสัตวท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพเมล็ด

พันธุพืชอาหารสัตวรอยละ 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : ตองพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

เมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหไดมาตรฐานหองปฏิบัติการระบบคุณภาพ 

ISO/IEC 17025 โรงงานทําความสะอาดเมล็ดพันธุที่มีประสิทธิภาพ

และหองเย็นสําหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว ที่สามารถ

รองรับปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวที่จะเพิ่มข้ึน 

รวมถึงเปนการเก็บรักษาเชื้อพันธุพืชอาหารสัตวใหมีความหลากหลาย

และสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการวิจัยปรับปรุงพันธุพืชอาหาร

สัตว และนําไปใชประโยชนในการกระจายพันธุใหเกษตรกรปลูก

สําหรับเลี้ยงสัตวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เง่ือนไขความสําเร็จ :  

- เกษตรกรและผูประกอบการไดรับการบริการปรับปรุงสภาพ

เมล็ดและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีได

มาตรฐานจากหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานในระดับสากล  

- ปริมาณเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน

สําหรับจําหนายภายในประเทศและสงออก  

ขอเสนอแนะ : 

- พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืชอาหาร

สัตวใหไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการระบบคุณภาพ 

ISO/IEC 17025 และปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวให

ไดตามมาตรฐาน 

- รองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุพืชอาหาร

สัตวใหแกเกษตรกรและผูประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาเปนศูนยกลางการ

ผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) พัฒนา

หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุและเพิ่มความสามารถในการปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว และเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหคงคุณภาพ

ดีตามมาตรฐาน ตลอดจนสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหเพียงพอตอ

การใชในประเทศและสงออก โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนเมล็ดพันธุพืชอาหาร

สัตวพันธุดีท่ีผลิตได เปาหมายจํานวน 250 ตัน มีผลการดําเนินงาน 253 ตัน คิดเปน 

รอยละ 101.20 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : 
ก�าหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์
โครงการ :	พัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง	 
ด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง	
วตัถปุระสงค์ :	ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ให้มกีารเลีย้งสตัว์ทีม่คีวามเหมาะสม
กบัพืน้ท่ีสงู	ตลอดจนปรับปรงุพนัธุส์ตัว์ 
ที่มี ในพื้นที่ ให ้ได ้ผลผลิตเพิ่ม ข้ึน	 
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ 
สร้างรายได้ตามแนวทางด�ารงชีวิต
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 เกษตรกร
สามารถน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีได้ 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50

 
ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มี
การเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับพื้นที่	 เพื่อสร้างรายได้และอาหาร
โปรตีนจากสัตว์	และบริโภคในครัวเรือน	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	
คือ	 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	 เป้าหมาย
จ�านวน	 1,400	 ราย	มีผลการด�าเนินงาน	 1,400	 ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค : 
-	ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร	
ด�ารงชีพด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย	
ปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติด

-		สัตว์ปรับตัวยาก	 เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศ	 และสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงเร็ว

-	ข้อจ�ากัดด้านวัฒนธรรมประเพณ	ี
และความเชื่อ

เงื่อนไขความส�าเร็จ : 
-	 เกษตรกรมกีารเลีย้งสตัว์ทีเ่หมาะสม 
กับบริบทของพื้นที่	 และสามารถ
ปรบัปรงุ	ขยายพนัธุส์ตัว์เพิม่ผลผลติ
ในพื้นที่ได้	

-	 เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภค
ในครวัเรอืนเพยีงพอ	มรีายได้เสรมิ
จากการเลี้ยงสัตว์	

-	 เกษตรกรมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์	 โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ :
-	 ส ่งเสริมถ ่ายทอดความรู ้และ
เทคโนโลยแีก่กลุม่เกษตรกร	ให้ได้รบั
การพัฒนาอย่างเหมาะสม

-	 จัดฝึกอบรมตดิตามผลการด�าเนินงาน
และตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�าแก่
เกษตรกร	รวมทัง้สร้างอาสาปศสุตัว์	
เพื่ อช ่ วยเหลือในการติดตาม
กจิกรรมโครงการหลวง

-	 มีการบูรณาการกับโครงการอื่นๆ	
ในพื้นที่เดียวกัน

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : กําหนดเขตการใชที่ดินภาค

ปศุสัตว 

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดําเนินงาน

ภายใต กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง  

วัตถุประสงค : สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเล้ียงสัตวท่ีมีความ

เหมาะสมกับพื้นท่ีสูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุสัตวท่ีมีในพื้นท่ีให

ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสรางรายไดตาม

แนวทางดํารงชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ ( Outcome ) : เกษตรกรสามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพได ไมนอยกวา รอยละ 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- ชาวไทยภูเขาในทองถิ่นทุรกันดาร ดํารงชีพดวยการทําไร

เล่ือนลอย ปลูกฝนและคายาเสพติด 

- สัตวปรับตัวยาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพ

อากาศเปล่ียนแปลงเร็ว 

- ขอจํากัดดานวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ 

เง่ือนไขความสําเร็จ :  

- เกษตรกรมีการเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

และสามารถปรับปรุง ขยายพันธุสัตวเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ได  

- เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ        

มีรายไดเสริมจากการเล้ียงสัตว   

- เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอเสนอแนะ : 

- สงเสริมถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรกร ให

ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 

- จัดฝกอบรมติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจเย่ียมให

คําแนะนําแกเกษตรกร รวมท้ังสรางอาสาปศุสัตว เพ่ือ

ชวยเหลือในการติดตามกิจกรรมโครงการหลวง 

- มีการบูรณาการกับโครงการอื่น  ๆในพ้ืนที่เดียวกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง

สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรใหมีการเล้ียงสัตวเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อสรางรายไดและ

อาหารโปรตีนจากสัตว และบริโภคในครัวเรือน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ เกษตรกรไดรับ

การพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว เปาหมายจํานวน 1,400 ราย มีผลการดําเนินงาน 1,400 

ราย คิดเปนรอยละ 100.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์
โครงการ :	 พัฒนาศูนย์เรียนรู ้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร	ด�าเนนิงาน 
ภายใต้	 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู ้การ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อเป ็นศูนย ์กลางในการถ ่ายทอด

เทคโนโลยี	การผลิต	การบริหารจัดการ	
และการตลาดผลผลิตด ้านปศุสัตว  ์
ในชุมชน	

2.	เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค ้า 
ด้านปศุสัตว์	

3.	เพือ่ให้บรกิารเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
ด้านการปศุสัตว์

ผลลัพธ์ (Outcome) : ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้
รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้	 ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	70

ผลผลิต ( Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมพัฒนา
ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	พฒันาศนูย์เรยีนรู้ 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 โดยน�าเอาองค์ความรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และ
ประสบการณ์จากเกษตรกรทีป่ระสบความส�าเร็จในด้านการท�าการเกษตร
มาเป็นต้นแบบ	รวมทัง้การพัฒนารูปแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้	แหล่งศกึษา	
ดูงาน	 และศูนย์กลางในการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต
ที่เหมาะสม	 สู่เกษตรกรและผู้สนใจ	 ท�าหน้าที่ประสานงานให้ค�าปรึกษา	
แนะน�า	 แก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพ	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริม
ด้านปศุสัตว์	เป้าหมายจ�านวน	882	ศูนย์	มีผลการด�าเนินงาน	882	ศูนย์	
คิดเป็นร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค : 
-		ศูนย์เรียนรู ้จะเน้นด้านพืชเป็นหลัก	 

การเลี้ยงปศุสัตว์จะเป็นกิจกรรมเสริม
-	 เจ้าของศูนย์เรียนรู้ยังขาดองค์ความรู้

ด้านการเลี้ยงสัตว์
-	 พื้นที่ศูนย์คับแคบและไม่เหมาะสมใน

การจัดท�าฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของชุมชน
ข้อเสนอแนะ :	พัฒนาให้งานด้านปศุสัตว์
ให้มีความโดดเด่นมากข้ึน	 และให้มีการ
ขยายศนูย์เรยีนรูฯ้	โดยให้เชือ่มโยงกับศนูย์
เรียนรู้ฯ	 ด้านการปศุสัตว์	 รวมทั้งให้มีการ
เข้าตดิตาม	ให้ความรู้และมกีารพฒันางาน
ด้านปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แปลงใหญ่แก่
เกษตรกร
โครงการ :	 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ 
แปลงใหญ่	 ด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติตลอดห่วงโซ่อปุทาน	
แก้ปัญหาด้านการผลติ	การตลาดและรายได้
ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ (Outcome ) : ประสิทธภิาพการ
ผลิตเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ผลผลิต (Output ) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการ

เลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	ลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่	 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมพ้ืนท่ี
หลายจังหวัด	 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการลดต้นทุนด้านปศุสัตว์ทั้ง	 
4	ทีม	ได้แก่	ทีมการตลาด	ทีมการลดต้นทุนการผลิต	(ลดต้นทุนการผลิต	
และเพิ่มผลผลิตต่อไร่)	 ทีมการบริหารจัดการ	 และทีมผู้จัดการแปลงของ
จงัหวดั	ให้ด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสานการด�าเนนิงานของ
แต่ละจังหวัดเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน	โดยได้น�าเสนอแปลงต้นแบบ
โครงการส่งเสริมปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่	 5	 แปลงใหญ่	 5	 รายชนิดสัตว์	
ได้แก่	ไก่พื้นเมือง	โคนม	โคเนื้อ	กระบือ	และแพะ	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	
คือ	เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	เป้าหมาย
จ�านวน	47	แปลง	มีผลการด�าเนินงาน	111	แปลง	คิดเป็นร้อยละ	236.17

ปัญหา อุปสรรค :
-	 กลุ่มเกษตรกรขาดโรงฆ่าสัตว์เป็นของ

ตนเอง	ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาได้ตลอด
ห่วงโซ่การผลิต	

-	 กลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุน
สินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

เง่ือนไขความส�าเรจ็ :	เสริมสร้างศกัยภาพ
และขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสา
ปศุสัตว์	 ให้เป็นพี่เลี้ยงแก่กลุ่มแปลงใหญ่
ในพื้นที่ให้ใกล้ชิดมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ : 
-		เพ่ิมอัตราการให้ลูก/ปี/แม่	 ให้สูงขึ้น	 

ใช ้พ ่อพันธุ ์ที่ ดีคุมฝู ง 	 เพิ่มสัดส ่วน 
ในการคุมฝูง	

-	 เพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกสัตว์	 โดย
เน้นการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์
อ่อนให้ดีขึ้น

-		การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เกษตรกร	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สงเสริมศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตว 

โครงการ : พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร ดําเนินงานภายใต กิจกรรม

พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร  

วัตถุประสงค : 1. เพื่อเปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยี  

การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดผลผลิตดาน  

ปศุสัตวในชุมชน  

2. เพื่อเปนตนแบบในการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาดานปศุสัตว  

3. เพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลและขาวสารดานการ     

ปศุสัตว 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรไดรับการพัฒนาความพรอมเพื่อเปน

แหลงเรียนรู ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวา รอยละ 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- ศูนยเรียนรูจะเนนดานพืชเปนหลัก การเล้ียงปศุสัตวจะ

เปนกิจกรรมเสริม 

- เจาของศูนยเรียนรูยังขาดองคความรูดานการเล้ียงสัตว 

- พื้นท่ีศูนยคับแคบและไมเหมาะสมในการจัดทําฐาน

เรียนรูดานปศุสัตว 

เง่ือนไขความสําเร็จ : มีแหลงเรียนรูดานการเลี้ยง

สัตวท่ีสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน 

ขอเสนอแนะ : พัฒนาใหงานดานปศุสัตวใหมีความโดด

เดนมากขึ้น และใหมีการขยายศูนยเรียนรูฯ โดยให

เชื่อมโยงกับศูนยเรียนรูฯ ดานการปศุสัตว รวมท้ังใหมี

การเขาติดตาม ใหความรูและมีการพัฒนางานดาน   

ปศุสัตวอยางใกลชิด 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร พัฒนาศูนยเรียนรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตเพื่อเปนแหลงถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยนําเอาองคความรู          

ภูมิปญญาทองถิ่น และประสบการณจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในดานการทํา

การเกษตรมาเปนตนแบบ รวมท้ังการพัฒนารูปแบบใหเปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษา      

ดูงาน และศูนยกลางในการฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมาะสม        

สูเกษตรกรและผูสนใจ ทําหนาท่ีประสานงานใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาและ

พัฒนาประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรไดรับการสงเสริมดานปศุสัตว เปาหมายจํานวน 882 ศูนย มีผลการ

ดําเนินงาน 882 ศูนย คิดเปนรอยละ 100.00 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สงเสริมอาชีพดานปศุสัตว

แปลงใหญแกเกษตรกร 

โครงการ : สงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ ดําเนินงาน

ภายใต กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ  

วัตถุประสงค : เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ตลอดหวงโซอุปทาน แกปญหาดานการผลิต การตลาดและรายได

ของเกษตรกรอยางย่ังยืน 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น  

ไมนอยกวา รอยละ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- กลุมเกษตรกรขาดโรงฆาสัตวเปนของตนเอง ทําใหไม

สามารถพัฒนาไดตลอดหวงโซการผลิต  

- กลุมเกษตรกรยังไมไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

เง่ือนไขความสําเร็จ : เสริมสรางศักยภาพและ

ขับเคล่ือนเจาหนาท่ีปศุสัตวและอาสาปศุสัตว ใหเปนพี่

เล้ียงแกกลุมแปลงใหญในพื้นท่ีใหใกลชิดมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ :  

- เพิ่มอัตราการใหลูก/ป/แม  ใหสูงขึ้น ใชพอพันธุ  

ท่ีดีคุมฝูง เพิ่มสัดสวนในการคุมฝูง   

- เพิ่มอัตราการรอดตายของลูกสัตว โดยเนนการ

จัดการและดูแลสุขภาพสัตวออนใหดีขึ้น 

- การบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อให

ความรูความเขาใจแกเกษตรกร และเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบ

แปลงใหญ ลดตนทุนการผลิตดวยระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ การบริหารจัดการ

ตลอดหวงโซอุปทานครอบคลุมพื้นท่ีหลายจังหวัด สนับสนุนกลไกขับเคล่ือนการลดตนทุน

ดานปศุสัตวท้ัง 4 ทีม ไดแก ทีมการตลาด ทีมการลดตนทุนการผลิต (ลดตนทุนการผลิต 

และเพิ่มผลผลิตตอไร) ทีมการบริหารจัดการ และทีมผูจัดการแปลงของจังหวัด ให

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสานการดําเนินงานของแตละจังหวัดเชื่อมโยงไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยไดนําเสนอแปลงตนแบบโครงการสงเสริมปศุสัตวแบบแปลงใหญ 5 

แปลงใหญ 5 รายชนิดสัตว ไดแก ไกพื้นเมือง โคนม โคเนื้อ กระบือ และแพะ โดยมีตัวชี้วัด

กิจกรรม คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตในพื้นท่ีแปลงใหญ เปาหมายจํานวน 

47 แปลง มีผลการดําเนินงาน 111 แปลง คิดเปนรอยละ 236.17 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในภาครัฐ
โครงการ :	ส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครฐั	ด�าเนนิงานภายใต้	กิจกรรมส่งเสรมิ
การใช้ยางด้านปศุสัตว์	
วตัถปุระสงค์ :	เพือ่ส่งเสรมิการใช้ยางพารา
ในประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome) :	จ�านวนหน่วยงาน
กรมปศุสัตว์ท่ีสนับสนุนการใช้ยางพารา	
77	จังหวัด

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ยางด้านปศุสัตว์	 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานกรมปศุสัตว์	 
จดัซือ้ถงุมอืยางกบัรองเท้าบูท๊เพ่ือใช้ในงานด้านส่งเสริม	ผลติปศุสตัว์	และ
สุภาพสัตว์	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่ 
สนบัสนนุการใช้ยางพารา	เป้าหมายจ�านวน	77	จงัหวดั	มผีลการด�าเนนิงาน	
77	จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

ปัญหา อุปสรรค : ในบางพื้นที่ไม่มีสินค้า
ตามที่หน่วยงานต้องการ
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 ส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงาน	 สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
จัดการฟาร์ม	 ด้านการดูแลสุขภาพสัตว	์
และด้านควบคุมโรค
ข้อเสนอแนะ :	 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 ในด้านการปศุสัตว์ด้วยการส่ง
เสริมการใช้ยาง	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
สนิค้าเกษตรมคีณุภาพมาตรฐานปลอดภัย
โครงการ :	 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
สู่มาตรฐาน	 ด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรม
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
วตัถุประสงค์ :	เพือ่ให้ผลผลติสนิค้าปศสุตัว์
ทีผ่ลติได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยั	
ส�าหรับการบริโภคภายในประเทศและส่ง
ออกต่างประเทศ
ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ผู้ประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์	 ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	 บริการตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน	 และ
ร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด	 ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด	 โดยมี
ตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	 เป้าหมายจ�านวน	 332,080	
ตัวอย่าง	มีผลการด�าเนินงาน	336,829	ตัวอย่าง	คิดเป็น	ร้อยละ	101.43	
และจ�านวนสถานประกอบการสนิค้าปศสุตัว์ได้รบับรกิาร	เป้าหมายจ�านวน	
43,100	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	66,364	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	153.98
 

ปัญหา อุปสรรค : 
-	 การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน	ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มี
กฎหมายบังคับ	 ท�าให้มีปริมาณฟาร์ม
และโรงงานยงัน้อยหากเทยีบกบัปรมิาณ
ทัง้หมด	เนือ่งจากผูป้ระกอบการขาดแรง
จูงใจและจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง

-	 ผู ้ผลิตสินค ้าปศุสัตว ์ 	 ยังขาดความ
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้าน
อาหาร	 บางรายมุ ่งหวังเพียงแต่ผล
ตอบแทนมากกว่าจะค�านึงถึงผู้บริโภค	
โดยพบว่ายงัมกีารลกัลอบการใช้สารต้อง
ห้ามในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม

เง่ือนไขความส�าเร็จ :	 ผู ้บริโภคสินค้า
ปศุสัตว์	จะต้องรู้และมีความเข้าใจในเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหาร	 โดยผู้บริโภค
จะเป็นผู ้ผลักดันให้ผู ้ผลิตสินค้าพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน	 โดย
เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น	 และจะ
ต้องไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง
ข้อเสนอแนะ :
-	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ไม่ว่าจะเป็น 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล	เทศบาล	ควรมส่ีวนร่วมในการ 
บริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัย
ด้านอาหาร	โดยเฉพาะในเร่ืองการพฒันา 
โรงฆ่าสัตว์	 ร้านค้าจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ 
จะต้องได้การพฒันาปรบัปรงุให้ได้มาตรฐาน 
ทุกจังหวัด	และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สงเสริมการใชยาง

ธรรมชาติในภาครัฐ 

โครงการ : สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 

ดําเนินงานภายใต กิจกรรมสงเสริมการใชยางดานปศุสัตว  

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมการใชยางพาราในประเทศ 

ผลลัพธ ( Outcome ) : จํานวนหนวยงานกรมปศุสัตวท่ี

สนับสนุนการใชยางพารา 77 จังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : ในบางพื้นท่ีไมมี สินคาตามท่ี

หนวยงานตองการ 

เง่ือนไขความสําเร็จ : สงเสริมการใชยางในหนวยงาน 

สนับสนุนกิจกรรมดานการจัดการฟารม ดานการดูแล

สุขภาพสัตว และดานควบคุมโรค 

ขอเสนอแนะ : สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ     

ในดานการปศุสัตวดวยการสงเสริมการใชยาง  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมสงเสริมการใชยางดาน   

ปศุสัตว สงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานกรมปศุสัตว จัดซื้อถุงมือยางกับรองเทาบูท

เพื่อใชในงานดานสงเสริม ผลิตปศุสัตว และสุภาพสัตว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวน

หนวยงานกรมปศุสัตวท่ีสนับสนุนการใชยางพารา เปาหมายจํานวน 77 จังหวัด มีผลการ

ดําเนินงาน 77 จังหวัด คิดเปนรอยละ 100.00 
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เปาหมายสะสม 0 0 77 77 77

ผลงานสะสม 3 5 11 16 24 48 57 62 66 70 74 77
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สินคาเกษตรมีคุณภาพ

มาตรฐานปลอดภัย 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

ดําเนินงานภายใต กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว  

วัตถุประสงค : เพื่อใหผลผลิตสินคาปศุสัตวที่ผลิต

ไดมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สําหรับการ

บริโภคภายในประเทศและสงออกตางประเทศ 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ผูประกอบการสินคาปศุสัตว     

ท่ีไดรับบริการตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ไมนอยกวา 

รอยละ 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- การพัฒนาฟารมและโรงงานเขาสูระบบมาตรฐาน ยังเปนมาตรฐาน

สมัครใจไมมีกฎหมายบังคับ ทําใหมีปริมาณฟารมและโรงงานยัง

นอยหากเทียบกับปริมาณท้ังหมด เนื่องจากผูประกอบการขาด

แรงจูงใจและจะตองมีการลงทุนคอนขางสูง 

- ผูผลิตสินคาปศุสัตว ยังขาดความตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภัยดานอาหาร บางรายมุงหวังเพียงแตผลตอบแทนมากกวา

จะคํานึงถึงผูบริโภค โดยพบวายังมีการลักลอบการใชสาร

ตองหามในกระบวนการผลิตระดับฟารม 

เง่ือนไขความสําเร็จ : ผูบริโภคสินคาปศุสัตว จะตองรูและมี

ความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร  โดยผูบริโภคจะ

เปนผูผลักดันใหผูผลิตสินคาพัฒนากระบวนการผลิตใหได

มาตรฐาน โดยเลือกซ้ือสินคาปศุสัตวท่ีผานการรับรองมาตรฐาน

จากกรมปศุสัตวเทานั้น และจะตองไมซ้ือสินคาท่ีไมผานการ

รับรอง 

ขอเสนอแนะ : 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคการบริหารสวน

จังหวัด องคการบริหารสวนตําบลเทศบาล ควรมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร โดยเฉพาะใน

เรื่องการพัฒนาโรงฆาสัตว รานคาจําหนายเนื้อสัตว จะตองได

การพัฒนาปรับปรุงใหไดมาตรฐานทุกจังหวัด และมีใบอนุญาต

ทุกแหง 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว บริการตรวจประเมินฟารม/โรงงาน และรานคาจําหนายสินคาปศุสัตวใหได

มาตรฐานตามเกณฑกําหนด ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑกําหนด โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือจํานวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจวิเคราะห

คุณภาพสินคาปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐานกําหนด เปาหมายจํานวน 332,080 ตัวอยาง   

มีผลการดําเนินงาน 336,829 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 101.43 และจํานวนสถาน

ประกอบการสินคาปศุสัตวไดรับบริการ เปาหมายจํานวน 43,100 แหง มีผลการ

ดําเนินงาน 66,364 แหง คิดเปนรอยละ 153.98 
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เปาหมายสะสม 29,279 54,471 86,555 115,499 143,544 171,988 197,845 224,437 251,544 278,552 305,967 332,080

ผลงานสะสม 18,620 40,331 63,345 92,987 116,205 158,006 180,280 211,561 252,938 281,070 303,045 336,829
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
สนิค้าเกษตรมคีณุภาพมาตรฐานปลอดภัย
โครงการ :	 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน	 ด�าเนินงานภายใต้กิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
ด้านปศุสัตว์	
วัตถุประสงค์ : 
1.	จ�านวนตวัอย่างทีไ่ด้รบัการตรวจวเิคราะห์

คุณภาพสินค ้ าปศุ สัตว ์ตามเกณฑ ์
มาตรฐานก�าหนด

2.	จ�านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์
ได้รับบริการ

ผลลัพธ์ (Outcome) :	 ผู้ประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์	 ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและ 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตัว์	 ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ด้านปศสุตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม	คือ	จ�านวน
ตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล	 เป้าหมายจ�านวน	 800	 ตัวอย่าง	 มีผลการด�าเนินงาน	
773	ตวัอย่าง	คดิเป็น	ร้อยละ	96.63	และจ�านวนสถานประกอบการสนิค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	 เป้าหมาย
จ�านวน	250	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	280	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	112.00	

ปัญหา อุปสรรค : 
-	 ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ	 จะเป็น

ระบบการค้าแบบเสรีมากขึน้	ท�าให้แต่ละ
ประเทศจะน�ามาตรการด้านสุขอนามยัมา
ใช้เป็นเงือ่นไขในการกดีกนัทางการค้า

-	 ผู ้บริโภคยังขาดความรู ้	 ความเข้าใจ	 
ในเรื่องความปลอดภัยด ้านอาหาร	 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์
การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้าง
จะส่งผลร้ายต่อร่างกาย	

เง่ือนไขความส�าเรจ็ :	ผูผ้ลติสนิค้าปศสุตัว์	
จะต้องมีความตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยด้านอาหาร	 ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต	
ข้อเสนอแนะ :	เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความ
รู้แก่ผู้บริโภค	เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการ
เลือกซ้ือสินค้าและผลร้ายในการบริโภค
สินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ	 เพ่ือเป็นแรงช่วย
ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
สนิค้าเกษตรมคีณุภาพมาตรฐานปลอดภัย
โครงการ :	 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน	 ด�าเนินงานภายใต้กิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	
วตัถปุระสงค์ :	เพือ่ให้ผลผลติสนิค้าปศสุตัว์
ท่ีผลติได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยั	
ส�าหรับการบริโภคภายในประเทศและส่ง
ออกต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 ผู้ประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์	 ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100

ผลผลิต (Output ) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อให้ประชาชน	เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	วิสาหกิจ
ชมุชน	หน่วยงานภาครฐั	เข้าถงึการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารของกรมปศสุตัว์	 โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม	 คอื	 อตัราการเข้าถงึ 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของกรมปศสุตัว์	
เป้าหมายจ�านวนร้อยละ	 90	 มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	 90	 คิดเป็น 
ร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค :
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 มีอายุการใช้งานมา
นาน	และอปุกรณ์หรอืชิน้ส่วนบางชนดิของ
เครื่องอาจจะเก่าหรือช�ารุด
เงื่อนไขความส�าเร็จ : 
-	 ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต	 ท�างาน

ได้ทุกที่	ทุกเวลา	อัพเดทข้อมูลได้ตลอด
เวลา	 ท�าให้เกิดการตัดสินใจและการ
ท�างานที่รวดเร็ว

-	 สามารถน�าข ้อมูลมาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิต	 ในแต่ละช่วง	
หรือการจัดท�ารายงานประจ�าเดือน

ข้อเสนอแนะ :	เชือ่มโยงแลกเปลีย่นข้อมลู
กบัระบบงานอ่ืนทัง้ในและนอกองค์กร	เช่น	
ระบบภูมสิารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพือ่การ
ลงทุนด้านปศุสัตว์	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการ
ปกครอง	เป็นต้น

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สินคาเกษตรมีคุณภาพ

มาตรฐานปลอดภัย 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

ดํา เน ิน ง านภาย ใต  ก ิจ ก รรมพ ัฒนาและส ง เส ร ิม

อุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว  

วัตถุประสงค : 1. จํานวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจวิเคราะห

คุณภาพสินคาปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐานกําหนด 

2. จํานวนสถานประกอบการสินคาปศุสัตวไดรับบริการ 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ผูประกอบการสินคาปศุสัตว     

ท่ีไดรับบริการตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ไมนอยกวา 

รอยละ 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- ปจจุบันการคาระหวางประเทศ จะเปนระบบการคา

แบบเสรีมากขึ้น ทําใหแตละประเทศจะนํามาตรการดาน

สุขอนามัยมาใชเปนเง่ือนไขในการกีดกันทางการคา 

- ผูบริโภคยังขาดความรู  ความเขาใจ ในเร่ืองความ

ปลอดภัยดานอาหาร  ไมวาจะเปนการเลือกซื้อสินคา   

ปศุสัตวการบริโภคสินคาปศุสัตวท่ีมีสารตกคางจะสง

ผลรายตอรางกาย  

เง่ือนไขความสําเร็จ : ผูผลิตสินคาปศุสัตว จะตองมี

ความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยดานอาหาร ในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการผลิต  

ขอเสนอแนะ : เรงประชาสัมพันธใหความรูแกผูบริโภค 

เพื่อใหรับรูและเขาใจในการเลือกซื้อสินคาและผลราย   

ในการบริโภคสินคาท่ีไมมีคุณภาพ เพื่อเปนแรงชวย

ผลักดันให ผูผลิตสินคาปศุ สัตวจะตองเขาสูระบบ

มาตรฐาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาและสงเสริม

อุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว ตรวจประเมินสถานประกอบการดานปศุสัตวตาม

เกณฑมาตรฐานฮาลาล โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล เปาหมายจํานวน 800 

ตัวอยาง มีผลการดําเนินงาน 773 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 96.63 และจํานวนสถาน

ประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล 

เปาหมายจํานวน 250 แหง มีผลการดําเนินงาน 280 แหง คิดเปนรอยละ 112.00  
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สินคาเกษตรมีคุณภาพ

มาตรฐานปลอดภัย 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

ดํ า เ น ิน ง า น ภ า ย ใ ต  ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  

วัตถุประสงค : เพื่อใหผลผลิตสินคาปศุสัตวท่ีผลิตไดมี

คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สําหรับการบริโภค

ภายในประเทศและสงออกตางประเทศ 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ผูประกอบการสินคาปศุสัตว     

ท่ีไดรับบริการตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ไมนอยกวา 

รอยละ 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : อุปกรณคอมพิวเตอร มีอายุการ     

ใชงานมานาน และอุปกรณหรือชิ้นสวนบางชนิดของ

เคร่ืองอาจจะเกาหรือชํารุด 

เง่ือนไขความสําเร็จ :  

- ระบบออนไลนบนอินเตอรเน็ต ทํางานไดทุกท่ี ทุกเวลา 

อัพเดทขอมูลไดตลอดเวลา ทําใหเกิดการตัดสินใจและการ

ทํางานท่ีรวดเร็ว 

- สามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต   

ในแตละชวง หรือการจัดทํารายงานประจําเดือน 

ขอเสนอแนะ : เชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูลกับ

ระบบงานอื่นท้ังในและนอกองคกร เชน ระบบภูมิ

สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนดานปศุสัตว 

กระทรวง เกษตรและสหกรณ  ก รมส ง เส ริม

การเกษตร กรมการปกครอง เปนตน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใหประชาชน 

เกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจชุมชน หนวยงานภาครัฐ เขาถึงการ               

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว โดยมีตัวชี้วัด

กิจกรรม คือ อัตราการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของกรมปศุสัตว เปาหมายจํานวนรอยละ 90 มีผลการดําเนินงานรอยละ 90 คิดเปน    

รอยละ 100.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : 
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ :	เพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน	 ด�าเนินงานภายใต้	 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อพัฒนาด่าน
สินค้าเกษตรชายแดน	 ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล	มีศักยภาพใน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะน�า
เข้าประเทศไทย	 และอ�านวยความ
สะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร
ทีผ่่านด่านชายแดนให้มคีวามสะดวก
และรวดเร็ว
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 สินค้า
ปศุสัตว์น�าเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ
ร้อยละ	100

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรม
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้า
สู ่ประชาคมอาเซียน	 พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน	 ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 10	 จังหวัด	 13	 แห่ง	 ดังนี้	 ระยะ
ที่	 1	 จ�านวน	 7	 แห่ง	 (1.	 จ.ตาก,	 2.	 จ.สระแก้ว,	 3.	 จ.ตราด,	
4.	 จ.มุกดาหาร,	 5.	 อ.สะเดา	 จ.สงขลา,	 6.	 อ.ปาดังเบซาร	์
จ.สงขลา,	 7.	 จ.หนองคาย)	 และระยะที่	 2	 จ�านวน	 6	 แห่ง	 
(1.	อ.แม่สาย	จ.เชยีงราย,	2.	อ.เชยีงของ	จ.เชยีงราย,	3.	อ.เชยีงแสน 
จ.เชยีงราย,	4.	จ.นครพนม,	5.	จ.กาญจนบรุ	ีและ	6.	จ.นราธวิาส)	
ให้มคีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล	มศีกัยภาพในการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรท่ีจะน�าเข้าประเทศ	 และอ�านวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวก
และรวดเรว็	โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม	คอื	จ�านวนด่านสนิค้าเกษตร
ชายแดนเป้าหมายจ�านวน	13	แห่ง	มผีลการด�าเนนิงาน	13	แห่ง	
คิดเป็นร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค : ในการขยายการ
ส่งออกตลาดและฐานการผลิตเดียว 
(Single	Market	 and	 Production 
Base)	 ส ่งผลท�าให้มีการเคลื่อน 
ย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุนและ
แรงงานฝีมอืมากขึน้โดยเฉพาะสินค้า
เกษตร	 ดังนั้น	 เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน	 จงึมคีวามจ�าเป็น
จะต้องมด่ีานสินค้าเกษตรชายแดนทีม่ี
ระบบตรวจสินค้าเกษตรทีไ่ด้คุณภาพ
มาตรฐานสากล	 เป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศมเีครือ่งมอือปุกรณ์	และ
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
เพยีงพอ	
เงื่อนไขความส�าเร็จ : 
-	สินค้าเกษตรที่น�าเข ้า–ส ่งออก	 
มคีณุภาพมาตรฐานสากล	ไม่มโีรค 
แมลง	หรอืสิง่เจอืปน	ทีอ่าจตดิมา 
แล ้วก ่อให ้ เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ

-	ลดปัญหาการลกัลอบน�าเข้า–ส่งออก 
สัตว์	ซากสัตว์	และพชือาหารสตัว์	
พชื	สนิค้าประมง	ตามแนวชายแดน

ข้อเสนอแนะ :	 พัฒนาด่านสินค้า
เกษตรชายแดน	 ให ้มี คุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล	 มศีกัยภาพใน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะน�า
เข้าประเทศไทย	 และอ�านวยความ
สะดวกการเคล่ือนย้ายสินค้าเกษตร
ทีผ่่านด่านชายแดนให้มคีวามสะดวก
และรวดเรว็

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพ่ิมศักยภาพดานสินคา

เกษตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ : เพิ่มศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเขาสู ประชาคมอาเซียน ดําเนินงาน

ภาย ใต  ก ิจกรรม เพิ ่มศ ักยภาพด านส ินค า เกษตร

ชายแดนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดน ให

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการ

ตรวจสอบสินคาเกษตรท่ีจะนําเขาประเทศไทย และ

อํานวยความสะดวกการเคล่ือนยายสินคาเกษตรท่ีผาน

ดานชายแดนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

ผลลัพธ ( Outcome ) : สินคาปศุสัตวนําเขาท่ีผานการ

ตรวจสอบรอยละ 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  ในการขยายการสงออกตลาดและฐาน

การผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 

สงผลทําใหมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุนและ

แรงงานฝมือมากขึ้นโดยเฉพาะสินคาเกษตร ดังนั้น เพ่ือ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จึงมีความจําเปนจะตองมี

ดานสินคาเกษตรชายแดนท่ีมีระบบตรวจสินคาเกษตรที่ได

คุณภาพมาตรฐานสากล เปนท่ียอมรับของตางประเทศมี

เครื่องมืออุปกรณ และบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

เพียงพอ  

เง่ือนไขความสําเร็จ :  

- สินคาเกษตรที่นําเขา–สงออก มีคุณภาพมาตรฐานสากล ไมมี

โรค แมลง หรือส่ิงเจือปน ที่อาจติดมาแลวกอใหเกิดผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ 

- ลดปญหาการลักลอบนําเขา–สงออก สัตว ซากสัตว และพืช

อาหารสัตว พืช สินคาประมง ตามแนวชายแดน 

ขอเสนอแนะ : พัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดน ใหมี

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบ

สินคาเกษตรที่จะนําเขาประเทศไทย และอํานวยความสะดวก

การเคล่ือนยายสินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนใหมีความ

สะดวกและรวดเร็ว 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพดานสินคา

เกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน พัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดน    

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 13 แหง ดังนี้ ระยะที่ 1 จํานวน 7 แหง (1. จ.ตาก, 

2. จ.สระแกว, 3. จ.ตราด, 4. จ.มุกดาหาร, 5. อ.สะเดา จ.สงขลา, 6. อ.ปาดังเบซาร จ.สงขลา, 

7. จ.หนองคาย) และระยะที่ 2 จํานวน 6 แหง (1. อ.แมสาย จ.เชียงราย, 2. อ.เชียงของ      

จ.เชียงราย, 3. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 4. จ.นครพนม, 5. จ.กาญจนบุรี และ 6. จ.นราธิวาส) 

ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินคาเกษตรที่จะนําเขา

ประเทศ และอํานวยความสะดวกการเคล่ือนยายสินคาเกษตรท่ีผานดานชายแดนใหมีความ

สะดวกและรวดเร็ว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนดานสินคาเกษตรชายแดนเปาหมาย

จํานวน 13 แหง มีผลการดําเนินงาน 13 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์ได้รับการปรับปรุง
โครงการ :	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร	 ด� า เ นินงานภายใต ้	
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร	
วตัถปุระสงค์ :	เพือ่ให้มข้ีอมลูพืน้ฐาน 
ด ้ านปศุสั ตว ์ที่ เป ็นป ั จจุบันทั้ ง 
ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	
ส�าหรับใช้ประกอบการวางแผนการ
ด�าเนินงานต่างๆ	 ของกรมปศุสัตว์
และหน่วยงานอืน่ทีต้่องการใช้ข้อมลู
ด้านปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) :	จ�านวนครวัเรอืน 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	 ไม่ต�่ากว่า	
ร้อยละ	90

ผลผลิต (Output) :	ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรม
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 ส�ารวจข้อมูลเกษตรกรทุก
รายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการทุกรายที่จด
ทะเบยีนเป็นนติบิคุคล	โดยบนัทกึลงในแบบส�ารวจ	Single	form	
แบบทะเบียนเกษตรกร	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทุกรายครัวเรือนที่มีการเล้ียงสัตว ์
ในประเทศไทย	 ลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ครัวเรือน	 และเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กรให้มีความครบ
ถ้วนสมบูรณ์	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 เป้าหมายจ�านวน	
3,100,000	ครวัเรอืน	มผีลการด�าเนนิงาน	2,853,123	ครวัเรอืน	
คิดเป็นร้อยละ	92.04

ปัญหา อุปสรรค : 
-	มเีกษตรกรทีเ่สียชีวติ/ชือ่-นามสกลุ	
ไม่ถูกต้อง	 และเกษตรกรบางราย
เลี้ยงเฉพาะแมว-สุนัข	ซึ่งไม่ได้เป็น
สตัว์เศรษฐกจิ	ตามหลกัเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-	 เกษตรกรรายใหม่	 ไม่สามารถน�า
เข้าข้อมูลได้	 ต้องอ่านข้อมูลจาก
หน้าบัตรประจ�าตัวประชาชน

เงือ่นไขความส�าเรจ็ :	ปรบัปรงุข้อมลู
เกษตรกรและจ�านวนปศุสัตว์ให้เป็น
ปัจจบุนั	เช่น	เพิม่รปูภาพเกษตร	เพิม่
รปูภาพทีต่ัง้ฟาร์ม	เพิม่พกัิดท่ีตัง้ฟาร์ม	
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ : 
-	 สามารถใช้งาน	 (เพิ่ม,ปรับปรุง, 
ดรูายงาน)	ได้ตลอดเวลา	(real	time)

-	 ยืนยันตัวบุคคล	 (เกษตรกร)	 ด้วย
บัตรประจ�าตัวประชาชน	

-	มี	Application	ระบบปฏิบัติการ	
Android	 รองรับการท�างานออก
พื้นที่

-	 เชื่ อม โยงภายใน	 ( ระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์)	 และเชื่อมโยง
ภายนอก	 (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ฐานขอมูลทะเบียน

เกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตวไดรับการปรับปรุง 

โครงการ : ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ดําเนินงาน

ภายใต กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  

วัตถุประสงค : เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวท่ีเปน

ปจจุบันท้ังในระดับประเทศและระดับทองถิ่น สําหรับใช

ประกอบการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ของกรม      

ปศุสัตวและหนวยงานอื่นท่ีตองการใชขอมูลดานปศุสัตว 

ผลลัพธ ( Outcome ) : จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึ้น

ทะเบียน ไมต่ํากวา รอยละ 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- มีเกษตรกรท่ีเสียชีวิต/ชื่อ-นามสกุล ไมถูกตอง และ

เกษตรกรบางรายเล้ียงเฉพาะแมว-สุนัข ซึ่งไมไดเปน

สัตวเศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูเล้ียงสัตว 

- เกษตรกรรายใหม ไมสามารถนําเขาขอมูลได ตอง

อานขอมูลจากหนาบัตรประจําตัวประชาชน 

เง่ือนไขความสําเร็จ : ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรและ

จํานวนปศุสัตวใหเปนปจจุบัน เชน เพิ่มรูปภาพเกษตร 

เพิ่มรูปภาพท่ีตั้งฟารม เพิ่มพิกัดท่ีตั้งฟารม เปนตน 

ขอเสนอแนะ :  

- สามารถใชงาน (เพิ่ม ,ปรับปรุง,ดูรายงาน) ได

ตลอดเวลา (real time) 

- ยืนยันตัวบุคคล (เกษตรกร) ดวยบัตรประจําตัวประชาชน  

- มี Application ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ

การทํางานออกพื้นท่ี 

- เชื่ อมโยงภายใน (ระบบภูมิสารสนเทศเขต

เศรษฐกิจเพื่อการลงทุนดานปศุสัตว) และเชื่อมโยง

ภายนอก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียน

เกษตรกร สํารวจขอมูลเกษตรกรทุกรายครัวเรือนท่ีมีการเล้ียงสัตวและผูประกอบการทุกราย

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดยบันทึกลงในแบบสํารวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกร  

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดเก็บขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวทุกรายครัวเรือนท่ีมี

การเล้ียงสัตวในประเทศไทย ลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน และ

เชื่อมโยงขอมูลภายนอกองคกรใหมีความครบถวนสมบูรณ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ 

จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปาหมายจํานวน 3,100,000 

ครัวเรือน มีผลการดําเนินงาน 2,853,123 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.04 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
โครงการ :	 วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์	
ด�าเนินงานภายใต้	3	กิจกรรม	คือ	
	 1.	วิจัยพื้นฐาน	
	 2.	วิจัยประยุกต์	
	 3.	วิจัยและพัฒนา	
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของประเทศ 
ให้สามารถแข่งขันได้
ผลลัพธ์ (Outcome) :	ผลงานวิจัยที่น�า
ไปใช้ประโยชน์	7	เรื่อง
 

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้โครงการวิจัยและ
พัฒนาด้านปศุสัตว์	 สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ	 การศึกษาที่มุ่งค้นหา
ข้อเท็จจริง	 ความรู ้ความเข้าใจ	 หรือสร้างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู ้ใหม่ๆ	 โดยม ี
เป้าหมายในการน�าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 
หรือประกอบการตัดสินใจ	 มีความส�าคัญเพราะตอบสนองความต้องการ
ของสังคมพัฒนาองค์ความรู้	 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี	 และสร้างนวัตกรรม	
อันจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นได	้ 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนโครงการวิจัย	 เป้าหมายจ�านวน	 
40	โครงการ	มีผลการด�าเนินงาน	40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

ปัญหา อุปสรรค : 
-	 จ�านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)	 ลดลง	 และข้อเสนอฯ	 ที่ผ่านการ
สนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ลดลง

-	 เมื่อนักวิจัยด�าเนินการทดลองเสร็จ
แล้ว	 ไม่จัดท�ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ	์
ท�าให้ไม่สามารถน�าผลงานวิจัยที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้

เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 ผลงานวิจัยม ี
คณุภาพ	น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	
ข้อเสนอแนะ : 
-	 ควรเน ้นงานวิจัยที่ เป ็นลักษณะชุด

โครงการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม	 และ
เป็นงานวจิยัทีต่อบโจทย์เพือ่แก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่	 และภาครัฐ	 ควรสนับสนุน 
งบประมาณด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่
เหมาะสม

-	 แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานวิจัยลดลง
-	 จัดท�ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 และ

เตรยีมผลงานวจิยัเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์
ในปีต่อๆ	ไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เสริมสร ้างความเข ้มแข็ง ย่ังยืนให ้ กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศด้านปศุสัตว์
โครงการ :	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี	 ด�าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	 (จังหวัด
สมุทรสาคร	และจังหวัดสมุทรสงคราม)
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อลดการเพิ่มจ�านวน
ของสุนัขจรจัด	 ควบคุมและป้องกันโรค
ให้แก่สุนัข	 และแมว	 ตามแหล่งท่องเที่ยว 
และวัด	 นักเรียนและประชาชนทั่วไป	 
มคีวามรูค้วามเข้าใจต่อโรคพษิสุนขับ้า	และ
การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ	
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 สัตว์ได้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต ้กิจกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการ 
ท่องเที่ยวและบริการ	 (จังหวัดสมุทรสาคร	 และจังหวัดสมุทรสงคราม)	
ส�ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	 ท�าหมัน	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว	 อบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย	 อาสาสมัคร	
และนักเรียน	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	จ�านวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	เป้าหมายจ�านวน	5,600	ตัว	มีผลการด�าเนินงาน	
5,600	ตัว	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค : มีการเพิ่มจ�านวนของ
สุนัขจรจัด	 ตามวัดและแหล่งท่องเที่ยว
เป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้สุ ่มเสี่ยงต่อการ 
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
เง่ือนไขความส�าเร็จ :	 ควบคุมและสร้าง
ภูมิคุ ้มกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ ้าแก  ่
สัตว์เลี้ยงในแหล่งท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ :	ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
และประชาชนทั่วไปมีความรู้	 ความเข้าใจ
ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ ้า	 และ 
การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สงเสริมการวิจัย

และพัฒนาการปศุสัตว 

โครงการ : วิจัยและพัฒนาดานปศุสัตว ดําเนินงาน

ภาย ใต  3  ก ิจกรรม  ค ือ  1 .  ว ิจ ัยพื ้นฐาน  2 .  ว ิจ ัย

ประยุกต 3. วิจัยและพัฒนา  

วัตถุประสงค : เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการ       

ปศุสัตวของประเทศใหสามารถแขงขันได 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 

7 เร่ือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช . ) ลดลง และ

ขอเสนอฯท่ีผ านการสนับสนุนของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ลดลง 

- เมื่อนักวิจัยดําเนินการทดลองเสร็จแลว ไมจัดทํา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ทําใหไมสามารถนํา

ผลงานวิจัยท่ีไดไปใชประโยชนตอได 

เง่ือนไขความสําเร็จ : ผลงานวิจัยมีคุณภาพ นําไปใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน   

ขอเสนอแนะ :  

- ควรเนนงานวิจัยท่ีเปนลักษณะชุดโครงการสามารถสราง

มูลคาเพิ่ม และเปนงานวิจัยท่ีตอบโจทยเพื่อแกไข

ปญหาในพื้นท่ี และภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณ

ดานงานวิจัยใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 

- แกไขปญหาการดําเนินงานวิจัยลดลง 

- จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และเตรียมผลงานวิจัย

เพื่อนําไปใชประโยชนในปตอ  ๆไป 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต โครงการวิจัยและพัฒนาดาน

ปศุสัตว สรางองคความรูทางวิชาการสรางองคความรูทางวิชาการ การศึกษาท่ีมุง

คนหาขอเท็จจริง ความรูความเขาใจ หรือสรางแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น  - ศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ โดยมีเปาหมายในการนํา

ผลการวิจัยท่ีไดไปใชประโยชนในการแกไขปญหาหรือประกอบการตัดสินใจ          

มีความสําคัญเพราะตอบสนองความตองการของสังคมพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนา

เทคโนโลยี และสรางนวัตกรรม อันจะชวยใหประเทศสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจ

กับประเทศอื่นได โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนโครงการวิจัย เปาหมายจํานวน 

40 โครงการ มีผลการดําเนินงาน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เสริมสรางความเขมแข็ง

ยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศดานปศุสัตว 

โครงการ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการทองเที ่ยว

เพชรสม ุทรค ีร ี ดํ า เน ิน ง านภาย ใต ก ิจก ร รม เพิ ่ม

ประสิทธิภาพความปลอดภัยและส่ิงอํานวยความสะดวก

ดานการทองเท่ียวและบริการ (จังหวัดสมุทรสาคร และ

จังหวัดสมุทรสงคราม) 

วัตถุประสงค : เพื่อลดการเพิ่มจํานวนของสุนัขจรจัด 

ควบคุมและปองกันโรคใหแกสุนัข และแมว ตามแหลง

ทองเท่ียวและวัด นักเรียนและประชาชนท่ัวไป มีความรู

ความเขาใจตอโรคพิษสุนัขบา และการดูแลสัตวเล้ียงอยางมี

ความรับผิดชอบ     

ผลลัพธ ( Outcome ) : สัตวไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกัน

โรคพิษสุนัขบา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : มีการเพิ่มจํานวนของสุนัขจรจัด 

ตามวัดและแหลงทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ทําใหสุม

เส่ียงตอการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา 

เง่ือนไขความสําเร็จ : ควบคุมและสรางภูมิคุมกัน

การเกิดโรคพิษสุนัขบ าแก สัตว เ ล้ียงในแหล ง

ทองเท่ียว 

ขอเสนอแนะ : ประชาสัมพันธใหนักเรียนและประชาชน

ท่ัวไปมีความรู  ความเขาใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัข

บา และการดูแลสัตวเล้ียงอยางมีความรับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความ

ปลอดภัยและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวและบริการ (จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดสมุทรสงคราม) สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทําหมัน ฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมว อบรมใหความรูแกเครือขาย อาสาสมัคร 

และนักเรียน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนสัตวท่ีไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค

พิษสุนัขบา เปาหมายจํานวน 5,600 ตัว มีผลการดําเนินงาน 5,600 ตัว คิดเปนรอยละ 

100.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เสริมสร ้างความเข ้มแข็งยั่ งยืนให ้ กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศด้านปศุสัตว์
โครงการ :	เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 
และอาหารปลอดภัย	 ด�าเนินงานภายใต้ 
กจิกรรมพฒันาปัจจัยพืน้ฐานด้านการเกษตร 
และอาหารปลอดภัย	
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพน�้านมดิบในฟาร์มโคนม	 และ 
ยกระดบัคณุภาพอาหารหยาบ	ให้เพยีงพอ	
สม�่าเสมอตลอดทั้งปี
ผลลพัธ์ (Outcome) :	ปรมิาณ	Total	solid  
ในน�้านมดิบ	ไม่ต�่ากว่า	ร้อยละ	12

ผลผลติ (Output) :	ส�าหรับการด�าเนนิงานภายใต้	กจิกรรมพัฒนาปัจจยั 
พื้นฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย	 ส่งเสริมให้เกษตรกร 
ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน	 ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจ�าหน่าย	 และน�าผลพลอยได้	 
ต้น	และเปลอืก	มาท�าการถนอมโดยการหมกัเป็นอาหารหยาบ	ผสมอาหาร	 
TMR	 ส�าหรับโคนม	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 ปริมาณ	 Total	 solid	 
ในน�้านมดิบ	ไม่ต�่ากว่า	เป้าหมายจ�านวน	ร้อยละ	12	มีผลการด�าเนินงาน 
ร้อยละ	12.20	คิดเป็น	ร้อยละ	101.67	

ปัญหา อปุสรรค : ขาดแคลนอาหารหยาบ
คุณภาพดีส�าหรับเลี้ยงโคนม
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	จัดตั้งศูนย์การผลิต
อาหาร	 TMR	 1	 แห่ง	 เพื่อใช้เป็น	 Feed	
center	 สาธิตและให้บริการผสมอาหาร
เลี้ยงโคนม	
ข้อเสนอแนะ :	 ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิด
ความรู้	ความเข้าใจ	ในการปลกูและจดัการ
ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อจ�าหน่าย	 และ 
น�าผลพลอยได้	 (เปลือก	 และต้นข้าวโพด)	
มาเก็บในรูปข้าวโพดหมักเพ่ือน�ามาผสม
เป็นอาหาร	TMR	เลี้ยงโคนม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
เสริมสร ้างความเข ้มแข็งยั่ งยืนให ้ กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศด้านปศุสัตว์
โครงการ :	 ส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบ
วงจร	ด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน�้านมโคคุณภาพ
สูงล้านนา	
วัตถุประสงค์ :	 เพ่ือให้ฟาร์มโคนมได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานการผลิตทาง 
การเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มโคนม	 รองรับ 
การผลิตนมคุณภาพล้านนา	 และขยายตัว 
การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคนมของพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน	 1	 และเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตร	
(น�้านมดิบและผลิตภัณฑ์นม)	ให้สูงขึ้น
ผลลัพธ์ ( Outcome ) :	ฟาร์มโคนมได้รบั
การพัฒนาตามมาตรฐานการผลิตทางการ
เกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มโคนม

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	ภายใต้กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน�้านมโค
คุณภาพสูงล้านนา	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนา
ระบบการผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ด ี
ส�าหรับฟาร์มโคนม	 เป้าหมายจ�านวน	 100	 ฟาร์ม	 มีผลการด�าเนินงาน	
100	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	100.00	จ�านวนสถานที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นม
คุณภาพสูงล้านนา	เป้าหมายจ�านวน	2	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	2	แห่ง	
คิดเป็นร้อยละ	 100.00	 เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตอาหารแบบผสม 
ครบส่วน	TMR	ใช้เลีย้งโคนม	เป้าหมายจ�านวน	180	ราย	มผีลการด�าเนนิงาน	 
180	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (GAP)	 และเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนา	เป้าหมายจ�านวน	100	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	242	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	242.00	และมแีปลงพชือาหารสตัว์พนัธุด์แีละมเีครอืข่ายผูป้ลกูพชื
อาหารสัตว์คุณภาพดี	เป้าหมายจ�านวน	18,000	ตัน	มีผลการด�าเนินงาน	
18,000	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค : ประสบภัยธรรมชาติ	
เช่น	น�า้ท่วม	ภยัแล้ง	ท�าให้เสบยีงอาหารสตัว์
ขาดแคลน
เงื่อนไขความส�าเร็จ : 
-	 เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย ง โคนมมีการปรับ

ระบบการผลิตการเลี้ยงโคนมให้เข้าสู ่
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส�าหรับฟาร์มโคนมและมีผลผลิตน�้านม
ดิบคุณภาพสูงล้านนา	เพิ่มขึ้น

-	 เกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนมและผู ้ปลูกพืช
อาหารสัตว์	 มีรายได้สูงขึ้น	 มีความเป็น
อยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ :
-	 ตดิตาม	ให้ค�าแนะน�า	การด�าเนนิงานของ

เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ	
ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ	 อย่างต่อเนื่อง	
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง	 รวมถึงการส่ง
เสริมให้มีการผลิตด้านโคนมให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด	 โดยอยู ่ในเกณฑ์
คุณภาพสูง

-	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและ
มีมูลค่าเพ่ิม	 และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เสริมสรางความเขมแข็ง

ยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศดานปศุสัตว 

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย ดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาปจจัยพื้นฐาน

ดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย  

วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบใน

ฟารมโคนม และยกระดับคุณภาพอาหารหยาบ ให

เพียงพอ สม่ําเสมอตลอดท้ังป 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ปริมาณ Total solid ในน้ํานม

ดิบ ไมต่ํากวา รอยละ 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : ขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี

สําหรับเล้ียงโคนม 

เง่ือนไขความสําเร็จ :  จัดตั้งศูนยการผลิตอาหาร 

TMR 1 แหง เพื่อใชเปน Feed center สาธิตและ

ใหบริการผสมอาหารเล้ียงโคนม 

ขอเสนอแนะ : สงเสริมเกษตรกรใหเกิดความรู ความ

เขาใจ ในการปลูกและจัดการผลิตขาวโพดฝกออน

เพื่อจําหนาย และนําผลพลอยได (เปลือก และตน

ขาวโพด) มาเก็บในรูปขาวโพดหมักเพื่อนํามาผสม

เปนอาหาร TMR เล้ียงโคนม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาปจจัยพื้นฐาน

ดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย สงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวโพดฝกออน ผลิต

ขาวโพดฝกออนจําหนาย และนําผลพลอยได ตน และเปลือกมาทําการถนอมโดย

การหมักเปนอาหารหยาบ ผสมอาหาร TMR สําหรับโคนม โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม 

คือ ปริมาณ Total solid ในน้ํานมดิบ ไมต่ํากวา เปาหมายจํานวน รอยละ 12 มีผล

การดําเนินงาน รอยละ 12.20 คิดเปน รอยละ 101.67 
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เปาหมายสะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.00

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.20
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เสริมสรางความเขมแข็ง

ยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศดานปศุสัตว 

โครงการ : สงเสริมเกษตรมูลคาสูงครบวงจร ดําเนินงาน

ภายใต กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลคา

สินคาผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ํานมโคคุณภาพสูงลานนา  

วัตถุประสงค : เพื่อใหฟารมโคนมไดรับการพัฒนาตาม

มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมโคนม 

รองรับการผลิตนมคุณภาพลานนา และขยายตัวการเพิ่ม

ปริมาณการเล้ียงโคนมของพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 1 และ

เพิ่มความสามารถในการแขงขันดานสินคาเกษตร (น้ํานม

ดิบและผลิตภัณฑนม) ใหสูงขึ้น 

ผลลัพธ ( Outcome ) : ฟารมโคนมไดรับการพัฒนาตาม

มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมโคนม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : ประสบภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม 

ภัยแลง ทําใหเสบียงอาหารสัตวขาดแคลน 

เง่ือนไขความสําเร็จ :  

- เกษตรกรผูเล้ียงโคนมมีการปรับระบบการผลิตการ

เ ล้ียงโคนมให เข า สู ม าตรฐานการปฏิ บัติ ทาง

การเกษตรท่ีดี สําหรับฟารมโคนมและมีผลผลิต

น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา เพิ่มขึ้น 

- เกษตรกรผูเล้ียงโคนมและผูปลูกพืชอาหารสัตว มีรายได

สูงขึ้น มีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ขอเสนอแนะ : 

- ติดตาม ใหคําแนะนํา การดําเนินงานของเกษตรกร/

กลุมเกษตรกร/ผูประกอบการ ท่ีจะเขารวมโครงการฯ 

อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง รวมถึงการ

สงเสริมใหมีการผลิตดานโคนมใหไดตามมาตรฐานท่ี

กําหนด โดยอยูในเกณฑคุณภาพสูง 

- สงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑนมคุณภาพเปนท่ี

ตองการของตลาดและมีมูลคาเพิ่ม และสรางรายไดใหแก

เกษตรกร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิม

มูลคาสินคาผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ํานมโคคุณภาพสูงลานนา โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ฟารมโคนม

ไดรับการพัฒนาระบบการผลิตไดรับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ

ฟารมโคนม เปาหมายจํานวน 100 ฟารม มีผลการดําเนินงาน 100 ฟารม คิดเปนรอยละ 100.00 

จํานวนสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา เปาหมายจํานวน 2 แหง มีผลการ

ดําเนินงาน 2 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 เกษตรกรมีความรูในการผลิตอาหารแบบผสมครบสวน 

TMR ใชเลี้ยงโคนม เปาหมายจํานวน 180 ราย มีผลการดําเนินงาน 180 ราย คิดเปนรอยละ 100.00 

ตรวจรับรองฟารมโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) และเกณฑมาตรฐานนม

คุณภาพสูงลานนา  เปาหมายจํานวน 100 ราย มีผลการดําเนินงาน 242 ราย คิดเปนรอยละ 

242.00 และมีแปลงพืชอาหารสัตวพันธุดีและมีเครือขายผูปลูกพืชอาหารสัตวคุณภาพดี เปาหมาย

จํานวน 18,000 ตัน มีผลการดําเนินงาน 18,000 ตัน คิดเปนรอยละ 100.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 : ยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างการเตบิโตจากภายใน

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพได้รับการ
พัฒนาสามารถประกอบธุรกิจได้
โครงการ :	พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่ง
ต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ด�าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	
วัตถุประสงค์ :	 เพื่อพัฒนาทักษะในด้าน
การบรหิารจดัการ	การผลติ	การตลาด	และ
ความสามารถในการก�าหนดแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการสินค้า
หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	
ผลลัพธ์ (Outcome) :	 กลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนมรีายได้เพ่ิมขึน้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีด
ความสามารถ	ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์	(OTOP)	พฒันากระบวนการผลติสนิค้า	รปูแบบและความหลาก
หลายของสินค้า	และบรรจุภณัฑ์ของสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	โดยม ี
ตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	 เป้าหมายจ�านวน	 
15	กลุ่ม	มีผลการด�าเนินงาน	15	กลุ่ม	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

ปัญหา อุปสรรค : เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการ
แข่งขันในตลาดสูง
เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 บริหารจัดการ
ด้านกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	 และด้าน
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์	
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
ข้อเสนอแนะ :	 พัฒนากระบวนการผลิต
สินค้า	 รูปแบบและความหลากหลายของ
สนิค้า	และบรรจภุณัฑ์ของสนิค้าหนึง่ต�าบล 
หนึง่ผลติภณัฑ์	ประเภทอาหารและเครือ่งด่ืม 
(ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)	 ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 : ยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างการเตบิโตจากภายใน

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน	 โดยการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
โครงการ :	 ส่งเสริม	 และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	
ด�าเนินงาน	 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม	 และ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน
ของเกษตรกร	
วตัถุประสงค์ :	เพือ่ส่งเสรมิพัฒนาอาชพีและ 
การตลาดไก่พื้นเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจ
ชุมชน	ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
ผลลพัธ์ (Outcome) :	เกษตรกรสามารถ
น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพด้านปศุสัตว์	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ผลผลติ (Output) :	ส�าหรบัการด�าเนินงาน	ภายใต้กจิกรรมส่งเสริม	และ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 ส่งเสริมพัฒนา
อาชพีด้านปศสุ้ตว์	ในรปูแบบเศรษฐกจิชมุชน	เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดนิ 
ท�ากินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายจัดสรรที่ดิน	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 
จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินท�ากิน 
ด้านปศสุตัว์	 เป้าหมายจ�านวน	 3,000	 ราย	 มผีลการด�าเนนิงาน	 1,695	 ราย	 
คิดเป็นร้อยละ	56.50

ปัญหา อุปสรรค : 
-	 เกษตรกรบางคนขอสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วม

โครงการ	 เนือ่งจากไม่มแีรงงาน/วสัดจุดัท�า
คอก/โรงเรือน

-		เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�าเนนิงานใน
พื้นที่ได้	เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อมที่
จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	
เช่น	ไม่มีระบบน�้า	ไฟฟ้า	เป็นต้น

-	การตรวจสอบพืน้ทีแ่ละเกษตรกรเป้าหมาย 
มีความล่าช้า	 เพราะต้องรอรับรายชื่อ
เกษตรกรเป้าหมายท่ีผ่านการตรวจสอบ 
คุณสมบั ติ จ ากคณะอนุ ก รรมการ 
นโยบายที่ดินจังหวัด	 จึงจะด�าเนินการ 
ส่งเสริมอาชีพได้

เงื่อนไขความส�าเร็จ :	 ส่งเสริม	 พัฒนา
อาชีพและการตลาดไก ่พื้ น เมื อ ง ใน 
รปูแบบเศรษฐกจิชมุชน	ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง
ข้อเสนอแนะ : 
-		ประชาสัม พันธ ์ โครงการโดยเชิญ

เกษตรกรเข้าร่วมการประชุม	 ชี้แจง	
แนะน�าและท�าความเข้าใจโครงการ

-	สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเลี้ยงไก่ 
พื้นเมือง	 ได้แก่	 พ่อ/แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง	 
วสัดุปรบัปรงุโรงเรอืนและวสัดุการเกษตร 
อาหารสัตว์	และอบรมเกษตรกร

ยทุธศาสตร์ที ่5 : ยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน�า้และสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน

เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : วิสาหกิจชุมชนและกลุม

อาชีพไดรับการพัฒนาสามารถประกอบธุรกิจได 

โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและ

ยกระดับคุณภาพสินคาหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) ดํ า เ นิ น ง านภ าย ใ ต  กิ จ ก ร รมพัฒน าขี ด

ความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคา

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  

วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาทักษะในดานการบริหาร

จัดการ การผลิต การตลาด และความสามารถในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมแกผูประกอบการ

สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  

ผลลัพธ ( Outcome ) : กลุมวิสาหกิจชุมชนมีรายได

เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค : เปนกลุมสินคาท่ีมีการแขงขันใน

ตลาดสูง 

เง่ือนไขความสําเร็จ : บริหารจัดการดานกระบวนการ

ผลิตใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

และดานผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ ได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด 

ขอเสนอแนะ : พัฒนากระบวนการผลิตสินคา รูปแบบ

และความหลากหลายของสินคา และบรรจุภัณฑของ

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหารและ

เคร่ืองดื่ม (ผลิตภัณฑปศุสัตว) ใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมพัฒนาขีด

ความสามารถ ในการแขงข ันและยกระดับคุณภาพสินคาหนึ ่งตําบล หนึ ่ง

ผลิตภัณฑ (OTOP) พัฒนากระบวนการผลิตสินคา รูปแบบและความหลากหลาย

ของสินคา และบรรจุภัณฑของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยมีตัวชี ้วัด

กิจกรรม คือ วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนา เปาหมายจํานวน 15 กลุม มีผล

การดําเนินงาน 15 กลุม คิดเปนรอยละ 100.00 
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เปาหมาย / โครงการ / กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : แกไขปญหาที่ดิน   

ทํากิน โดยการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว 

โครงการ : สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหา

ที่ดินทํากินของเกษตรกร ดําเนินงานภายใต กิจกรรม

สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาท่ีดินทํากินของ

เกษตรกร  

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด

ไกพื้นเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผลลัพธ ( Outcome ) : เกษตรกรสามารถนําความรูไปใช

ประโยชนในการประกอบอาชีพดานปศุสัตว ไมนอยกวา 

รอยละ 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค :  

- เกษตรกรบางคนขอสละสิทธ์ิไม เขารวมโครงการ

เนื่องจาก ไมมีแรงงาน/วัสดุจัดทําคอก/โรงเรือน 

- เกษตรกรไมสามารถเขาไปดําเนินงานในพื้นท่ีได 

เนื่องจากสภาพพื้นท่ีไมพรอมท่ีจะเขาไปอยูอาศัยและ

ประกอบอาชีพ เชน ไมมีระบบน้ํา ไฟฟา เปนตน 

- การตรวจสอบพื้นท่ีและเกษตรกรเปาหมายมีความลาชา 

เพราะตองรอรับรายชื่อเกษตรกรเปาหมายท่ีผานการ

ตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน

จังหวัด จึงจะดําเนินการสงเสริมอาชีพได 

เง่ือนไขความสําเร็จ : สงเสริม พัฒนาอาชีพและ

การตลาดไกพื้นเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอเสนอแนะ :  

- ประชาสัมพันธโครงการโดยเชิญเกษตรกรเขารวมการ

ประชุม ชี้แจง แนะนําและทําความเขาใจโครงการ 

- สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการเล้ียงไกพื้นเมือง ไดแก 

พอ/แมพันธุไกพื้นเมือง วัสดุปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุ

การเกษตร อาหารสัตว และอบรมเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 

ผลผลิต ( Output ) : สําหรับการดําเนินงานภายใต กิจกรรมสงเสริม และ

พัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร สงเสริมพัฒนาอาชีพดาน

ปศุสตว ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน เพื ่อแกไขปญหาการใชที ่ด ินทํากินดาน      

ปศุสัตวตามนโยบายจัดสรรที่ดิน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนเกษตรกรท่ี

ไดรับการสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการใชท่ีดินทํากินดานปศุสัตว เปาหมาย

จํานวน 3,000 ราย มีผลการดําเนินงาน 1,695 ราย คิดเปนรอยละ 56.50 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

เป้าหมาย / โครงการ / กจิกรรม ผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
โครงการ :	 พัฒนาต้นแบบการเล้ียงโค	
กระบือ	 เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน	 ด�าเนินงานภายใต	้
กจิกรรมพฒันาต้นแบบการเล้ียงโค	กระบือ	
เพือ่ผลติก๊าซชวีภาพพลงังานทดแทนอย่าง
ยั่งยืน	
วัตถุประสงค์ : 
1.	เพื่อบูรณาการการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเล้ียงโค	 กระบือ	 ร่วม
กับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงาน
ทดแทน	 ในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบ
พัฒนาการเลี้ยงโค	 กระบือ	 อย่างครบ
วงจร	

2.	เพือ่สร้างฟาร์มสาธิตในพืน้ท่ีน�าร่อง	ศูนย์
เรียนรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับการเลี้ยงโค	
กระบอืเพือ่ผลติก๊าซชวีภาพเป็นพลงังาน
ทดแทนที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ (Outcome) :	 ร้อยละของค่า	
KTOE	 (พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของ
น�้ามันดิบ	1,000	ตัน)	ที่ลดลง	ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	60

ผลผลติ (Output) :	ส�าหรับการด�าเนนิงาน	ภายใต้กจิกรรมพัฒนาต้นแบบ
การเล้ียงโค	 กระบือ	 เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค	 กระบือ	 ร่วมกับการผลิตก๊าซ
ชวีภาพจากพลังงานทดแทน	ในการจดัตัง้ฟาร์มต้นแบบพฒันาการเลีย้งโค	
กระบืออย่างครบวงจร	น�าพลังงานจากก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนมาใช้	
เพือ่ลดต้นทนุการผลติภายในฟาร์ม	จดัตัง้ฟาร์มต้นแบบบรูณาการการเลีย้ง
โคนม	 ร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทน	อย่างครบวงจร	 
จัดตั้งฟาร์มเครือข่ายในพื้นที่	ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	โคนม	และกระบือ	
อย่างยั่งยืน	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค	
กระบือ	 ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการ 
น�าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	 เป้าหมายจ�านวน	 40	 ฟาร์ม	 
มีผลการด�าเนินงาน	40	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ปัญหา อุปสรรค : มลพิษอากาศรอบๆ	
ฟาร์มอันเกิดจากการจัดการภายในฟาร์ม
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะก๊าซเรือน
กระจกจากบ่อน�้าเสียภายในฟาร์ม
เงือ่นไขความส�าเรจ็ :	น�ามลูโค	กระบอื	มา
ผลติก๊าซชวีภาพเป็นพลงังานทดแทน	และ
น�ามาใช้เป็นทดแทนเชือ้เพลงิในเครือ่งจกัร
กลการเกษตรในฟาร์ม	ได้แก่	เครื่องสูบน�้า
รดแปลงหญ้า	 เคร่ืองหั่นหญ้าส�าหรับผสม
อาหารสัตว์	 TMR	 สามารถลดค่าใช้จ่าย
น�้ามันเชื้อเพลิงลงได้ประมาณร้อยละ	80
ข้อเสนอแนะ : 
-	 ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความรู้	 ความ

เข้าใจ	 การใช้ประโยชน์จากทิ้งเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ส�าหรับพืช

-	 พิจารณารูปแบบและระบบที่มีรูปแบบ
ที่เหมาะสมและต้นทุนการก่อสร้างที่ถูก
กว่าส�าหรับฟาร์มขนาดเล็ก

เป้าหมาย / โครงการ / กิจกรรม  ผลการดำเนินงาน  ปัญหา อุปสรรค 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการวิจัย

แ ล ะ พ ั ฒ น า ก า ร ป ศ ุ ส ั ต ว  ์

โครงการ : วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ดำเนินงาน

ภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. วิจัยพื้นฐาน 2. วิจัย

ป ร ะ ย ุ ก ต ์  3 .  ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ       

ป ศ ุ ส ั ต ว ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ แข ่ ง ข ั น ไ ด ้ 

ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 

7  เ ร ื ่ อ ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ป ั ญ ห า  อ ุ ป ส ร ร ค  :  

- จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลดลง และข้อเส
นอฯท ี ่ผ ่ านการสน ับสน ุนของสำน ักงานคณะ

ก ร ร ม ก า ร ว ิ จ ั ย แ ห ่ ง ช า ต ิ ( ว ช . )  ล ด ล ง 
- เมื่อนักวิจัยดำเนินการทดลองเสร็จแล้ว ไม่จัดทำ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถนำผลงาน

ว ิ จ ั ย ท ี ่ ไ ด ้ ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ต ่ อ ไ ด ้ 

เง่ือนไขความสำเร็จ : ผลงานวิจัยมีคุณภาพ นำไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นในปัจจ ุบ ัน   

ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ  :  

- ควรเน้นงานวิจัยท่ีเป็นลักษณะชุดโครงการสามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่ม และเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ี และภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณ

ด ้ า น ง า น ว ิ จ ั ย ใ ห ้ ม ี ส ั ด ส ่ ว น ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม 

- แก ้ ไขป ั ญหาการดำ เน ิ น ง านว ิ จ ั ย ลดลง 
- จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเตรียมผลงานวิจัยเพ่ือ

น ำ ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ น ป ี ต ่ อ ๆ  ไ ป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต ( Output ) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาด้าน

ปศุสัตว์ สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ การศึกษาที่มุ่ง

ค้นหาข้อเท็จจริง ความรู้ความเข้าใจ หรือสร้างแนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  - ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายในการนำ

ผลการวิจัยที ่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือประกอบการตัดสินใจ          
มีความสำคัญเพราะตอบสนองความต้องการของสังคมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา

เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม อันจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ

กับประเทศอื่นได้ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวนโครงการวิจัย เป้าหมายจำนวน 
40 โครงการ มีผลการดำเนินงาน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ส่วนที่ 3
ร�ยง�นก�รเงิน

กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2560

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2560  2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 	1,301,062,331.34	 	203,426,975.50	

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 	18,638,011.32	 	10,443,903.97	

วัสดุคงเหลือ 7 	135,496,986.12	 	174,595,708.84	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 	-	 	-	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,455,197,328.78 388,466,588.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 9 	1,957,002.36	 	1,696,416.63	

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 10 	86,846,000.00	 	21,456,000.00	

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 11 	1,655,664,989.41	 	1,525,098,218.30	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 	20,122,781.15	 	22,087,047.36	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13 (155,800.00) 	-	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	1,764,434,972.92	 	1,570,337,682.29	

รวมสินทรัพย์ 	3,219,632,301.70 	1,958,804,270.60	
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2560

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2560  2559

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 14 	60,898,874.16	 68,469,727.41

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 15 	26,059,480.95	 26,059,480.95

เงินรับฝากระยะสั้น 16 	1,002,060,706.35	 105,397,120.84

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 (1,600.00) -

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,089,017,461.46  199,926,329.20 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะยาว 	-	 -

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะยาว 18 	47,623,827.11	 33,820,669.07	

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 19 	7,540,000.00	 	7,545,000.00	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 20 	96,973,002.36	 	35,482,416.63	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  152,136,829.47 76,848,085.70

รวมหนี้สิน 1,241,154,290.93 276,774,414.90

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

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

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (108,012,967.51) (404,461,122.58)

องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน -  -

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,978,478,010.77 1,682,029,855.70 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2560

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2560  2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 23 7,081,877,618.16	 	7,410,778,928.45	

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24 	6,674,699.21	 	4,473,090.88	

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 25 	24,989,814.59	 	29,620,451.96	

รายได้อื่น 26 	207,865,609.52	 23,497,430.44	

รวมรายได้ 7,321,407,741.48 7,468,369,901.73 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27 3,742,530,711.77	 3,728,222,621.85	

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 28 	776,794,565.92	 711,946,240.93	

ค่าตอบแทน 29 	15,669,604.00	 	3,522,112.50	

ค่าใช้สอย 30 	780,595,380.75	 	809,270,682.95	

ค่าวัสดุ 31 	1,034,738,748.23	 1,480,267,896.90	

ค่าสาธารณูปโภค 32 	120,007,655.01	 121,698,290.30	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 33 	424,290,115.72	 	341,940,742.99	

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 34 	118,881,835.01	 	46,003,282.10	

ค่าใช้จ่ายอื่น 35 	3,586,572.72	 	5,879,285.04	

รวมค่าใช้จ่าย 7,017,095,189.13 7,248,751,155.56 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 304,312,552.35	 219,618,746.17	

	-	 - -

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 304,312,552.35 219,618,746.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

         (หน่วย:บำท)

หมายเหตุ ทนุ
รายได้สงู/(ต�า่)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอืน่

ของสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

รวมสนิทรพัย์สทุธิ/

ส่วนทนุ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

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

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชี

- - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

30 กนัยายน 2558 

หลงัการปรบัปรงุ

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

การเปลีย่นแปลง 

ในสนิทรพัย์สทุธ/ิ 

ส่วนทนุส�าหรบัปี 2559

- - - -

การเปลีย่นแปลง 

ทีท่�าให้ทนุเพิม่/ลด

- - - -

รายได้สงู/(ต�า่)	กว่า

ค่าใช้จ่ายส�าหรบังวด

- 219,618,746.17 - 219,618,746.17

ก�าไร/ขาดทนุจากการ

ปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ

- - - -

ยอดคงเหลอื  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559
(2,086,490,978.28) 404,461,122.58 - (1,682,029,855.70)
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

         (หน่วย:บำท)

หมายเหตุ ทนุ
รายได้สงู/(ต�า่)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอืน่

ของสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

รวมสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

30 กนัยายน 2559

ตามทีร่ายงานไว้เดมิ

(2,086,490,978.28) 404,461,122.58 - (1,682,029,855.70)

ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผดิพลาดปีก่อน

- 7,864,397.28 - 7,864,397.28	

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชี

- - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

30 กนัยายน 2559 

หลงัการปรบัปรงุ

(2,086,490,978.28) 412,325,519.86 - (1,674,165,458.42)

การเปลีย่นแปลง 

ในสนิทรพัย์สทุธ/ิ 

ส่วนทนุส�าหรบัปี 2559

- - - -

การเปลีย่นแปลง 

ทีท่�าให้ทนุเพิม่/ลด

- - - -

รายได้สงู/(ต�า่)กว่า

ค่าใช้จ่ายส�าหรบังวด

- (304,312,552.35) - (304,312,552.35)

ก�าไร/ขาดทนุจากการ

ปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ

- - - -

ยอดคงเหลอื  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560
(2,086,490,978.28) 108,012,967.51 - (1,978,478,010.77)



42
รายงานประจ�าปี 2560 / ANNUAL REPORT 2017

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร 3,327,559,586.95 - - 3,327,454,642.81 104,944.14

งบด�าเนินงาน 97,076,800.00 - - 96,276,941.98 799,858.02

งบลงทุน - - - - -

งบอุดหนุน - - - - -

งบรายจ่ายอื่น - - - - -

รวม 3,424,636,386.95 - - 3,423,731,584.79 904,802.16

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบบุคลากร -

งบด�าเนินงาน 1,343,893,551.00 41,613,186.45 1,299,054,960.33 3,225,404.22

งบลงทุน 228,875,179.00 2,156,700.00 226,425,678.99 292,800.01

งบอุดหนุน 17,651,635.00 16,449,195.08 1,202,439.92

งบรายจ่ายอื่น 6,276,400.00 5,128,158.49 1,148,241.51

รวม 1,596,696,765.00 - 43,769,886.45 1,547,057,992.89 5,868,885.66

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	71,790,750.00	  	212,500.00	 	71,435,671.37	 	142,578.63	

งบลงทุน 	32,425,500.00	   	32,339,249.00	 	86,251.00	

งบอุดหนุน 	22,786,000.00	   	21,755,106.15	 1,030,893.85	

งบรายจ่ายอื่น 	200,000.00	   	200,000.00	 	-	

รวม 127,202,250.00  - 212,500.00 125,730,026.52 1,259,723.48 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

งบบุคลากร     -	

งบด�าเนินงาน 	371,720,670.00	  12,409,309.73	 	356,314,950.29	 	2,996,409.98	

งบลงทุน 	176,827,930.00	  	1,395,000.00	 	174,965,813.65	 	467,116.35	

งบอุดหนุน 	13,228,000.00	 	700,000.00	  	12,528,000.00	 	-	

งบรายจ่ายอื่น 	8,108,400.00	   	6,832,073.97	 	1,276,326.03	

รวม  569,885,000.00 700,000.00 13,804,309.73 550,640,837.91 4,739,852.36 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน     	-	

งบลงทุน 	111,188,500.00	   110,097,848.00	 	1,090,652.00	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม 111,188,500.00  -  - 110,097,848.00 1,090,652.00 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	14,981,900.00	   14,304,534.69	 	677,365.31	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม 14,981,900.00 -  - 14,304,534.69 677,365.31 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	36,375,000.00	  1,100,000.00	 34,782,686.80	 	492,313.20	

งบลงทุน 	3,906,000.00	   	3,884,675.00	 	21,325.00	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม 40,281,000.00  - 1,100,000.00 38,667,361.80 513,638.20 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	2,621,500.00	   	2,550,057.05	 	71,442.95	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  2,621,500.00  -  - 2,550,057.05  71,442.95 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	2,464,700.00	   	2,397,192.50	 	67,507.50	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน 	7,230,000.00	   	4,164,480.00	 	3,065,520.00	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  9,694,700.00  -  - 6,561,672.50  3,133,027.50 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	4,144,800.00	   	4,142,981.47	 	1,818.53	

งบลงทุน 	4,379,200.00	   	4,327,744.00	 	51,456.00	

งบอุดหนุน 	2,800,000.00	   	2,696,000.00	 	104,000.00	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  11,324,000.00  -  - 11,166,725.47  157,274.53 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	17,403,200.00	   17,402,467.09	 	732.91	

งบลงทุน 	95,000.00	   	95,000.00	 	-	

งบอุดหนุน 	20,202,000.00	   20,202,000.00	 	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  37,700,200.00  -  - 37,699,467.09  732.91 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	7,306,300.00	   	7,194,627.86	 	111,672.14	

งบลงทุน 	3,060,500.00	   	3,044,304.00	 	16,196.00	

งบอุดหนุน 	1,525,200.00	   	1,525,200.00	 	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  11,892,000.00  -  - 11,764,131.86  127,868.14 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบเบิกแทนกัน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	130,000.00	   	130,000.00	 	-	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  130,000.00  -  -  130,000.00  - 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบเบิกแทนกัน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	25,500.00	   	25,500.00	 	-	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น 	300,000.00	   	182,290.04	 	117,709.96	

รวม 325,500.00  -  -  207,790.04  117,709.96 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบเบิกแทนกัน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	1,800,000.00	   	1,799,934.85	 	65.15	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  1,800,000.00  -  - 1,799,934.85  65.15 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง : ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	1,010,700.00	   	1,010,685.93	 	14.07	

งบลงทุน 	1,907,000.00	   	1,907,000.00	 	-	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม 2,917,700.00  -  - 2,917,685.93  14.07 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง : ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงพระราชด�าริ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	193,890.00	   	193,890.00	 	-	

งบลงทุน 	213,872.00	   	213,864.00	 	8.00	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  407,762.00  -  -  407,754.00  8.00 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง : ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการโคบาลบูรพา

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน     	-	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน 	967,642,500.00	  	747,500,000.00	  	220,142,500.00	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  967,642,500.00  - 747,500,000.00  - 220,142,500.00 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง : ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน     	-	

งบลงทุน 	5,840,000.00	    	5,840,000.00	

งบอุดหนุน     	-	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  5,840,000.00  -  -  -  5,840,000.00 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง : ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560

งบบุคลากร     	-	

งบด�าเนินงาน 	2,500,000.00	    	2,500,000.00	

งบลงทุน     	-	

งบอุดหนุน 	111,814,500.00	    	111,814,500.00	

งบรายจ่ายอื่น     	-	

รวม  114,314,500.00  -  -  - 114,314,500.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	1,752,924.00	 	1,587,200.00	 	165,724.00	

งบลงทุน   	-	

งบอุดหนุน 	1,298,065.00	  	1,298,065.00	

งบรายจ่ายอื่น   	-	

รวม  3,050,989.00  1,587,200.00  1,463,789.00 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	2,996,444.50	 	1,738,295.50	 	1,258,149.00	

งบลงทุน 	2,925,000.00	  	2,925,000.00	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น   	-	

รวม  5,921,444.50  1,738,295.50  4,183,149.00 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน   	-	

งบลงทุน 	12,684,078.90	 	5,970,739.45	 	6,713,339.45	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น   	-	

รวม  12,684,078.90  5,970,739.45  6,713,339.45 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบบุคลากร -

งบด�าเนินงาน 8,877.00 8,877.00

งบลงทุน -

งบอุดหนุน 586,000.00 586,000.00

งบรายจ่ายอื่น -

รวม 594,877.00 - 594,877.00

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	390,894.00	 	249,800.00	 	141,094.00	

งบลงทุน   	-	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น 	131,000.00	  	131,000.00	

รวม  521,894.00  249,800.00  272,094.00 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 63,517,570.02	 54,299,654.02	 9,217,916.00	

งบลงทุน 	5,444,501.00	 	5,444,501.00	 	-	

งบอุดหนุน 	978,262.00	  	978,262.00	

งบรายจ่ายอื่น 	1,492,920.00	  1,492,920.00	

รวม  71,433,253.02  59,744,155.02 11,689,098.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	10,206,094.84	 	8,587,330.84	 	1,618,764.00	

งบลงทุน   	-	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น 	2,756,000.00	  2,756,000.00	

รวม  12,962,094.84  8,587,330.84 4,374,764.00 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	7,100.00	  	7,100.00	

งบลงทุน   	-	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น   	-	

รวม  7,100.00  -  7,100.00 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท�ากิน

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	216,870.00	  	216,870.00	

งบลงทุน 	1,515,890.00	  	1,515,890.00	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น   	-	

รวม  1,732,760.00  - 1,732,760.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

งบบุคลากร -

งบด�าเนินงาน 82,465.00 82,465.00

งบลงทุน -

งบอุดหนุน 2,050,000.00 2,050,000.00

งบรายจ่ายอื่น -

รวม 2,132,465.00 - 2,132,465.00

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน 	141,000.00	  	141,000.00	

งบลงทุน   	-	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น   	-	

รวม  141,000.00  -  141,000.00 

รายการ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง : ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์

งบบุคลากร   	-	

งบด�าเนินงาน   	-	

งบลงทุน   	-	

งบอุดหนุน   	-	

งบรายจ่ายอื่น 	12,619,102.80	  12,619,102.80	

รวม  12,619,102.80  - 12,619,102.80 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

ร�ยง�นร�ยได้แผ่นดิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2560  2559

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี - -

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 621,507,012.38	 555,116,905.35	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 621,507,012.38	 555,116,905.35

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 	4,027.00	 	156,900.00	

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 621,502,985.38	 554,960,005.35

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 621,502,985.38	 554,960,005.35

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - -

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - -

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ -	 -	

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

รายได้ภาษีทางตรง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - -

ภาษีเงินได้นิติบุคคล - -

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - -

ภาษีเงินได้อื่น - -

รวม รายได้ภาษีทางตรง -	 -	

รายได้ภาษีทางอ้อม

ภาษีการขายทั่วไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - -

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - -

อากรแสตมป์ - -

ภาษีการขายทั่วไปอื่น - -

รวม รายได้ภาษีการขายทั่วไป -	 -	



52
รายงานประจ�าปี 2560 / ANNUAL REPORT 2017

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

(หน่วย:บาท) 

หมายเหตุ  2560  2559

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 601,945,094.35 539,675,705.26

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 	61,958.35 	90,881.74	

รายได้อื่น 	19,499,959.68 15,350,318.35

 รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 621,507,012.38 555,116,905.35
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

	 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ 

การก�าหนดทิศทางและนโยบาย	 การควบคุม	 การก�ากับ	 การส่งเสริม	 การวิจัย	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และการพัฒนา

เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว	์

เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ	และมีมาตรฐาน	ถูกสุขอนามัย	ปราศจากโรค	สารตกค้าง	และสารปนเปื้อน	มีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

	 กรมปศุสัตว์มีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่	 69/1	 ถนนพญาไท	 แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพมหานคร	 10400	 

มีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู ่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู ่ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 76	 จังหวัดและ 

ส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว	์ 

พ.ศ.	 2558	 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	 พ.ศ.	 2558	 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 

การจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	2557	พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	พ.ศ.	2533	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	พระราชบัญญัติ 

ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	 พ.ศ.	 2559	 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า	 พ.ศ.	 2535	 พระราชบัญญัต ิ

บ�ารุงพันธุ์สัตว์	พ.ศ.	2509	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	หน่วยงานได้รบัการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	5,958,104,201.95	บาท 

โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจ�าจ�านวนเงิน	 5,297,338,757.95	 บาท	 งบลงทุนจ�านวนเงิน	 560,757,809.00	 บาท	 

งบเงินอุดหนุนจ�านวนเงิน	 85,422,835.00	 บาท	 งบรายจ่ายอื่นจ�านวนเงิน	 14,584,800.00	 บาท	 เพื่อใช้จ่ายในแผนงาน

พัฒนาบุคลากรภาครัฐจ�านวนเงิน	 3,424,636,386.95	 บาท	 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศจ�านวนเงิน	1,596,696,765.00	บาท	แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื	และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบจ�านวนเงิน	127,202,250.00	บาท	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพการผลิต	การสร้างมูลค่า

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจ�านวนเงิน	569,885,000.00	บาท	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ�านวนเงิน	111,188,500.00	บาท	แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจ�านวนเงิน	14,981,900.00	บาท	แผนงาน 

บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาจ�านวนเงิน	 40,281,000.00	 บาท	 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และชมุชนเข้มแขง็จ�านวนเงิน	2,621,500.00	บาท	แผนงานบรูณาการจดัการปัญหาทีด่นิท�ากนิจ�านวนเงนิ	9,694,700.00	บาท 

แผนงานบูรณาการพัฒนาฯและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ�านวนเงิน	11,324,000.00	บาท	

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้จ�านวนเงนิ	37,700,200.00	บาท	และแผนงานบรูณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศจ�านวนเงิน	11,892,000.00	บาท
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หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

	 กรมปศสุตัว์มหีน่วยงานทัง้สิน้	273	หน่วยงาน	ซึง่แยกเป็นหน่วยงานทีไ่ม่ได้เป็นหน่วยเบกิจ่าย	82	แห่ง	เป็นหน่วย

เบกิจ่ายในส่วนภมูภิาคจ�านวน	190	แห่ง	และหน่วยเบกิจ่ายในส่วนกลาง	1	แห่ง	ซึง่รบัผดิชอบบรหิารจดัการเงนิงบประมาณ

และเงนินอกงบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง	และหน่วยเบกิจ่ายดงักล่าวไม่เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงาน	

และไม่มีการจัดท�างบการเงินแยกกัน	 รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับน้ี	

นอกจากน้ี	กรมปศสุตัว์มเีงนิทนุหมนุเวยีนภายใต้ความรบัผดิชอบ	จ�านวน	1	ทนุ	คอืเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ผลติวคัซนีจ�าหน่าย	

ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่าง	 ๆ	 ส�าหรับจ�าหน่ายใช้ป้องกันก�าจัดโรคระบาดสัตว์	

และด�าเนนิการตามแผนการป้องกนัและก�าจดัโรคของกรมปศสุตัว์โดยไม่ต้องน�ารายได้ส่งคลงั	เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงาน	

และมีการจัดท�างบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสัตว์	รายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่ายดังกล่าว

จึงไม่ได้น�ามาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้	 ซึ่งรวมถึง 

หลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั	มาตรฐานการบญัชภีาครฐั	และนโยบายการบญัชภีาครฐั	และแสดงรายการ

ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 การน�าเสนองบการเงิน	 ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่	 กค	 0423.2/ว237	 

ลงวันที่	8	กันยายน	2557	

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม	เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินของกรมปศุสัตว์	ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	รวมรายการบัญชี

ที่เกิดข้ึนทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค	 แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

วัคซีนจ�าหน่าย	ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์	แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน	และต้องจัดท�างบการเงินแยก

ต่างหากจากกรมปศุสัตว์	

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

	 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ดังนี้

	 -	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน	 ที่เริ่มใน 

หรือหลังวันที่	1	ตุลาคม	2556

	 -	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	1	การน�าเสนองบการเงิน	

	 -	 มาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบัใหม่ข้างต้น	ก�าหนดให้หน่วยงานจดัท�างบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทุนส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 เป็นปีแรกในการน�าเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงิน

เปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้	
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 - มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่3 เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและข้อผิดพลาด 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

 - มาตรฐานการบัญชภีาครฐั ฉบับที ่5 เรือ่ง ต้นทนุการกูย้มื ให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 - มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่ 16 เรือ่ง อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน ให้ถือปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนำคต

 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบ 

ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 -  มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่12 เรือ่ง สนิค้าคงเหลอื ให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 -  มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่14 เรือ่ง เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน ให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบั

รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีส�าคัญ

 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่น่วยงานได้รบัจากรฐับาลเพือ่ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลกีย่อยในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดที่จะเปลี่ยน

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

รายการเทียบเท่าเงินสด

 4.2 ลูกหนี้

 ลูกหนี ้แสดงด้วยมลูค่าสุทธิทีจ่ะได้รบั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจะตัง้ข้ึนส�าหรบัลกูหน้ีส่วนทีค่าดว่าจะไม่สามารถ

เรยีกเกบ็เงนิได้ โดยพจิารณาจากประสบการณ์ทีผ่่านมาเกีย่วกบัจ�านวนลกูหนีท้ีเ่กบ็เงนิไม่ได้ ข้อมลูประวตักิารช�าระหนี ้และ

หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

 4.3 เงินให้กู้ยืม

 เงินให้กู้ยืม หมายถึง จ�านวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงาน บุคคลภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ โดยอาจ

มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงก�าหนดช�าระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
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ในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน หน่วยงานแสดงเงินให้กู้ยืมตามมูลค่าสุทธิ

ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�าหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การได้รับช�าระหนี้ที่ผ่านมา ข้อมูลประวัติการช�าระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการ

วิเคราะห์อายุลูกหนี้

 4.4 วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า

ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

 4.5 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

 ที่ดิน ไม่ได้แสดงจ�านวนเงิน ส�าหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์

 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหัก

ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

  อุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม

 - อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

 - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป

 - อปุกรณ์ทีไ่ด้มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บนัทกึเฉพาะทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 5,000 บาท ขึน้ไป

 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ

ที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพ่ิม

ขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การใช้งานที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชี

กลาง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ก�าหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์

ดังนี้
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์

ประเภทสินทรัพย์
อายุการใช้งาน

(ปี)
อัตราค่าเสื่อมราคา

(ร้อยละ)

	 1.	อาคาร 25 4

	 2.	อาคารชั่วคราว 10 10

	 3.	สิ่งก่อสร้าง   

	 3.1	ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 5

	 3.2	ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ	เป็นส่วนประกอบหลัก 10 10

	 4.	ครุภัณฑ์ส�านักงาน 10 10

	 -	เฉพาะรายการโทรศัพท์มือถือ	(ที่ได้มาตั้งแต่ปี	งปม.	2554	เป็นต้นไป) 3 33.34

	 5.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

	 6.	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

	 -	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 15 6.66

	 7.	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 20

	 8.	ครุภัณฑ์การเกษตร 5 20

	 9.	ครุภัณฑ์โรงงาน 5 20

10.	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 5 20

11.	ครุภัณฑ์ส�ารวจ 10 10

12.	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 20

13.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 25

14.	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 20

	15.	ครุภัณฑ์อื่น 5 20

	16.	ครุภัณฑ์สนาม 5 20

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ	โดยวธิเีส้นตรง

ตามการก�าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์	ดังนี้

	 	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อายุการใช้งาน	4	ปี	อัตราค่าเสื่อมร้อยละ	25	ต่อปี

 4.7 รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว	เป็นสนิทรพัย์ทีห่น่วยงานได้รบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศ	องค์การ

ระหว่างประเทศ	หรือบุคคลใด	ๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	และสินทรัพย์รับบริจาค

โดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนนิงาน	รวมทัง้การได้รบัเงนิสดทีมี่เงือ่นไขเป็นข้อจ�ากดัในการใช้จ่ายเงนิ	ซึง่หน่วยงาน

ยังไม่อาจรับรู้รายได้

	 	 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะ

เวลาทีจ่�าเป็นเพือ่จบัคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	ทยอยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์

ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาค

 4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ

	 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

	 1)	เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน

	 2)	เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

	 3)	เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

	 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามจ�านวนเงิน 

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	 งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณ 

ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 เป็นรายได้ท่ีหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้น้ันไว้เพื่อใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานของหน่วยงาน	จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

 4.10 รายได้แผ่นดิน

	 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 รับรู้เม่ือเกิดรายได้ด้วยยอด

สุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น	 รายได้แผ่นดิน	 และรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง

ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก



59
 ANNUAL REPORT 2017 / รายงานประจ�าปี 2560

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

 4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้นใน

กรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัด	ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน	หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้

ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหน่ึงปี	 จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น	หรือเกณฑ์การ

ค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงินสดในมือ 	-	 	-	

เงินทดรองราชการ 	7,545,000.00	 	7,545,000.00	

เงินฝากสถาบันการเงิน 	951,753,360.20	 	91,732,103.63	

เงินฝากคลัง 	337,498,619.40	 	100,771,319.67	

เงินฝากประจ�าอายุ	3	เดือน 	4,270,353.74	 	3,378,552.20	

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,301,062,331.34  203,426,975.50 

 เงนิสดในมอื	เป็นเงนิสดและเชค็ธนาคาร	นอกจากส่วนท่ีหน่วยงานถือไว้เพ่ือใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนนิงานปกติ

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว	ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย	

ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

 เงินทดรองราชการ	 เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงินที่ได้

รบัอนมุตัจิากกระทรวงการคลงั	ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการ	พ.ศ.	2547	ซึง่จะต้องส่งคืนคลัง 

เมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย	ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	และใบส�าคัญที่เบิกจากเงิน 

ทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

 เงนิฝากคลัง	 เป็นเงนิท่ีหน่วยงานฝากไว้กบักระทรวงการคลงัภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย	 โดยไม่มดีอกเบีย้	 

ซึง่สามารถเบกิถอนได้เมือ่ต้องการใช้จ่ายตามรายการท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบท่ีระบขุ้อจ�ากดัในการใช้จ่าย

	 เงินฝากคลังจ�านวน	 337,498,617.40	 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อ

จ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงิน

ฝากคลังนั้น	หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้	แต่มีหน้าที่ถือ

ไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง	ดังนี้
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(หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์ 	40,320.00	 	3,600.00	

เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์ 	1,272,822.50	 	1,182,532.50	

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน - 	689,103.00	

เงินฝากดอกเบี้ยเงินทุนวิจัย	สวก - 	17,228.80	

เงินฝากค่าที่พักสัตว์ - 	35,551,842.84	

เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการน�าสัตว์หรือ

ซากสัตว์เข้า	ออก	หรือผ่านราชการอาณาจักร 	226,145,162.34	 	-	

เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์ 	9,810,738.88	 	10,851,870.50	

เงินฝากต่างๆ	ของกรมปศุสัตว์ - 	886,482.00	

เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือการเลี้ยงสัตว์ - 	18,204.00	

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง	ๆ	ที่รับจาก	อบต. 	5,748,380.00	 	4,885.00	

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน - 	45,166.07	

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เน้ือสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์

- 	9,733,813.00

เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 	3,000.00 	13,330.80	

เงินฝากปศุสัตว์ 	14,015.13	 	22,732.63	

เงนิฝากเงนิรายได้จากการด�าเนนิโครงการศนูย์ขยายผลการพฒันา

ตามแนวพระราชด�าริฯ	วังแซ้ม

	37,555.50 	37,555.50

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่าย - 	133,801.50

เงินฝากเงินทุนวิจัย 	10,352,924.63 	2,259,180.78

เงินฝากประกันสัญญา  75,155,822.53  31,263,990.75

เงินรับบริจาค  8,917,875.89  8,056,000.00

รวมเงินฝากคลัง  337,498,617.40  100,771,319.67
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น        (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 	4,080,325.95	 	3,083,644.93	

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 	14,965.00	 	19,160.00	

เงินจ่ายล่วงหน้า 	- 	250,000.00	

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย 	361,369.30	 	361,369.30	

รายได้ค้างรับ 	14,181,351.07	 	6,729,729.74	

รวม 	18,638,011.32	 	10,443,903.97	

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 	-	 	-	

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 	-	 	-	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	-	 	-	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(สุทธิ) 	-	 	-	

รวมลูกหนี้ระยะสั้น  18,638,011.32  10,443,903.97 

	 ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

           (หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

และการส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระและ

การส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระและ

การส่งใช้ใบส�าคัญ

รวม

2560 	2,892,172.95 	756,840.00 	446,278.00 	4,095,290.95

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

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ        (หน่วย : บาท)

 2560  2559

วัสดุคงเหลือ 	135,496,986.12 	174,595,708.84

หัก	ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ 	-	 	-	

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ  135,496,986.12  174,595,708.84
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 	- 	-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	-	 	-	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	- 	-

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว        (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ 	-	 	-	

ลูกหนี้อื่น 	1,957,002.36 	1,696,416.63

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	-	 	-	

ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ  1,957,002.36  1,696,416.63

หมายเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะยาว       (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงินให้กู้ระยะยาว 	86,846,000.00	 	21,456,000.00	

หัก	ส่วนที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 	-	 	-	

	86,846,000.00	 	21,456,000.00	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	-	 	-	

เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ 	86,846,000.00	 	21,456,000.00	

เงินให้ยืมระยะยาว 	-	 	-	

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว  86,846,000.00  21,456,000.00 
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กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์       (หน่วย : บาท)

 2560  2559

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	4,436,360,415.98 	4,412,285,212.74

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (3,790,894,329.48)	 (3,710,676,762.01)	

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ  645,466,086.50  701,608,450.73 

ครุภัณฑ์ 	5,028,511,498.39	 	4,556,179,085.66	

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (4,052,711,712.28)	 (3,766,560,627.24)	

ครุภัณฑ์สุทธิ  975,799,786.11  789,618,458.42 

งานระหว่างก่อสร้าง 	34,399,116.80	 	33,871,309.15	

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,655,664,989.41 1,525,098,218.30 

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       (หน่วย : บาท)

 2560  2559

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	92,095,767.00	 	85,336,791.00	

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	-	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 	(71,972,985.85)	 	(63,249,743.64)	

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  20,122,781.15  22,087,047.36

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 	-	 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(155,800.00)	 	-	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (155,800.00) -
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น     (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เจ้าหนีก้ารค้า 	42,625,272.68	 	55,326,576.57	

เจ้าหนี้อื่น 	1,507,662.41 	814,726.37

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	-	 	-	

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 	5,608,587.06	 	5,076,517.75	

ใบส�าคัญค้างจ่าย 	11,157,352.01	 	7,251,906.72	

เจ้าหนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนอื่น 	-	 	-	

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น  60,898,874.16  68,469,727.41 

หมายเหตุ 15 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น    (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั-เพือ่โครงการเงนิกูจ้ากต่างประเทศ 	-	 	-	

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
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะสั้น      (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 	-	 	-	

เงินรับฝากอื่น 	927,068,882.77 	74,172,417.21

เงินประกันผลงาน 	90,000.00	 	-	

เงินประกันอื่น 	74,901,823.58 	31,224,703.63

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 1,002,060,706.35  105,397,120.84

หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น     (หน่วย : บาท)

 2560  2559

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	-	 	-	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(1,600.00)	 	-	

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,600.00)  - 

หมายเหตุ 18 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว    (หน่วย : บาท)

 2560  2559

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 	-	 	-	

เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว 	47,623,827.11 	33,820,669.07

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	-	 	-	

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  47,623,827.11  33,820,669.07

หมายเหตุ 19 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว     (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการด�าเนินงาน 	7,540,000.00	 	7,545,000.00	

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  7,540,000.00  7,545,000.00 
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น     (หน่วย : บาท)

 2560  2559

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี 	-	 	-	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	96,973,002.36 	35,482,416.63

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  96,973,002.36  35,482,416.63

หมายเหตุ 21 ภาระผูกพัน     (หน่วย : บาท)

	 -	หนี้สินจากการออกบัตรภาษี

 2560  2559

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ 	- 	-

ที่ดิน	อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง 	3,551,700.00	 	4,755,351.00	

อุปกรณ์	และอื่น	ๆ 	9,638,339.45	 	19,618,328.90	

รวม  13,190,039.45  24,373,679.90 

	 ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง	ปรับปรุง	และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 22 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

	 ในปี	2560	หน่วยงานได้ด�าเนินการปรับปรุงบัญชีดังนี้

	 ปรบัปรงุกบับญัชผีลสะสมแก้ไขข้อผดิพลาด	ได้แก่	บญัชรีายได้รอการรบัรู	้ทีบ่นัทกึต�า่ไป	ด้วยจ�านวนเงนิสทุธริวม

เป็นเงินทั้งสิ้น	6,085,706.43	บาท	เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 23 รายได้จากงบประมาณ       (หน่วย : บาท)

 2560  2559

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 3,315,738,730.28	 3,270,504,966.24	

รายได้จากงบด�าเนินงาน 1,912,246,451.75	 1,880,511,356.69	

รายได้จากงบลงทุน 	554,225,409.01	 	511,390,303.03	

รายได้จากงบอุดหนุน 	79,494,313.65	 	45,181,703.05	

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 	14,844,436.51	 	15,233,876.06	

รายได้จากงบกลาง 1,081,773,198.50	 1,033,899,063.57	

หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 	(21,902,840.87)	 	(25,804,639.11)	

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 6,936,419,698.83 6,730,916,629.53

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบบุคลากร 	-	 	-	

รายได้จากงบด�าเนินงาน 	95,514,742.77	 	129,591,685.57	

รายได้จากงบลงทุน 	37,837,697.13 	31,685,591.15

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 	3,455,274.50 	2,669,500.00

รายได้จากงบอุดหนุน 	408,735.00 	188,000.00

รายได้จากงบกลาง 	8,241,469.93 	515,727,522.20

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ 	145,457,919.33 	679,826,298.92

รวม รายได้จากงบประมาณ 7,081,877,618.16 7,410,778,928.45

หมายเหตุ 24 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      (หน่วย : บาท)

 2560  2559

รายได้จากการขายสินค้า 	2,377,410.13	 	3,136,117.88	

รายได้ค่าบริการ 	4,297,289.08	 	1,336,973.00	

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  6,674,699.21  4,473,090.88
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 25 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค      (หน่วย : บาท)

 2560  2559

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ 	10,612,318.00	 	11,587,363.00	

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากแหล่งอื่น 	1,930,950.00	 	1,753,250.00	

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน 	112,053.66 	-

รายได้จากการบริจาค 	12,334,492.93 	16,279,838.96

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  24,989,814.59  29,620,451.96

หมายเหตุ 26 รายได้อื่น         (หน่วย : บาท)

 2560  2559

รายได้เงินนอกงบประมาณ 	207,327,549.52	 	17,373,550.00	

รายได้อื่น 	538,060.00 	6,123,880.44

รวม รายได้อื่น  207,865,609.52  23,497,430.44 
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย : บาท)

 2560  2559

เงินเดือน 1,918,687,953.84 1,928,483,707.81

ค่าล่วงเวลา 	26,021,138.79 	24,002,005.43

ค่าจ้าง 	291,934,001.40 	306,212,420.63

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,102,077,848.79 1,054,843,009.96

เงินช่วยค่าครองชีพ 	15,530,254.10 	21,034,427.00

เงินรางวัลประจ�าปี 	- 	-

ค่ารักษาพยาบาล 	178,089,772.84 	183,794,919.40

เงินช่วยการศึกษาบุตร 	29,951,849.42 	29,069,656.00

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 	1,992,667.59 	2,152,882.00

เงินชดเชย	กบข. 	29,297,196.87 	29,052,957.28

เงินสมทบ	กบข. 	43,945,795.41 	43,579,435.99

เงินสมทบ	กสจ. 	8,207,081.06 	8,592,349.59

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 	45,684,512.90 	45,385,762.00

ค่าเช่าบ้าน 	40,323,437.32 	41,684,907.74

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 	10,787,210.44 	10,334,181.02

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,742,530,711.77 3,728,222,621.85
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 28 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  (หน่วย : บาท)

 2560  2559

บ�านาญ 	466,062,912.82 	418,259,749.89

เงินช่วยค่าครองชีพ 	48,026,041.31 	49,266,220.61

บ�าเหน็จ 	106,912,523.30 	98,049,522.64

บ�าเหน็จตกทอด 	31,854,771.74 	34,357,020.25

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 	40,341,519.65 	37,302,990.20

ค่ารักษาพยาบาล 	77,525,655.08 	67,991,418.22

เงินช่วยการศึกษาบุตร 	1,988,454.50 	1,795,720.50

บ�าเหน็จบ�านาญอื่น 	4,082,687.52 	4,923,598.62

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  776,794,565.92  711,946,240.93

หมายเหตุ 29 ค่าตอบแทน (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 	15,540,490.00	 	435,257.00	

ค่าตอบแทนอื่น 	129,114.00	 	3,086,855.50	

รวม ค่าตอบแทน  15,669,604.00  3,522,112.50
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 30 ค่าใช้สอย  (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 	90,139,146.72 	141,788,264.51

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 	197,221,820.65 	181,508,668.94

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 	71,401,761.66 	73,925,384.77

ค่าจ้างเหมาบริการ 	362,218,761.66 	364,843,041.22

ค่าธรรมเนียม 	273,811.31 	86,669.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 	3,400,000.00 	-

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 	5,889,104.99 	6,928,272.90

ค่าเช่า 	16,320,622.02 	16,110,106.37

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 	6,408,055.65 	143,612.99

ค่าประชาสัมพันธ์ 	19,464,149.97 	11,269,662.20

ค่าใช้สอยอื่น 	7,858,146.12 	12,667,000.35

รวม ค่าใช้สอย  780,595,380.75  809,270,682.95

หมายเหตุ 31 ค่าวัสด ุ   (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าวัสดุ 	924,518,337.41 	1,391,765,859.46

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 	94,762,242.47 	78,372,516.64

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 	15,458,168.35 	10,129,520.80

รวม ค่าวัสดุ 1,034,738,748.23 1,480,267,896.90
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 32 ค่าสาธารณูปโภค       (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าไฟฟ้า 	81,105,233.95 	84,305,809.04

ค่าประปา 	5,079,162.57 	5,176,739.76

ค่าโทรศัพท์ 	6,239,901.28 	6,550,824.64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 	24,223,214.75 	22,217,917.52

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 	3,360,142.46 	3,446,999.34

รวม ค่าสาธารณูปโภค  120,007,655.01  121,698,290.30

หมายเหตุ 33 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย      (หน่วย : บาท)

 2560  2559

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	84,094,317.58 	88,088,387.36

ครุภัณฑ์ 	331,894,990.93 	250,557,383.30

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	8,300,807.21 	3,294,972.33

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  424,290,115.72  341,940,742.99
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กรมปศุสัตว์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2560

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค     (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ  

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 	41,702,480.53 	3,780,820.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 	- 	5,803,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก�าไร 	1,900,000.00 	2,100,732.77

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ 	1,778,885.93 	1,750,212.35

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 	43,047,803.55 	12,560,706.98

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน  88,429,170.01  25,995,472.10

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น 30,452,665.00 20,007,810.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน  30,452,665.00  20,007,810.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 118,881,835.01 46,003,282.10

หมายเหตุ 35 ค่าใช้จ่ายอื่น        (หน่วย : บาท)

 2560  2559

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	69,962.96 	805,021.53

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	ตปท. 	- 	830.34

ค่าใช้จ่ายอื่น 	3,516,609.76 	5,073,433.17

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น  3,586,572.72  5,879,285.04
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ส่วนท่ี 4
บทความ
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 รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิเป็นรางวลัทีส่�านกังาน	ก.พ.ร.	มอบให้แก่ส่วนราชการทีม่คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ

ในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน	และสามารถให้บรกิารประชาชนอย่างเป็นเลศิ	โดยผลงานทีก่รมปศสุตัว์ได้รบั

รางวัล	จ�านวน	2	รางวัล	ได้แก่	

 1) รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 

  ผลงาน	นมคุณภาพสูงล้านนา	(Lanna	High	Quality	Milk)	

	 	 ของ	ส�านักงานปศุสัตว์เขต	5

ส่วนที่ 4
บทคว�ม

 2) รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 

  ผลงาน	 เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	 (ปศุสัตว์	 OK) 

		 	 ของ	ส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสัุตว์

 รางวลัความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม 

เป็นรางวัลที่ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ในการปฏบิตังิาน	มีผลการด�าเนนิการท่ีมีการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ	โดยกรมปศุสัตว์ได้รับ	1	รางวัล	ได้แก่	

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 

ผลงาน	โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง	

ของ	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ประจ�าปี 2560
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ภาพ/ข่าวเด่นของกรมปศุสัตว์
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 กรมปศสุตัว์ร่วมเป็นเจ้าภาพ	พระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรม

พระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

ณ	พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	วันศกุร์ท่ี	23	ธันวาคม 

2559	รอบเวลา	07.00	น.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ
ในโอกาสบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน

	 พลเอกปัฐมพงศ์	 ประถมภัฏ	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต 

โค-กระบือ	 ในโอกาสบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร	 ครบ	 100	 วัน	ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยมี 

นายสตัวแพทย์อภยั	สทุธสิงัข์	อธบิดกีรมปศสุตัว์	กล่าวรายงาน	กรมปศสุตัว์ก�าหนดจดัพธิบี�าเพญ็กศุลสตมวาร	ครบ	100	วนั	

ถวายเป็นพระราชกศุลแด่	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	โดยพธิสีงฆ์	มพีระสงฆ์	10	รปู	สวดพระพทุธมนต์	

รวมทั้งการไถ่ชีวิตและมอบโค	-	กระบือ	จ�านวน	989	ตัว	ให้แก่เกษตรกร	ในโครงการธนาคารโค	-	กระบือ	เพื่อเกษตรกร

ตามพระราชด�าริ	ณ	บริเวณพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	วันเสาร์ที่	21	มกราคม	2560
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กรมปศุสัตว์ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 นายอ�านวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร  

ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 

กรมปศุสัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและพิธีท�าบุญตักบาตร	 

โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	แด่พระภิกษุสงฆ์	89	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์	 อ�าเภอบางกระดี	 จังหวัดปทุมธานี	

เมื่อวันจันทร์ที่	13	มีนาคม	2560
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 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผูบ้รหิาร	และเจ้าหน้าท่ีกรมปศสุตัว์	 

ร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	กจิกรรมร่วมใจจิตอาสาประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	เพือ่ถวายในพระราชพธิถีวายพระเพลงิ	พระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ณ	ห้องประชุมกรมปศสุตัว์	กรงุเทพฯ	เม่ือวนัพฤหสับดทีี	่10	สงิหาคม	2560	
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 กจิกรรมร่วมใจจติอาสาประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ 
เพือ่ถวายในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ

 นายวรีชาต ิเขือ่นรตัน์ รองอธบิดกีรมปศสุตัว์ เป็นประธานเปิดงานกจิกรรมร่วมใจจติอาสาประดษิฐ์

ดอกไม้จันทน์	เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อแสดงออก

ถงึความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่าน	พร้อมตัง้เป้าหมายประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	จ�านวน	

5,000	ดอก	ณ	ห้องประชุมกรมปศุสัตว์	กรุงเทพฯ	ตั้งแต่วันที่	5	กรกฎาคม	–	30	กันยายน	2560

 กรมปศสุตัว์ช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบภยัพบิตัิ

 ด้วยพระมหากรุณาธคิณุของ	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน 

พระราชานุญาตให้กรมปศุสัตว์	 เชิญหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน	 

จ�านวนกว่า	 159,000	 กิโลกรัม	 น�าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่	7	จังหวัด	เป็นการเร่งด่วน	
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ช่วยเหลอืกลุม่โคนมในพืน้ทีอ่�าเภอล�าสนธ ิจงัหวดัลพบรุ ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วม

 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์	และคณะ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของจังหวัดลพบุรี	

ปศุสัตว์จังหวัด	 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 ด่านกักกันสัตว์	 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมล�าสนธิ	 มูลนิธิจิตอาสา	

ร่วมช่วยเหลือกลุ่มโคนมในพื้นที่อ�าเภอล�าสนธิ	 จังหวัดลพบุรี	 ที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม	 โดยการอพยพโคนม	 จัดหา 

น�า้สะอาด	หญ้าแห้ง	แร่ธาตแุละวติามนิบ�ารงุสขุภาพให้แก่โคนม	ตลอดจนจดัหน่วยสตัวแพทย์เคลือ่นทีใ่ห้บรกิารรกัษาโคนม

ที่เจ็บป่วย	เมื่อวันศุกร์ที่	28	กรกฎาคม	2560	

หญ้าอาหารสตัว์พระราชทานไปแจกจ่ายช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั

 นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว	์ เป็นประธาน	น�าหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 และถุงยังชีพไปแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 

ด้านปศุสัตว์	 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ณ	 จุดอพยพสัตว์บ้านชีกกค้อ	 ต�าบลเมืองเพีย	 อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 

โดยมีปศุสัตว์เขต	4	ร่วมให้การต้อนรับ	วันพฤหัสบดีที่	10	สิงหาคม	2560
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 ชาวปศสุตัว์ร่วมใจ ช่วยผูป้ระสบอทุกภยั ฟ้ืนฟใูจคนน�า้ท่วม

  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว	์ พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์	 คณะผู้บริหาร	

และเจ้าหน้าทีก่รมปศสุตัว์	ร่วมบรรจุถงุยงัชพีสตัว์	จ�านวน	2,000	ชดุ	เพือ่น�าไปช่วยเหลอืสตัว์เลีย้งของเกษตรกรทีป่ระสบอทุกภัย 

โดยในแต่ละถุงประกอบด้วย	 ข้าวเปลือกส�าหรับสัตว์ปีก	 1.5	กิโลกรัม	 อาหารสุนัข	 1.5	 กิโลกรัม	 ยาถ่ายพยาธิ	 วิตามิน	 

แร่ธาตุก้อนส�าหรับโค	 -	 กระบือ	ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีพของสัตว์เลี้ยง	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น	 

ส่วนการให้ความช่วยเหลอืในระยะต่อไปนัน้	 กรมปศสุตัว์มีแผนปฏบิตักิาร	 ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ในทกุพืน้ที่ 

อย่างต่อเนือ่ง	จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ	ณ	ห้องอาหารกรมปศุสัตว์	กรุงเทพฯ	วันเสาร์ที่	5	สิงหาคม	2560
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โครงการโคบาลบรูพา

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกร 

เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ตามโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	ให้แก่ประธานสหกรณ์	จ�านวน	 

4	 สหกรณ์	 ได้แก่	 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ�าเภอโคกสูง	 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ�าเภออรัญประเทศ	 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน 

อ�าเภอวัฒนานคร	 และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ�าเภอวังน�้าเย็น	 มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อ�าเภอโคกสูง	 

จ�านวน	 7	 ราย	 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการด�าเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์	 และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ	 

โดย	พลเอกฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสตัวแพทย์อภัย สทุธสิงัข์ อธบิดกีรมปศสุตัว์  

พร้อมคณะฯ	เข้าร่วมงานฯ	ณ	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ�าเภอโคกสูง	จ�ากัด	จังหวัดสระแก้ว	วันจันทร์ที่	28	สิงหาคม	2560
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โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์
กจิกรรมพฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง ประจ�าปีงบประมาณ 2560

ความเป็นมา
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ตัง้โครงการหลวง	เมือ่	พ.ศ.	2512	 

เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา	ลดการปลูกฝิ่น	และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้า	ล�าธาร	ต่อมา	พ.ศ.	2535	ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	 จัดตั้งเป็น	 “มูลนิธิโครงการหลวง”	 เพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรในการด�าเนินการต่อเนื่องจาก

โครงการหลวง	 โดยมพีระราชประสงค์เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรชาวไทยภเูขาในท้องถิน่ทรุกนัดารยากจน	 ให้ปรบัเปลีย่นจากการ

ด�ารงชีวิตด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย	มาปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ทดแทนและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ
	 1.	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

	 2.		โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

	 3.		โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ ่นอย่างยั่งยืน	 ด�าเนินการในพื้นที่	 3	 เขต	 

	 	 ปศุสัตว์	9	จังหวัด	ได้แก่	

	 	 -	 ส�านักงานปศุสัตว์	เขต	5	6	และ	7

	 	 -	 จังหวัดเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	เชียงราย	พะเยา	ล�าพูน	น่าน	ตาก	ก�าแพงเพชร	และกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2560 ด�าเนินงานกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมฝึกอบรม 

 แนวทางการด�าเนินงาน	 ฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	 1	หลักสูตร	คือ	 การเลี้ยงสัตว์ตามแนวปฏิบัติที่ดี 

ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

 เนื้อหาวิชา	 ความรู ้เบื้องต้นด้านการเลี้ยงสัตว์	 แนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง	 

การจดัการฟาร์ม	การบนัทกึข้อมลู	การจดัท�าบญัชฟีาร์ม	การควบคมุป้องกนัโรคสตัว์	การเพาะขยายพนัธุส์ตัว์	การจดัการผลผลิต	

การแปรรูปผลิตภัณฑ์	และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร

 แนวทางการด�าเนินงาน	คัดเลือกพืน้ทีด่�าเนนิการ	และคดัเลอืกเกษตรกรเป้าหมายของศนูย์พฒันาโครงการหลวง	

หรือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 พื้นที่เหมาะสมในการส่งเสริมและสามารถขยายผลได้	 เกษตรกรในพ้ืนที่มี

ศกัยภาพความพร้อมและสนใจทีจ่ะรบัการส่งเสรมิ	ให้ความร่วมมอืและปฏบิตัติามค�าแนะน�าด้านการเลีย้งสตัว์ของเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์	 เน้นการส่งเสริมในรูปแบบกลุ่ม	 เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 โดยกรมฯ	 ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต	 งบประมาณ 

ปรับปรุงโรงเรือน/คอก	 และเวชภัณฑ์	 โดยแต่ละกิจกรรมเกษตรกรเป้าหมายต้องด�าเนินงานตามเง่ือนไขของโครงการ 

ในแต่ละกิจกรรมๆ	ที่ด�าเนินการ	ได้แก่	
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 2.1 โครงการสร้างฟาร์มสาธิต

	 -	ฟาร์มสาธิตสุกร		 แห่งละ	4	ตัว	 (เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	3	ตัว)

	 -	ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก	 แห่งละ	6	ตัว		 (เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	5	ตัว)

	 -	ฟาร์มสาธิตกระต่าย		 แห่งละ	5	ตัว		 (เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	4	ตัว)

	 -	ฟาร์มสาธิตแพะ		 แห่งละ	5	ตัว		 (เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	4	ตัว)

 2.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

	 -	ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร	เกษตรกรรายละ	2	ตัว	(เพศเมีย)

	 -	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	เกษตรกรรายละ	6	ตัว	(เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	5	ตัว)

 2.3 โครงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์

	 -	สนับสนุนการเลี้ยงสุกร	เกษตรกรรายละ	2	ตัว	(เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	1	ตัว)

	 -	สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีก	เกษตรกรรายละ	6	ตัว	(เพศผู้	1	ตัว	เพศเมีย	5	ตัว)

 2.4 โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่

	 -	สนับสนุนแร่ธาตุ	วัคซีน	เวชภัณฑ์โคเนื้อ

	 -	กองทุนอาหารสัตว์

	 -	กองทุนยาสัตว์

	 -	ส่งเสริมการท�า/ปรับปรุง	แปลงหญ้าสาธารณะ	

	 -	การผลิตสื่อความรู้ด้านปศุสัตว์

ภาพการด�าเนินกิจกรรม
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานเุคราะห์สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู

	 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายและแนวทางที่จะพัฒนาการเกษตร	 ซึ่งเป็นภาคการผลิตของ

ประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน	โดยจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียวแก่เกษตรกรที่ศูนย์บริการ	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจ�าต�าบลในรูปแบบบูรณาการส่วนราชการ	 พร้อมไปให้บริการแก่เกษตรกรในด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

กับชุมชนนั้นๆ	 เนื่องจากการปฏิบัติงานของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีความซับซ้อน	 มีปัญหาและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน	

ตลอดจนความรูเ้กีย่วกบัการเกษตรมคีวามหลากหลายทางด้านพชื	ปศสุตัว์	ประมง	เกนิก�าลงัทีผู่อ้�านวยการศนูย์บรกิารและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลจะด�าเนินการได้ครอบคลุม	จ�าเป็นต้องอาศัยนักวิชาการเฉพาะด้านไปให้ความรู้	

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าตลอดจนให้บริการแก่เกษตรกรได้ตรงกับปัญหาและลักษณะพื้นที่ที่เกษตรกรประสบปัญหา	 จึงจะเกิด

ประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงในระดับต�าบล

	 ดงันัน้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จงึจดัท�าโครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที	่เพือ่เป็นหน่วยให้บรกิารด้านการเกษตร	

ให้แก่เกษตรกรทุกสาขาทางด้านพืช	 ปศุสัตว์	 ประมง	 โดยมีขอบเขตการให้บริการเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีเกษตรกรประสบ

ปัญหาในพื้นที่	และใช้เวลาน้อยในการให้บริการเป็นหลัก	ตลอดจนให้ความรู้	ค�าแนะน�า	และรับปรึกษาปัญหาแก่เกษตรกร

ตามความต้องการและความจ�าเป็นของเกษตรกรในพื้นที่ระดับต�าบลอย่างพร้อมเพรียง	

		 ในการนี	้กรมปศสุตัว์	จงึได้น�าการจดัท�าคลนิิกปศสุตัว์	ในโครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นท่ี	เพือ่รบัและสนองนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทีเ่หน็ความส�าคญัของการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีแ่บบบรูณาการทีม่กีารบรกิารเบด็เสรจ็	

ณ	จุดเดียว	อันจะเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ

วัตถุประสงค ์

	 1.	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

	 2.	เพื่อให้เจ้าที่พร้อมให้ค�าแนะน�า	และแก้ไขปัญหาทางการเกษตร	โดยเน้นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่	

	 3.	เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการเกษตรตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่	

เป้าหมาย กิจกรรม/พื้นที่ด�าเนินการ 
	 ปีงบประมาณ	2560	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	 จ�านวน	4	ครั้ง	

ไตรมาสละ	1	ครั้ง	เป้าหมาย	21,300	ราย	ดังนี้

	 ไตรมาสที่	1	ก�าหนดช่วงเวลาจัดงาน	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	-	31	ธันวาคม	2559	ตามที่จังหวัดเห็นสมควร

	 ไตรมาสที่	2	ก�าหนดช่วงเวลาจัดงาน	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	–	31	มีนาคม	2560	ตามที่จังหวัดเห็นสมควร

	 ไตรมาสที่	 3	 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ	 พระเจ้าหลานเธอพระองค์ 

เจ้าทีปังกรรศัมโีชต	ิในวนัที	่29	เมษายน	2560	โดยก�าหนดช่วงเวลาการจดังาน	ระหว่างวนัที	่29	เมษายน	–	31	พฤษภาคม	2560 

	 ไตรมาสที่	 4	 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ	 เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ในวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2560	 โดยก�าหนดช่วงเวลาจัดงานระหว่างวันที่	 

28	กรกฎาคม	–	31	สิงหาคม	2560
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ผลการด�าเนินงาน 

	 จากผลการด�าเนินงาน	ในรอบปีงบประมาณ	2560	มีเกษตรกรมารับบริการคลินิกปศุสัตว์	จ�านวน	23,356	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	109.65

ประโยชน์ที่ได้รับ 

	 1.	แก้ไขปัญหาที่เกษตรกรประสบในพื้นที่	

	 2.	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 และรับปรึกษาปัญหาแก่เกษตรกรตามความต้องการและความจ�าเป็นของเกษตรกร 

ในพื้นที่	ระดับต�าบล

	 3.	ให้บรกิารแก่เกษตรกรได้ตรงกบัปัญหาและลกัษณะพืน้ทีท่ีเ่กษตรกรประสบปัญหา	จงึเกดิประสทิธภิาพในการ

ให้บริการที่รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงในระดับต�าบล

ภาพกิจกรรม
 โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที ่เพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ณ	เทศบาลต�าบลด่านเกวียน	อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2560
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โครงการคัดเลือกส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร ตามพระราชด�าร ิดเีด่น ประจ�าปี 2559

	 กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี	 จึงได้จัดท�าโครงการคัดเลือกส�านักงาน 

ปศสุตัว์อ�าเภอทีม่ผีลการปฏบิตังิานโครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร	ตามพระราชด�าร	ิดเีด่น	ประจ�าปี	2559	เพือ่เป็นการ 

สร้างขวัญก�าลังใจให้กับปศุสัตว์อ�าเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง	 และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับปศุสัตว์อ�าเภอ 

ทัว่ประเทศ	โดยแบ่งกลุม่การแข่งขนัตามพืน้ทีส่�านกังานปศสุตัว์เขต	เป็น	3	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ที	่1	ประกอบด้วย	เขต	1	2	7	8	

และ	9	กลุ่มที่	2	ประกอบด้วย	เขต	3	และ	4	และกลุ่มที่	3	ประกอบด้วยเขต	5	และ	6	และก�าหนดเกณฑ์การแข่งขันเป็น	 

3	ประเภท	ตามจ�านวนแม่โค-กระบือในพื้นที่	ได้แก่

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

	 -	ประเภท	M	(ขนาดกลาง)	 จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่	201	–	300	ตัว

	 -	ประเภท	L	(ขนาดใหญ่)		 จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่	301	ตัว	ขึ้นไป

ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏดังนี้

กลุ่มที่ ประเภท เขต จังหวัด อ�าเภอ

1

S	(ขนาดเล็ก) 7 สุพรรณบุรี อู่ทอง

M	(ขนาดกลาง) ไม่มีส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอผ่านเกณฑ์	85	คะแนน

L	(ขนาดใหญ่) ไม่มีส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอผ่านการคัดเลือกระดับเขต

2

S	(ขนาดเล็ก) 6 อุตรดิตถ์ ท่าปลา

M	(ขนาดกลาง) 5 น่าน เมืองน่าน

L	(ขนาดใหญ่) 5 เชียงราย แม่สรวย

3

S	(ขนาดเล็ก) 3 อ�านาจเจริญ พนา

M	(ขนาดกลาง) 4 นครพนม วังยาง

L	(ขนาดใหญ่) 3 นครราชสีมา โนนไทย
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โครงการเนือ้สตัว์ปลอดภยั ใส่ใจผูบ้รโิภค (ปศสุตัว์ OK)

	 กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท�าโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย	 ใส่ใจผู้บริโภค	 (ปศุสัตว์	 OK)	 เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์	หรือผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต	เริ่มจากสัตว์

ที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน	(Good	Agricultural	Practices	:	GAP)	ผ่านการฆ่าและช�าแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย

และมีสุขลักษณะท่ีดี	และวางจ�าหน่ายในสถานทีจ่�าหน่ายเนือ้สตัว์ทีส่ะอาด	ถกูสขุลกัษณะ	ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมาสามารถตรวจ

สอบย้อนกลบัทีม่าของกระบวนการผลติได้	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้เลอืกซือ้เนือ้สตัว์ทีไ่ด้มาตรฐานปลอดภยั	ปราศจากสารตกค้าง	

	 ในปัจจุบันโครงการปศุสัตว์	 OK	 มีขอบข่ายการรับรองทั้งหมด	 4	 ชนิดเน้ือสัตว์	 ได้แก่	 เน้ือไก่	 เน้ือสุกร	 เน้ือโค 

และเนื้อเป็ด	ได้แบ่งการรับรองออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	การรับรองรายเดี่ยว	หมายถึง	การรับรองสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ	

เป็นรายกรณีเฉพาะ	เช่น	ตลาดสด	

	 2.	การรับรองรายกลุ่ม	หมายถึง	การรับรองสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ	

ในลักษณะกลุ่ม	เช่น	Big	C,	Makro,	Tesco	Lotus,	Tops	เป็นต้น

ตารางที่ 1 จ�านวนสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง ปีงบประมาณ 2560

ชนิดของการรับรอง จ�านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรอง

รายเดี่ยว 382	แห่ง

รายกลุ่ม 3,479	แห่ง

รวมทั้งสิ้น 3,861 แห่ง

ตารางที่ 2 ผลการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง
2.1 ผลการตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างและจุลินทรีย์

ชนิดเนื้อ จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ จ�านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์

เนื้อสุกร 841 832

เนื้อไก่ 513 511

เนื้อโค 18 18

เนื้อเป็ด 6 6

รวมทั้งสิ้น 1,378 1,367

2.2 ผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดง

ชนิดเนื้อ จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ จ�านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์

เนื้อสุกร 681 681

เนื้อโค 17 17

เนื้อเป็ด 3 3

รวมทั้งสิ้น 701 701

หมายเหตุ	:	การรายงานผลการวิเคราะห์จะรายงานผลการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี	LC-MSMS	เท่านั้น
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มาตรการด�าเนินการ กรณีตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ

	 คณะกรรมการตรวจประเมินในพื้นที่ด�าเนินการแจ้งผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการไปยังผู้ประกอบการ 

และส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ภายในระยะเวลา	15	วันท�าการ	หลังจากที่รับทราบผลวิเคราะห์	

โดยผู้ประกอบต้องด�าเนินการหาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข	 ภายในระยะเวลา	 15	 วันท�าการ	 หลังจากที่รับทราบ 

ผลวเิคราะห์	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมนิ	เมือ่คณะกรรมการตรวจประเมนิได้รบัแนวทางการแก้ไขจากผูป้ระกอบการ  

ให้ท�าการนัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจติดตามผลการแก้ไข	 พร้อมท�าการเก็บตัวอย่างซ�้า	 ภายในระยะเวลา	 30	 วัน 

หลังจากได้รับแนวทางการแก้ไข	 หากผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้	 คณะกรรมการตรวจประเมิน 

จะสรปุผลการตรวจประเมนิเสนอคณะกรรมการรบัรองพจิารณาคงไว้ซึง่การรบัรอง	หากคณะกรรมการตรวจประเมนิตรวจสอบ 

แล้วพบว่า	 ผู้ประกอบการยังไม่ด�าเนินการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไข	 หรือผลตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	 

ให้คณะกรรมการตรวจประเมนิรวบรวมหลักฐานและเอกสารทีพ่สิจูน์ได้ว่าเป็นไปตามเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	เสนอให้คณะกรรมการ 

รับรองพิจารณาเพิกถอน	ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนจะไม่สามารถขอการรับรองได้เป็นระยะเวลา	1	ปี	หากผลการด�าเนินการสิ้นสุด

	 นอกจากนี้	 กรมปศุสัตว์มีการขยายการรับรองสถานที่จ�าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ผู้บริโภค	 โดยส่งเสริมและให้การ

รับรองผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ห่างไกล	 ให้มีโอกาสผลิตสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้มาตรฐาน	และสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้

บรโิภคสนิค้าปศสุตัว์ทีไ่ด้มาตรฐาน	เช่น	การส่งเสรมิสถานท่ีจ�าหน่ายเน้ือสตัว์มาตรฐานในหมู่บ้าน	นอกจากน้ี	ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	ยังมีการขยายขอบข่ายรับรองไปยังสินค้าปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ	ด้วย	ได้แก่	ไข่สด	ทั้งนี้	กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โครงการฯ	 

ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์	ในปีงบประมาณ	2560	ที่ผ่านมาโครงการฯ	ยังได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการ	

ระดับดีเด่น	 ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ	 ซึ่งเป็นเคร่ืองการันตีถึงความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการ	 

“ปศุสัตว์	OK”
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เปิดตลาด ไข่ไก่สด - ไข่ไก่แปรรปู ส่งออกสาธารณรฐัเกาหลี

ความเป็นมา
	 เน่ืองจากทางสาธารณรฐัเกาหลปีระสบกบัปัญหาโรคไข้หวดันก	ตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤศจิกายน	2559	ส่งผลให้ปรมิาณ

ไข่สดภายในประเทศลดลง	ทางการเกาหลใีต้จงึสนบัสนนุการน�าเข้าสนิค้าผลติภณัฑ์ไข่	ด้วยการยกเลกิภาษกีารน�าสนิค้าไข่สด

และผลิตภัณฑ์	เป็นระยะเวลา	6	เดือน	(ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	-	30	มิถุนายน	2560)	และแจ้งผ่อนผันการน�าเข้าผลิตภัณฑ์

จากไข่เพิ่มเติม	6	ชนิด	(เดิม	2	ชนิด	คือ	yellow	egg	liquid	และ	pidan	:	ไข่เยี่ยวม้า)	ได้แก่	whole	egg	liquid,	egg	

white	liquid,	whole	egg	powder,	yellow	egg	powder,	egg	white	powder	และ	salted	egg

การด�าเนินการเพื่อส่งออก 

	 1.	 เมื่อวันที่	 5	 มกราคม	 2560	 Mr.	 Lee	 CHOLJAE	 เอกอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ประจ�าสถานทูตเกาหลี	 

ในประเทศไทย	 พบกับตัวแทนกรมปศุสัตว์เพื่อแจ้งสถานการณ์ภาวะขาดแคลนไข่และมาตรการสนับสนุน	 

โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมการเจรจา	

	 2.	 ช่วงระหว่างการสนบัสนนุการน�าเข้าผลติภณัฑ์ไข่	 ประเทศไทยสามารถส่งออกสนิค้าไข่แปรรปูไปยงัเกาหลใีต้ได้	 

โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับรอง	 จ�านวน	 3	 โรงงาน	 และในช่วงเดือนเมษายน	 2560	 มีการส่งออกไข่เหลว	 

พาสเจอร์ไรซ์ตู้แรก	ปริมาณ	9.8	ตัน	มูลค่า	734,832	บาท	

	 3.	 คณะผู้แทนจากหน่วยงาน	Ministry	of	Food	and	Drug	Safety	(MFDS)	ได้เข้าตรวจรับรองระบบการผลิต

ไข่ไก่สด	ในวันที่	2	พฤษภาคม	2560	หน่วยงาน	MFDS	แจ้งผลการตรวจสอบระบบการผลิตไข่ไก่สดของไทย	

โดยให้การรับรองอนุญาตน�าเข้าไข่ไก่สดจากประเทศไทยไปยังเกาหลีใต้	 มีผลตั้งแต่วันที่	 9	 มิถุนายน	 2560	

เป็นต้นไป	ประกาศขึ้นทะเบียนโรงงานในเว็บไซต์	MFDS	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	จ�านวน	2	บริษัท	

	 4.	 เมื่อวันที่	 23	 มิถุนายน	 2560	 มีการส่งออกสินค้าไข่ไก่สดไปยังเกาหลีใต้	 3	 ตู้แรก	 ตู้ละ	 325,080	 ฟอง	 

รวมปริมาณทั้งสิ้น	975,240	ฟอง
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 เปิดตลาดรงันกและผลติภณัฑ์รงันกไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี

ความเป็นมา
	 จีนระงับการน�าเข้ารังนกจากทุกประเทศ	ตั้งแต่วันที่	 13	มกราคม	2555	จากการพบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน

ของมาเลเซีย	 โดยเมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2557	 ไทยได้ลงนามพิธีสารด้านการตรวจสอบและกักกันโรคร่วมกับจีน	 

ณ	กรุงเนปิดอว์	สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

การด�าเนินการเพื่อส่งออก
	 1.	 หน่วยงาน	 CNCA	 ขึ้นทะเบียนบริษัท	 เพื่อการส่งออกสินค้ารังนกจากไทยไปจีน	 จ�านวน	 2	 ราย	 เมื่อวันที	่ 

7	พฤศจิกายน	2559	และ	11	พฤษภาคม	2560

	 2.	 คณะผู้เชี่ยวชาญจีนเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตรังนกของผู้ประกอบการไทย	 เม่ือวันที่	 3	 -	 11	

กรกฎาคม	2560	ทั้งนี้	 ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้ร้องขอให้ฝ่ายไทยด�าเนินการชี้แจงรายละเอียดของรังนกแดง 

เพิ่มเติม	 และทางกรมปศุสัตว์ได้ด�าเนินการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	 ในพิธีประชุมปิด	 เม่ือวันที่	 

10	กรกฎาคม	2560

	 3.	 กระทรวงควบคุมคุณภาพ	 ตรวจสอบและกักกันโรค	 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (AQSIQ)	 ออกประกาศ

อนุญาตน�าเข้าผลิตภัณฑ์รังนกขาว	 (ผลิตภัณฑ์รังนกที่มีสีขาว	 เหลืองและทอง)	 ของไทย	 ตั้งแต่วันที	่ 

28	สงิหาคม	2560	เป็นต้นไป	โดยมข้ีอก�าหนดว่า	ผลติภณัฑ์รงันกส่งออกนัน้	ต้องผ่านการขึน้ทะเบยีนแหล่งผลติ 

จากกรมปศุสัตว์	มีกระบวนการท�าความสะอาด	การควบคุมคุณภาพ	การทวนสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ

และมีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมปศุสัตว์

	 4.	 ส�านกังานทีป่รกึษาการเกษตรต่างประเทศ	ประจ�ากรงุปักกิง่	มหีนงัสอืถงึกรมปศสุตัว์	ลงวนัที	่4	กนัยายน	2560 

แจ้งว่าหน่วยงาน	AQSIQ	ขอให้กรมปศสุตัว์ด�าเนินการส่งตวัอย่างรงันกขาวขอบแดง	เพือ่ประกอบการพจิารณา

การค้ารังนกแดงไทย	-	จีน	ต่อไป
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โครงการส่งเสรมิพฒันาระบบบ�าบดัน�า้เสยีด้านการปศสุตัว์ ประจ�าปี 2560

	 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียด้านการปศุสัตว์	 ประจ�าปี	 2560	 มีฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน	20	ฟาร์ม	7	เขต	16	จังหวัด	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ	(Biogas)	

ส�าหรับฟาร์มสุกร	ส่งเสริมให้มีการน�าน�้าทิ้งที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียไปใช้ประโยชน์ส�าหรับพืชเศรษฐกิจ	และลดผลกระทบ 

ด้านสิง่แวดล้อมจากฟาร์มสุกรต่อชมุชน	ผลการด�าเนนิการโครงการดังกล่าว	ถอืเป็นอกีแนวทางหนึง่	ในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 

ด้านปศุสัตว์จากฟาร์มสุกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นส�านึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของ 

ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	ให้ค�านึงถึงการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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โครงการฟาร์มรกัษ์สิง่แวดล้อม ประจ�าปี 2560

	 ปัจจุบันการเล้ียงปศุสัตว์นั้นก่อปัญหาด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะฟาร์มสุกรเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ	 

ในการก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว	เช่น	กลิ่นมูลสุกร	น�้าทิ้งจากการช�าระล้างสุกรและโรงเรือนลงสู่แม่น�้าล�าคลองสาธารณะ 

ดงันัน้	จงึได้มกีารจัดให้มโีครงการฟาร์มรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสกุร	ซึง่โครงการนี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาและกระตุน้

จติส�านกึของเกษตรกรในการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน	เพือ่ลดปัญหาด้านกลิน่	และน�า้เน่าเสยีซึง่อาจท�าให้เกดิความเดอืดร้อน 

แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง	จึงควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร	

	 ผลการด�าเนนิงาน	ปีงบประมาณ	2560	มฟีาร์มสกุรเข้าร่วมโครงการ	และผ่านการประเมนิจากส�านกังานปศสุตัว์เขต 

	1	–	8	และส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	จ�านวน	95	ฟาร์ม

เขต
จ�านวนฟาร์ม

ที่เข้าร่วมโครงการ

ระดับคะแนน (ฟาร์ม)

5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว ไม่ผ่านเกณฑ์

90 - 100 80 - 89 70 – 79 ต�่ากว่า 60

1 12 6 3 1 2

2 13 8 2 3 -

3 12 2 5 4 1

4 10 8 2 - -

5 12 7 5 - -

6 12 1 4 7 -

7 12 1 4 7 -

8 12 9 2 1 -

รวม 95 42 27 23 3
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การประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ 
(Codex Alimentarius Commission) ครั้งที่ 40

ระหว่างวันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
มีผู้แทนจากส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

เป็นผูแ้ทนกรมปศสุตัว์เข้าร่วมประชมุกบัคณะผูแ้ทนไทย

 

 

	 การประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์	 (Codex	Alimentarius	Commission)	มีหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค	 และท�าให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า 

ระหว่างประเทศ	 การประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์	 ครั้งที่	 40	 นี้	 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	 17	 -	 22	 กรกฎาคม	 2560	 

ณ	กรงุเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	มกีารพจิารณารบัรองร่างมาตรฐานทีเ่สนอโดยคณะกรรมการโคเดก็ซ์สาขาต่างๆ	พจิารณาให้ความ 

เหน็ชอบงานใหม่	(New	Work)	รวมถงึการเลอืกรองประธานและประธานโคเดก็ซ์	ซึง่การประชมุมเีนือ้หาการประชมุทีส่�าคญั

ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์	ได้แก่

	 -	 ทีป่ระชุมเหน็ชอบให้	Physical	Working	Group	on	Antimicrobial	Resistance	(PWG	AMR)	เสนอรายงาน 

และพจิารณา	 TOR	 ต่าง	 ๆ	 ภายใต้ค�าแนะน�าด้านวชิาการจาก	 FAO	 ,	WHO	และ	OIE	 ในรปูแบบ	 Tripartite 

One	 Health	 Partnership	 เช่น	 การให้ค�าแนะน�าในระดับฟาร์ม	 การใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว ์

เพือ่การบรโิภค	เอกสารค�าแนะน�าต่าง	ๆ 	การทบทวนบญัชีรายช่ือยาปฏชีิวนะทีส่�าคญั	Guideline	และหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต	

	 -	 ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอค่า	MRLs	 ส�าหรับ	 Lasalocid	 sodium	 (ยากันบิด)	 ในกล้ามเนื้อไก่	 ไก่กระทง	 

นกกระทา	และไก่ฟ้า	โดยค�านวณมาจากค่า	Estimated	Daily	Exposure	(EDI)	ที	่80	µg/person/d	ตามที	่JECFA	 

เสนอให้การรับรองเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานขั้นที่	5/8	ทั้งนี้	ที่ประชุมได้รับรองค่า	MRLs	ของ	Ivermectin	

ตามข้อเสนอของ	JECFA	ด้วย

	 จากการเข้ารว่มประชมุของผู้แทนกรมปศุสตัว์ครั้งนี	้สามารถน�าเอามาตรฐานตา่งๆ	มาใช้อ้างองิในการระงับกรณี

พิพาทในทางการค้าระหว่างประเทศ	รวมทั้งเป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรฐานในประเทศ	และจะช่วยส่งเสริม	สนับสนุน

และรับรองสินค้าปศุสัตว์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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โครงการพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมฮาลาลด้านปศสุตัว์

ประเภท เป้าหมาย (แห่ง) ตรวจประเมินแล้ว (แห่ง)

1.	สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐาน 

	 ฮาลาล

250 	250	(100%)

2.	ตัวอย่างวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกร 800 	704	(88%)

 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล	 

โดยกรมปศสัุตว์ด�าเนนิโครงการร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	เพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ในการส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	และการเป็นครวัโลก	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูบ้รโิภคและนกัท่องเทีย่ว

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิได้บรโิภคเนือ้สตัว์ทีส่ด	สะอาด	ปลอดภยั	ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล	อกีทัง้ส่งเสรมิการผลติสนิค้า 

ปศุสัตว์ฮาลาล	เพื่อการส่งออกเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานฮาลาลและเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีกด้วย

เป้าหมายและผลการด�าเนินงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาล ในปีงบประมาณ 2560 คือ
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนการส่งออกไปกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม

ประเภท  UAE (แห่ง)  Malaysia (แห่ง)  รวม (แห่ง)

โรงเชือด 11 7 18

โรงงานผลิตภัณฑ์นม - 8 8

รวม (แห่ง) 11 15 26
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โครงการตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชอืดเพือ่การส่งออกฮาลาล ปี 2560

	 เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่าง	3	หน่วยงาน	คอื	กรมปศสุตัว์	ส�านกัมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	

และฝ่ายกิจการฮาลาล	 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 ในการตรวจประเมินติดตามโรงเชือดเพื่อการส่งออก 

ทกุโรงทีผ่ลติสนิค้าฮาลาลเพือ่การส่งออก	และคงคุณภาพการส่งออกตามข้อก�าหนดของประเทศคูค้่าและตามมาตรฐานฮาลาล	

โดยเน้นเรื่องมาตรฐานฮาลาลและความปลอดภัยอาหาร

การเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือระดับผู้บริหารในการแก้ปัญหา
สินค้าปศุสัตว์ไทย - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	 ระหว่างวันที่	4	-	5	เมษายน	2560	คณะจากประเทศไทย	น�าโดย	

น.สพ.วัชรพล	โชติยะปุตตะ	พร้อมด้วย	น.สพ.โสภัชย์	ชวาลกุล	น.สพ.มารุต	 

เชียงเถียร	 ดร.อ�าพล	 วริทธิธรรม	 น.สพ.มาลิก	 อับดุลบุตร	 ผู้แทนจาก 

กรมปศุสัตว์	นายสุเมธี	สินหยกแดง	ผู้แทนส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	และนายคทาวุธ	 เลาะหมุด	ผู้แทนส�านักงาน 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	(CICOT)	โดยมนีายกฤดิวงศ์	สทิธิไชย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	 (สคต.)	 และ

นางสาวสะลินน์	 พุทธพิทักษ์	 ผู้แทนสถานทูตประจ�าประเทศสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์	น�าเข้าพบ	ผู้แทนกรมความปลอดภัยอาหาร	กระทรวงสิ่งแวดล้อม 

และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน	 (MOCCAE)	 ณ	 เมืองดูไบ	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 และผู้แทนส�านักงานมาตรฐานและ 

มาตรวิทยาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 (ESMA)	 ซึ่งได้หารือถึงการก�าหนด	 Focal	 Point	 ในการประสานงานและหารือ 

ด้านเทคนิค	ระหว่าง	2	ประเทศ	รวมทั้งแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้ง	2	ประเทศด้วย	นอกจากนี้	 

ยังได้เจรจาหารือกับทั้ง	2	หน่วยงาน	ดังนี้

การเจรจากับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน (MOCCAE) ได้หารือประเด็น 
	 1.	การตรวจโรงเชือด	โดยเป็นลักษณะการตรวจทั้งระบบ	ไม่เลือกเจาะจงการตรวจเป็นรายโรงเชือด

	 2.	ค่าธรรมเนียมการขอเป็นหน่วยรับรองฮาลาลของส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทย	(CICOT)

การเจรจากับส�านักงานมาตรฐานและมาตรวิทยาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ESMA) ได้หารือประเด็น 

	 1.	การลงทะเบยีน	เป็นหน่วยตรวจรบัรองของส�านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามกลางแห่งประเทศไทย	(CICOT)	

		 2.	ขั้นตอนการตรวจรับรองส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยของ	GAC
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การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและ
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมฮาลาลด้านปศสุตัว์

	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 

ด้านปศุสัตว์	 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	 

รวมทั้ง	 เพื่อให้ผู ้บริโภคได้รู ้ จักและมีความเชื่อมั่น 

ในการบรโิภคสนิค้าปศสุตัว์	ฮาลาล	ตามโครงการพฒันา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
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ตรวจตลาดสดแบบบรูณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจนี

 น า ย สั ต ว แ พ ท ย ์ ธ นิ ต ย ์  เ อ น ก วิ ท ย ์  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และ 

นายสัตวแพทย์สรวิศ	 ธานีโต	 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	 

พร้อมด้วยผู ้แทนจากกรมปศุสัตว์	 กรมวิชาการเกษตร	 

กรมประมง	 และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ	 ในช่วงเทศกาลสารทจีน 

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ณ	ตลาดไท	รงัสติ 

จังหวัดปทุมธานี	เมื่อวันจันทร์ที่	28	สิงหาคม	2560

 ลงพืน้ทีต่รวจตลาดสนิค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจนี

  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์	 น�าคณะเจ้าหน้าที่บูรณาการ	 3	 หน่วยงาน	 

คือ	 กรมประมง	 กรมวิชาการเกษตร	 และกรมปศุสัตว์	 ลงพื้นที่ตรวจตลาดสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจีน	 ทั้งนี้	 

หากผู ้บริโภคจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์	 ขอให้มองหาตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์	 OK	 หากผู ้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าสัตว์น�้า	 

พืช	ผัก	และผลไม้	ขอให้มองหาตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย	Q	เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจว่าสินค้าในสถานที่จ�าหน่าย

ดังกล่าว	มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ	มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค	ตามนโยบายของ 

พลเอกฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ณ	 ห้างเทสโก้	 โลตัส	 สาขาพระราม	 4	 กรุงเทพฯ	 

เมื่อวันพุธที่	30	สิงหาคม	2560



101
 ANNUAL REPORT 2017 / รายงานประจ�าปี 2560

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

โครงการอาหารปลอดภยั

 1. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพธิฝัีงท�าลายเนือ้สตัว์และเครือ่งใน 
ที่กรมปศุสัตว์ตรวจยึดจากการลักลอบน�าเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมาย

  พลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพธิฝัีงท�าลายเนือ้สตัว์  

และเครื่องใน	 ที่กรมปศุสัตว์ตรวจยึดจากการลักลอบน�าเข้า

สินค้าอย่างผิดกฎหมาย	 โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย	 สุทธิสังข์	 

อธิบดีกรมปศุสัตว์	 กล่าวรายงาน	 การท�าลายของกลางใน

ครั้งนี้	 จ�านวน	 131,461	 กิโลกรัม	 มูลค่ากว่า	 20	 ล้านบาท	 

ณ	ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์	 วันศุกร์ที	่ 

16	ธันวาคม	2559
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 2. พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในกระบวนการผลิตโคขุน
  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ไม่ใช้สารเร่ง

เนื้อแดงในกระบวนการผลิตโคขุน	 เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน	 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง	

ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้าในวงจรโคขุน	เข้าร่วมจะไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน	จ�านวน	150	คน	โดยมี 

นายสัตวแพทย์รักไทย	 งามภักดิ์	 ผู้อ�านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์	 กล่าวรายงาน	ณ	 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์	

จังหวัดปทุมธานี	วันศุกร์ที่	2	ธันวาคม	2559

 

 

 3. กรมปศุสัตว์ส่งชุดเฉพาะกิจตรวจสารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
  นายสตัวแพทย์อภยั สทุธสิงัข์ อธบิดกีรมปศสุตัว์ เป็นประธานในพธิปีล่อยหน่วยเฉพาะกจิปฏบิตังิานป้องกนั	

และแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนือ้แดง	ในพืน้ทีป่ศุสตัว์เขต	2	โดยม	ีนายกติตพินัธุ	์โรจนชีวะ	รองผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา	

นายอ�าพนัธุ	์เวฬตุนัต	ิปศุสตัว์เขต	2	และหวัหน้าส่วนราชการ	ร่วมพธิปีล่อยขบวนหน่วยเฉพาะกจิ	ณ	ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา	

โดยชดุเฉพาะกจิเริม่ปฏบิตักิาร	ตัง้แต่วนัที	่29	–	31	สงิหาคม	2560	เป็นเวลา	3	วนั	ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา	ชลบรุ	ีปราจนีบรุ	ี

และนครนายก	 เพือ่ป้องปรามการใช้สารต้องห้ามทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค	 ตามนโยบายอาหารปลอดภยัของรฐับาล	ทัง้นี้	 

ชดุเฉพาะกจิเข้าร่วมด�าเนินการในครัง้น้ี	เป็นการบรูณาการหน่วยงานภายในกรมปศสุตัว์	คอื	เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานปศสุตัว์เขต	2  

ส�านกังานปศสุตัว์ในพืน้ทีป่ศุสตัว์เขต	2	ด่านกกักนัสตัว์ในพืน้ทีป่ศสุตัว์เขต	2	ศนูย์วจิยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคตะวนัออก	

เจ้าหน้าทีจ่ากกองสารวตัรและกกักนั	กองควบคุมอาหารและยาสตัว์ วนัองัคารที	่29	สงิหาคม	2560	
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การด�าเนนิงานด้านสขุภาพหนึง่เดยีว (One Health) ของสถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาติ

	 กรมปศุสัตว์	โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่	-	อุบัติซ�้า 

โดยได้ด�าเนนิการเฝ้าระวังเชิงรกุ	ต่อโรคไข้หวัดนกในสตัว์ปีก	(Highly	Pathogenic	Avian	Influenza)	โรคไข้สมองอกัเสบนปิาห์ 

(Nipah	Encephalitis)	โรควัวบ้า	(Bovine	Spongiform	Encephalopathy)	และโรคอีโบลา	(Ebola)	มาเป็นระยะเวลา

ยาวนานและต่อเนื่อง	เป็นผลให้ทราบสถานการณ์ของโรคดังกล่าว	ซึ่งพบว่า	ในปัจจุบันปลอดโรคดังกล่าวในปศุสัตว์	

	 นอกจากนี้	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 ยังได้ร่วมด�าเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในช่วง	 2-3	 ปี	 ที่ผ่านมา	 

และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ตั้งแต่ปี	2559	ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เรื่อง	การด�าเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว	 

เพือ่ความมัน่คงทางสขุภาพของประเทศ	ระหว่างผูแ้ทนจาก	8	องค์กร	เรียกว่า	“องค์กรความร่วมมอืสขุภาพหนึง่เดียว”	ประกอบด้วย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย์	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงสาธารณสขุ	และสภากาชาดไทย	ซึง่ได้ตระหนกั 

ถึงความส�าคัญในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน	เพื่อ	“สุขภาพหนึ่งเดียว”	ที่พึ่งพิงกันของคน	-	สัตว์	-	สิ่งแวดล้อม	

ในทกุระดบัของสงัคมไทย	แก้ปัญหาด้านโรคตดิต่ออุบติัใหม่	และโรคติดต่อระหว่างสตัว์และคน	ท่ีมคีวามสมัพนัธ์กันอย่างซบัซ้อน 

มีผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง	 โดยอาศัยกรอบแผนยุทธศาสตร์ 

เตรยีมความพร้อมป้องกนั	และแก้ไขปัญหาโรคตดิต่ออุบัตใิหม่แห่งชาต	ิพระราชบัญญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.	2558	พระราชบญัญตัิ

ที่เกี่ยวข้อง	และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

	 ก่อนหน้านี้	 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในระดับสากล	 ได้เกิดความร่วมมือในวาระที่มีความส�าคัญระดับโลกช่ือว่า	

Global	Health	Security	Agenda	(GHSA)	โดยเริ่มจากการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิ	ประเทศฟินแลนด์	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	

2557	 ได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆ	 มากกว่า	 50	 ประเทศ	 องค์กรระหว่างประเทศ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ 

ภาครฐั	เพือ่ให้ความช่วยเหลอืประเทศต่างๆ	ให้มศีกัยภาพในการด�าเนนิการด้านความปลอดภยัจากภยัพบิตัทิีเ่กดิจากโรคตดิเช้ือ	

การยกระดบัให้เป็นระดับชาตแิละระดบัโลก	เชญิทกุภาคส่วน	(Multilateral	and	Multi-sectoral)	ร่วมด�าเนนิการ	ด้านการ

ป้องกัน	(Prevent	)	การตรวจจับ	(Detect)	และการตอบสนอง	(Respond)	ต่อโรคที่อาจก่อภัยพิบัติทั้งในคนและในสัตว์	

โดยไม่ตั้งใจและตั้งใจ	(ก่อการร้าย)	มีทั้งหมด	11	Action	Packages	ส�าหรับประเทศไทยในระดับรัฐมนตรีว่าการได้ร่วมเป็น

สมาชิก	และรับเป็นเจ้าภาพ	2	Packages	คือ	Detect	1	(National	Laboratory	System)	และ	Detect	5	(Workforce	

Development)	และร่วมให้การสนับสนุนในส่วน	Prevent	1	(Antimicrobial	Resistance)	
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	 ในปี	2560	กรมปศุสัตว์	โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ได้ร่วมกิจกรรม	GHSA	ในการจัดประชุม Enhancing	

Joint	Collaborative	Efforts	for	Lab	Preparedness	2nd	GHSA	Detect	1	Workshop	ระหว่างวันที่	8	-	10	กุมภาพันธ์	

2560	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ร่วมประชุมมีจ�านวน	120	คน	ซึ่งเป็นผู้แทน

จากห้องปฏบิตักิารด้านสขุภาพคน	(Human	Health	Lab)	และสขุภาพสตัว์	(Animal	Health	Lab)	จากกลุม่ประเทศเอเชยี

ตะวันออกเฉยีงใต้	และเอเชยีใต้	โดยมวีตัถเุพือ่สร้างองค์ความรู	้และสร้างความร่วมมอืระหว่างผูเ้ข้าร่วมประชมุซึง่เป็นผูแ้ทน

ในระดับชาติ	นอกจากนี้	ได้มีการเข้าเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในวันสุดท้ายของการประชุม

	 นอกจากนี้	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 ได้ร่วมกิจกรรมด้านการสาธารณสุขในระดับประเทศ	 เพื่อรับการตรวจ

ประเมินเกี่ยวกับ	Joint	External	Evaluation	of	 International	Health	Regulation	Core	Capacity	 in	Thailand	

โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก	 ระหว่าง 

วันที่	26	–	30	มิถุนายน	2560	ทั้งนี้	คณะรัฐมนตรี

ได้ให้ความเห็นชอบในการท่ีประเทศไทยขอรับ

การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศ	 (International	 Health	 Regulation-

Joint	External	Evaluation	/	IHR-JEE)	ดังกล่าว	

และได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ	 ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีร่วมให้ข้อมลูและน�าเสนอให้ผูป้ระเมนิท�าการ 

ให้คะแนน	สถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาตไิด้ให้ข้อมลู

ด้าน	National	Laboratory	System	และ	Biosafety  

and	 Biosecurity	 ได้มีการตรวจประเมินสถาบัน

สขุภาพสตัว์แห่งชาต	ิในวนัสดุท้ายของการประชมุ 

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	 เห็นได้ว่า	 สถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 มีส่วนส�าคัญในกิจกรรม

สขุภาพหนึง่เดยีว	ทัง้ในระดบัชาต	ิและระดบัสากล	 

ท�าให้เป็นที่รู ้จักถึงศักยภาพของห้องปฏิบัติการ 

ด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย	 ที่สามารถ 

พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมต่อภัยคุกคามต่างๆ 

อย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง	 และมีความพร้อม 

ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อองค์กรต่างๆ	

อย่างกว้างขวาง	
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MOU การซือ้ขายแพะมชีวีติเพือ่การบรโิภค

 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการลงนาม 

บันทึกความเข้าใจการซื้อ - ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย  

(Thailand Goat Sheep Farmers Network) กบับรษิทั พรโีม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) 

ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

 ทั้งนี้	กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของอาหารปลอดภัย	(Food	Safety)	เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย	จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	และปริมาณ

เพียงพอต่อความต้องการของคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จากการส่งเสริมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการ

ด�าเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Goat	 Sheep	 Farmers	 Network)	

กับ	บริษัท	พรีโม	อะโกร	เวนเชอร์	(Primo	Agro	Ventures	Sdn.	Bhd.)	ประเทศมาเลเซีย	ส�าหรับการลงนามบันทึกความ

เข้าใจการซื้อ	 -	ขาย	แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภคนี้	มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้	 เป็นต้นไป	 

โดยมีก�าหนดระยะเวลา	1	ปี	การต่ออายุบันทึกความเข้าใจจะกระท�าได้	เมื่อทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาร่วมกันเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า	60	วัน	ก่อนระยะเวลาที่ก�าหนดในบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุดลง	ทั้งนี้	ส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยง	เพื่อการ

บรโิภคในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ก่อให้เกดิความเป็นธรรมกบัคูค้่า	มกีารส่งซือ้และส่งมอบอย่างต่อเนือ่งเป็นการ

สร้างมาตรฐานการส่งออก	-	การน�าเข้าสตัว์เลีย้งเพือ่การบรโิภค	และส่งเสรมิการพฒันาการเลีย้งแพะในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน	(AEC)

	 ส�าหรบัการลงนามบนัทกึความเข้าใจการซือ้	-	ขาย	แพะมชีวีติเพือ่การบรโิภคในครัง้นี	้จะมกีารส่งแพะไปประเทศ

มาเลเซีย	 จ�านวนเดือนละ	1,000	ตัว	 ขนาดน�้าหนักตัว	 25	 -	 40	กิโลกรัม	 โดยแพะที่จะส่งมอบจะต้องผ่านการถ่ายพยาธิ

และตรวจรับรองสุขภาพจากกรมปศุสัตว์	 การส่งออกแพะในครั้งนี้	 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ	3	ล้านบาทต่อเดือน	หรือ	 

36	ล้านบาทต่อปี	
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การลงนาม ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างกรมปศุสัตว์กับ
ศนูย์กระบอืนมฟิลปิปินส์ เกีย่วกบัการเลีย้งกระบอืปลกัและกระบอืนม

	 เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2560	ได้มีการลงนามข้อปฏิบัติว่าด้วย	ความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่าง	กรมปศุสัตว์กับ

ศูนย์กระบือนมฟิลิปปินส์	เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือปลักและกระบือนม	ระหว่างนายอภัย	สุทธิสังข์	อธิบดีกรมปศุสัตว์	และ	

Dr.Arnel	N.	Del	Barrio,	Acting	Excutive	Director,	PCC	โดยมนีายกรฐัมนตรขีองไทย	และประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐั

ฟิลิปปินส์	ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ตึกท�าเนียบรัฐบาล	มีจุดประสงค์	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง	2	ฝ่าย	และขยาย

ความร่วมมือทางวิชาการและเทคนิค	รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาวิจัยด้านการขยายพันธุ์	เทคโนโลยีการสืบพันธุ์	

โภชนาการ	และการผลิตพืชอาหารสัตว์ในกระบือปลักและกระบือนมร่วมกัน
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ความร่วมมือทางวิชาการด้านปศุสัตว์ 
ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจกัรภฏูาน

 

 นายทศพร ศรศีกัดิ ์รองอธบิดกีรมปศสุตัว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีข่องส�านกัเทคโนโลยชีวีภาพการผลิตปศสัุตว์	 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	 

ได้เดินทางเข้าหารือกับอธิบดีกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและป่าไม้	แห่งราชอาณาจักรภูฏาน	คือ	Dr.Tashi	Samdup	และ

คณะเจ้าหน้าที่	ได้แก่	Mr.	Tshewang	Tashi	ต�าแหน่ง	Chief	LPD	(AI),	Mr.	Naiten	Wangchuk	ต�าแหน่ง	Chief	R&D	D,	

Dr.Kuenga	Namgyel	ต�าแหน่ง	Chief	F&F	D	และผูป้ระสานงาน	Ms.Sonam	Yangchen	ต�าแหน่ง	Senior	Dairy	Technologist  

ระหว่างวันที่	21	-	24	สิงหาคม	2560	ณ	ประเทศภูฏาน	โดยมีประเด็นหารือติดตามความคืบหน้าในโครงการและกิจกรรม

ความร่วมมือระหว่างไทย	 -	 ภูฏาน	 ที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว	 และโครงการ/กิจกรรมใหม่	 ที่จะด�าเนินความร่วมมือต่อไป	 

โดยยึดตามความช�านาญ	ความประสงค์	และความพร้อมของไทย	-	ภูฏาน	เป็นส�าคัญ มากไปกว่านั้น	ได้มีการหารือเกี่ยวกับ 

โครงการใหม่	อาท	ิ ม้าสายพนัธุเ์ลก็	 เนือ่งจากพระราชโอรสในสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิม	ี เคเซอร์	นมัเกล	วงัชุก	ทรงโปรดม้า 

และรักสัตว์ต่าง	 ๆ	 ภูฏาน	 จึงประสงค์ขอความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์	 เพื่อน�าเข้าม้าขนาดเล็กจากประเทศไทย	 เพื่อถวาย	

พระราชโอรส	 ซึ่งม้าสายพันธุ์เล็กในไทยมีถิ่นอยู่ในจังหวัดล�าปาง	 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง	 ภูฏาน	 ประสงค ์

ขอรับความรู้และร่วมมือในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น	(native	breeds)	เพื่อสร้างความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	(biodiversification)	เช่น	ไก่ด�า	(black	chicken)	หมขูนาดเลก็	ซึง่คาดว่าจะเป็นหมพูนัธุเ์หมยซาน	และ	Native	

Cow	เป็นต้น	โครงการ Animal Feed, TMR processing	ฝ่ายภูฏานประสงค์ขอรับการฝึกอบรมการจัดการอาหารสัตว์
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	 อีกท้ัง	 คณะผู้แทนกรมปศุสัตว์	 ได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่	 Livestock Products Value Addition Centre  

ตัง้อยู	่ณ	เมอืง	Serbithang	ศนูย์รวมนม (Milk Collecting Centre)	ตัง้อยูท่ีเ่มอืง	Rama	ศนูย์ฯ	นี	้แปรรปูน�า้นมเป็นโยเกร์ิต 

รสธรรมชาติ	ไม่ปรุงแต่งรส	สี	และกลิ่น	ไม่ใส่น�้าตาล	มี	2	ขนาด	ขนาดใหญ่	ราคา	45	NU	และขนาดเล็ก	ราคา	25	NU	 

และ	National Dairy Research Centre	 ตั้งอยู่ท่ี	 Yusipang	 เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมการย้ายฝากตัวอ่อน	 

Farm	&	ET	Research	Unit	(Input	Production	Research	Sector)	เป็นการติดตามการด�าเนินกิจกรรมความช่วยเหลือ

ทางวิชาการการย้ายฝากตัวอ่อน	 โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดให้การอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ภูฏาน	 โดยพบปัญหาใน 

ด้านเทคนิคการชะล้าง	(Flushing)	ในส่วนของการปล่อยปรมิาณน�า้ยา	flushing	เข้าสูปี่กมดลกู	เพือ่ชะล้างตวัอ่อน	และได้ตวัอ่อน 

ทีไ่ม่ได้รบัการปฏสินธ	ิ(Unfertilized	ova)	ทัง้นี	้อาจเกดิจากเวลาการจบัสดัแล้วผสมเทยีมโคทีค่ลาดเคลือ่น	ท�าให้ได้ตวัอ่อน 

ท่ีไม่ได้รบัการปฏสินธิ	ซึง่หน่วยงานภฏูานประสงค์	ขอรบัความรูเ้พิม่เตมิในด้านการเจาะเกบ็ไข่	(Ovum	Pick	Up	:	OPU)	ในโค
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ระบบราชการ 4.0

ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
	 เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย	 (Thailand	 4.0)	 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท�างานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก	(Better	Governance,	Happier	

Citizens)	หมายความว่า	ระบบราชการต้องปรบัเปลีย่นแนวคดิ	และวธิกีารท�างานใหม่เพือ่พลกิโฉม	(transform)	ให้สามารถ

เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ	และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง	ดังนี้

 1. เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการ

ท�างาน	โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของทางราชการ	หรอืมกีารแบ่งปันข้อมลูซึง่กนัและกนั	และสามารถ

เข้ามาตรวจสอบการท�างานได้	ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ	เช่น	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด�าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ	เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการแทน	โดย

การจดัระเบียบความสมัพนัธ์ในเชงิโครงสร้างให้สอดรบักบัการท�างานแนวระนาบในลกัษณะของเครอืข่าย	มากกว่าตามสาย

การบังคับบัญชาในแนวดิ่ง	 ขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการท�างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน	

ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท�างานในเชิงรุกและ 

มองไปข้างหน้า	 มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน	 โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ 

ขอรบับรกิารหรอืร้องขอความช่วยเหลอืจากทางราชการ	(Proactive	Public	Services)	รวมทัง้ใช้ประโยชน์จากข้อมลูภาครฐั 

(Big	 Government	 Data)	 และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน	 

(Personalized	 หรือ	 Tailored	 Services)	 พร้อมท้ังอ�านวยความสะดวก	 โดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการ 

เพือ่ให้บรกิารได้เสรจ็สิน้ในจดุเดยีว	 ประชาชนสามารถเรยีกใช้บรกิารของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน	 

และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน	
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 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องท�างานอย่าง

เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า	มกีารวเิคราะห์ความเสีย่ง	สร้างนวตักรรมหรอืความคดิรเิริม่และประยกุต์องค์ความรูใ้นแบบสหสาขา

วิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน	เพื่อสร้างคุณค่า	มีความยืดหยุ่น	และความสามารถใน

การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ	ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง	และปรับตัวเข้าสู่สภาพความ

เป็นส�านักงานสมัยใหม่	 รวมทั้งท�าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับ

บทบาทของตน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของระบบราชการ 4.0 

 การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม  
(Collaboration) เป็นการยกระดับการท�างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสาน

งานกนั	(Coordination)	หรอืท�างานด้วยกนั	(Cooperation)	ไปสูก่ารร่วมมอื

กนั	(Collaboration)	อย่างแท้จรงิ โดยจดัระบบให้มกีารวางแผนเพือ่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน	 มีการระดมน�าเอาทรัพยากร 

ทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 มีการยอมรับความเสี่ยงและ 

รับผิดชอบต่อผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน	 เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหา

ความต้องการของประชาชนทีมี่ความซบัซ้อนมากข้ึนจนไม่สามารถด�าเนินการ

โดยล�าพังได้	หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐ

 การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและ

แสวงหาวิธีการ	หรือ	solutions	ใหม่ๆ	ท�าให้เกิด	big	impact	เพื่อปรับปรุง

และออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถ

ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ	 โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ	 (GovLab/

Public	Sector	Innovation	Lab)	และใช้กระบวนการความคดิเชงิออกแบบ	

(Design	Thinking)	ในลกัษณะทีใ่ห้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมเพือ่สร้างความ

เข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด	 (Empathize)	 ก่อนจะสร้างจินตนาการ	

(Ideate)	พฒันาต้นแบบ	(Prototype)	ท�าการทดสอบ	ปฏบิตัจิรงิและขยายผล

ต่อไป
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 การปรบัเข้าสู่ความเป็นดจิทัิล (Digitization/Digitalization) 

เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ	 cloud	

computing	อุปกรณ์เคลื่อนที่	 (smart	phone)	และเครื่องมือเพื่อการท�างาน

ร่วมกัน	(collaboration	tool)	ท�าให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง	real	time	และ

สามารถวเิคราะห์ข้อมลูอนัซบัซ้อนต่างๆ	ได้	เพือ่ช่วยให้บรกิารสามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้ทุกที่	ทุกเวลา	ทุกช่องทาง	และทุกอุปกรณ์
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นโยบายในการด�าเนินงานด้านปศุสัตว์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดย นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

 ➤	 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในปี	2559	เน้นเรือ่ง	“การลดต้นทนุและเพิม่โอกาสในการแข่งขนั
ของสินค้าเกษตร”	ส�าหรับปี	2560	จะต่อยอดจากปี	2559	โดยเน้นเรื่อง	“การยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน”	
ซึ่งนโยบายของกรมปศุสัตว์	จะขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
 ➤	 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์	 ส�าหรับส�านัก/กอง	 ควรเริ่มต้นให้สัตว์ได้	 
“กินดี	 อยู่ดี”	 ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เน้นการด�าเนินงานด้านสุขภาพมาโดยตลอด	 คือ	 สัตว์ปลอดโรค	 ผู้บริโภคปลอดภัย	 
เมือ่สัตว์ได้กนิดอียูด่	ีสขุภาพกแ็ขง็แรง	จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ยา	วคัซนี	หรอื	สารต่างๆ	จะท�าให้สามารถลดต้นทนุได้	ซึง่สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
 ➤	 นโยบายด้านการผลิต พัฒนา ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - เรื่องอาหารสัตว์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้ความสนใจโดยเฉพาะสูตรอาหารสัตว์	 
เพื่อน�ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์	 เช่น	 เม่ือราคามันส�าปะหลังตกต�่า	 (ผลผลิตล้นตลาด)	 
ข้าวเปลอืกล้นตลาด	กรมฯ	ต้องมสีตูรอาหารสตัว์ทีเ่พิม่มนัส�าปะหลงั	หรอืข้าวเปลอืกในสตูรอาหารสตัว์ด้วย	รวมทัง้มแีนวทาง
ในการแข่งขันกับข้าวสาลีที่น�าเข้ามาได้	 ซึ่งการดูแลเกษตรกรเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร	
แต่กรมปศุสัตว์ควรดูแลราคาพืชอาหารสัตว์ด้วย
  - การขับเคลื่อนเรื่องพืชอาหารสัตว์	ให้ใช้หญ้าแพงโกล่าเป็นพืชอาหารหลักของประเทศ	ส่วนหญ้าเนเปียร์ 
ให้ใช้เป็นพืชพื้นฐาน	 ส�าหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น�าเข้ามีราคาลดลง	 แต่บริษัทไม่ลดราคาอาหารสัตว์	 ส�านักพัฒนา 
อาหารสัตว์	 ควรมีบทบาทในเรื่องนี้ให้มากขึ้น	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร	 ซึ่งถ่ัวลิสงอายุ	 3	 เดือน	 หากใช้ท้ังต้น 
จะมีโปรตีนสูง	23	เปอร์เซ็นต์	และเป็นอาหารที่ดีส�าหรับ	Ruminant	สามารถเสริมหญ้าโดยไม่ต้องใช้อาหารข้นได้
  - Corn silage	 เป็นพืชอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ควรแนะน�าให้เกษตรกรใช้เลี้ยงปศุสัตว์	 เนื่องจากมีปริมาณ 
โปรตีนสูง	 โดยใช้ข้าวโพดที่ปลูก	 60	 วัน	 พันธุ์ที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ข้าวโพดในประเทศ	 เช่น	 พันธุ์สุวรรณ	 ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ซ่ึงราคาถูก	 และไม่ได้ฉายรังสี	 ท�าให้สามารถลดต้นทุน	 Corn	 silage	 ได้	 โดยให้ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ขับเคลื่อนด้วย	Corn	silage	และท�าสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ	 เพื่อเป็นเครื่องมือของประเทศในการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์	
และใช้ในภาวะวิกฤตด้วย	 ในการส่งเสริมการปลูกควรดูความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่	 บางพื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าวโพด	
แต่บางพื้นที่อาจเหมาะแก่การปลูกหญ้าเนเปียร์	หรือหญ้าแพงโกล่า
  - การออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่จัดการอาหารสัตว์ (FMMU)	 ของส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	 สามารถ 
ด�าเนินการได้	 เพื่อช่วยปศุสัตว์จังหวัด	 ปศุสัตว์อ�าเภอ	 และควรด�าเนินการร่วมกับหน่วย	 DHHU	 เพราะหน่วย	 DHHU	 
มีความเชี่ยวชาญเรื่องโคนมแล้ว	สามารถน�ามาปรับใช้กับทุกชนิดสัตว์ได้
  - เร่ืองโคเนื้อ	 สายพันธุ์โคเนื้อต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาด	 สายพันธุ์ไหนดีให้หาตลาดมารองรับ
เหมอืนงานวจิยั	ดคูวามยัง่ยนืของตลาดแล้วขบัเคล่ือนต่อไป	ส�าหรบัแผนพฒันาโคเนือ้	ถ้ากรมฯ	จะขบัเคลือ่นเหมอืนประเทศ
ญ่ีปุน่ทีแ่บ่งเป็นโซนกใ็ห้ด�าเนนิการ	ซึง่เรือ่งนี	้รอธ.ไพโรจน์	เฮงแสงชยั	เป็นประธาน	ให้ใช้ยทุธศาสตร์โคเนือ้เป็นกรอบทศิทาง
ในการสร้างความเป็นเลิศ	
  - เร่ืองของพนัธุส์ตัว์	ทีผ่่านมาพนัธุส์ตัว์ทีม่คีวามจ�าเป็น	จะมกีารน�าเข้าจากต่างประเทศ	ส�านกัพฒันาพนัธุส์ตัว์ 
จะด�าเนินการอย่างไร	 ในเรื่องการน�าเข้า	 PS	 ไก่ไข่	 ถ้าหากกรมฯ	 สามารถผลิตเองได้จะท�าให้ต้นทุนราคาไข่ต่อฟองลดลง	 
เรือ่งไข่ไก่	ต้องถอืว่ามคีวามก้าวหน้าด้านมาตรฐาน	ซ่ึง	รอธ.สรวศิ	ธานโีต	กบัส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสัุตว์ 
สามารถเปิดตลาดส่งออกไปสิงคโปร์และประเทศต่างๆ	 ได้	 ดังน้ัน	 ในเรื่องการผลิต	 PS	 ไก่ไข่	 ขอให้ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์
ไปศึกษาพัฒนาให้สามารถทดแทนการน�าเข้า
  - ภารกิจของส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์	ใช้งบประมาณมาก	เรื่องของโคเพียงหนึ่งตัว	ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล	 
เพราะต้องกินอาหารกินหญ้าทุกวัน	 รวมทั้งการดูแลต่างๆ	 ในวิถีชีวิตจริงการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอาจท�าได้ดีกว่า 
ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์	 ดังนั้น	 กระบวนการพัฒนาโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ให้ท�าในกลุ่มเกษตรกร	 โดยใช้ประโยชน์
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จากที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่	 ซึ่งจะได้กับกลุ่มเกษตรกรทันที	 เพราะฉะน้ัน	 ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์และส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์	 
ต้องเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงาน	โดยเพิม่ในเรือ่งของงานวจิยั	ลดการขบัเคลือ่นในศนูย์ฯ	แล้วไปขบัเคลือ่นกบักลุม่เกษตรกรแทน 
ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้ลดการเลี้ยงโค	 ไม่จ�าเป็นต้องเลี้ยงไว้เป็นจ�านวนมาก	 ให้ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์บูรณาการร่วมกับ 
ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	 เมื่อลดภาระในศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์ได้	 พื้นที่ว่างของศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์
ต้องตอบโจทย์เรื่องอาหารสัตว์ของประเทศ	 เพราะเรื่องอาหารสัตว์เป็นวาระของประเทศ	 ทั้งความพอเพียง	 ทั้งราคา	 
โดยเฉพาะราคา	ถ้ากรมปศุสัตว์บริหารจัดการเรื่องพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่เกือบ	2	แสนไร่	ของศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์ได้	
จะตัดวงจรผู้ค้ารายใหญ่ได้มาก	ซึ่งการเลี้ยงให้เริ่มลดปริมาณลงโดยเริ่มจาก	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	ตามล�าดับ	
  - การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์	 เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ได	้ 
โดยให้ปศสัุตว์จงัหวดั	พจิารณาหาวธิกีารให้เกษตรกรปรบัวธิกีารเลีย้งสตัว์	ให้อยูใ่นคอกหรอืโรงเรอืน	ไม่ควรเลีย้งแบบปล่อย	
เพราะจะท�าให้ติดโรคระบาดได้ง่าย	กรณีโคตายทีจ่งัหวดัเชยีงราย	กระบอืตายทีจ่งัหวดัสระแก้ว	สาเหตเุกดิจากไม่ปรบัระบบ
การเล้ียง	ในการขบัเคลือ่นการปรบัระบบการเลีย้งสตัว์	ให้กองส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์เป็นเจ้าภาพหลกั	ไก่ไข่ทีจ่งัหวดั
หนองคายให้เร่งปรับระบบการเลี้ยง	 ในเรื่องกระบือฝูง	 ควรปรับให้มาเลี้ยงอยู่ในคอกและฉีดวัคซีนให้ได้	 ควรหาแรงจูงใจ 
ให้เกษตรกร	เร่ืองส�าคญัทีสุ่ดของการปรบัระบบการเลีย้งสตัว์	คอื	แหล่งเงินทนุ	การไปส่งเสรมิกบัเกษตรกร	ควรพดูเรือ่งแหล่งทนุ 
ให้กบัเกษตรกรทราบด้วย	 ซึง่เป็นปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพราะฉะน้ันในการทีจ่ะพดูเรือ่งแหล่งทนุต้องรูจ้รงิ	 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	เป็นแบบไหน	มีข้อจ�ากดัอะไร	และเรือ่งของกองทุนต่างๆ	ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	และหน่วยงานภายนอก	มข้ีอจ�ากดัอะไร	สนบัสนนุได้แค่ไหน	การขอใช้เงนิของธนาคารโค-กระบอื	เพือ่เกษตรกร
ตามพระราชด�าริ	ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ�าเภอต้องรู้	 โดยเฉพาะเรื่องโคนม	ต้องรู้เรื่องกองทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์	
ส�าหรบัเรือ่งหนีส้นิของเกษตรกร	ขอให้ช่วยหาแหล่งทนุให้กบัเกษตรกร	โดยให้ช่วยเหลอืเกษตรกรทีท่�าด้านปศสุตัว์แล้วมหีนีส้นิ 
ให้ท�าความเข้าใจกบัเกษตรกรทีม่ปัีญหา	การปลดหน้ีเป็นแนวทางของรฐับาลท่ีจะช่วยสร้างอาชีพเพือ่น�ารายได้มาปลดหนีเ้ดมิ	
โดยเฉพาะหนี้ของธนาคารโค	-	กระบือ	เพื่อเกษตรกร	ตามพระราชด�าริ	อาจไม่ได้ยกหนี้ให้	หรืออาจจะยกหนี้ได้เฉพาะกรณี
ที่ยืมเงิน	ส�าหรับเกษตรกรที่ได้รับสัตว์ไป	จะช่วยในเรื่องการสร้างอาชีพใหม่เพื่อให้สามารถปลดหนี้ได้	ทั้งนี้	ให้กองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ดูแลในเรื่องของเงินจ่ายขาดที่ให้กับเกษตรกร	เจ้าหน้าที่ของจังหวัด	อ�าเภอ	ต้องเข้าไปช่วยติดตาม	
  - การรวมกลุ่มในการเลี้ยงสัตว์	ถ้าหากเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม	ปศุสัตว์อ�าเภอจะท�างานล�าบาก	เป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์	 ให้ปศุสัตว์จังหวัดใส่ใจในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม	 หากพบปัญหาให้ปรึกษากับปศุสัตว์เขต	
นอกจากการรวมกลุม่ของเกษตรกรแล้ว	ต้องน�าประธานและเลขาฯ	กลุม่	มาเป็นพนัธมติรของกรมฯ	ด้วย	เพราะประธานและ
เลขาฯ	กลุ่ม	ก็คือ	อาสาปศุสัตว์	ซึ่งจะช่วยงานของกรมปศุสัตว์ได้	ทั้งนี้	การรวมกลุ่มจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง	
  - เรื่องการสร้างอาชีพ	 หรือเพิ่มโอกาสให้กับผู้ท่ีไม่มีโอกาส	กรณีท่ีดินซึ่ง	 สปก.	 ยึดคืนมา	 ให้ขับเคลื่อนไป
พร้อมกับ	 สปก.	 ซึ่งในทางปฏิบัติอาจต้องรอโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จก่อน	 เช่น	 สร้างบ่อหรือสระน�้า	 แต่ในการวางแผน 
การด�าเนินงานให้ประสานกบัเกษตรกรก่อนว่าจะท�าอะไรบ้าง	ท้ังน้ี	จังหวดักาญจนบรุ	ีเป็นพืน้ท่ีแปลงต้นแบบท่ีนายกรฐัมนตรี
ขบัเคลือ่นเป็นแห่งแรก	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องเข้าไปตดิตามผลการด�าเนนิงาน	 เพราะเป็นแปลงทีน่ายกรฐัมนตรคีาดหวงัไว้	 
ส่วนแปลงที่สองอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์	 ปัจจุบันเกษตรกรท่ีประสงค์เลี้ยงสัตว์คาดว่ามีประมาณ	 80	 เปอร์เซ็นต์	 โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่รัฐบาลก�าลังจะช่วยเหลือส่วนใหญ่ต้องการเลี้ยงโค	ทั้งนี้	ขอให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	เข้าไปติดตาม
ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์	 ไม่ทราบว่าได้รับแม่โคมาจากไหน	 รวมถึงการขับเคลื่อนก็ไม่มีการรายงาน	 ส�าหรับจังหวัดกาญจนบุรี	 
มเีกษตรกรทีล่งทะเบยีนเข้าร่วมโครงการอยูป่ระมาณ	1,000	กว่าราย	โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูค้ดัเลอืก	ซึง่เกษตรกร
เหล่านี้เป็นเกษตรกรที่บุกรุกป่าและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังนั้น	 ขอให้หน่วยงานใส่ใจและด�าเนินการอย่างเต็มที	่ 
ไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล
  - การสร้างฟาร์มตวัอย่าง	ต้องขบัเคลือ่นให้ด�าเนนิการได้จรงิ	ฟาร์มตวัอย่างบางแห่งเกษตรกรขาดแหล่งเงนิทนุ 
ท�าให้มปัีญหาตดิขดัในการพฒันาฟาร์ม	จึงขอให้น�ามาเป็นบทเรยีน	โดยให้กองส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์	พฒันาต้นแบบ
หรือโมเดลให้เหมาะสม
  - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ
ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริของในหลวง	รัชกาลที่	9	โดยเน้นขยายผลให้กับเกษตรกรรายใหม่	ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เตรียม
สัตว์ปีกไว้	4	ประเภท	ให้เกษตรกรเลือก	คือ	ไก่ไข่	 เป็ดไข่	 ไก่พื้นเมือง	และเป็ดเทศ	โดยในวันที่	1	–	15	มกราคม	2560	 



114
รายงานประจ�าปี 2560 / ANNUAL REPORT 2017

กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

เป็นช่วงส่งมอบพันธุ์สัตว์	ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดประสานงานกับ	single	command	ในพื้นที่	หากพบปัญหาติดขัดให้ปรึกษา
ปศุสัตว์เขต	 ส�าหรับไก่ไข่มีความพร้อมแล้ว	 เนื่องจากขอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรเครือข่าย	 ซึ่งอาจมีสัตว์ปีกบางชนิด 
ที่โอนงบประมาณให้จังหวัดไปจัดซื้อเอง	 ในวงเงินไม่เกิน	 500,000	 บาท	 โดยวิธีตกลงราคา	 ตามแผนจะส่งมอบสัตว์ปีก 
ถึงเดือนมิถุนายน	 2560	 ซึ่งเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ส�าเร็จ	 ส�าหรับเกษตรกรรายใหม่	 70,000	 ราย	 
ต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จ	 ภายในวันที่	 15	 มกราคม	 2560	 เรื่องอาหาร	 จะขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน	 โดยมี 
งบประมาณให้จงัหวดัท�างาน	ซึง่โครงการนีต้้องมกีารตดิตามผลการด�าเนินงานเพือ่รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
  - โครงการปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่�านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการท�าอาชพีปศสัุตว์	ด�าเนินการขับเคลือ่นได้เรว็	 
ตอนนี้มีความก้าวหน้าเกือบ	 20	 เปอร์เซ็นต์	 ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์	 และ	 ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	 ต้องท�างานเชิงรุก	 
งบประมาณของหน่วยงานต้องน�ามาช่วยเกษตรกรได้ทุกเวลา	พื้นที่ปลูกหญ้าไม่ได้จ�ากัดเพียง	5	ไร่	เกษตรกรอาจปลูกหญ้า
ได้มากกว่าก็ได้	ทั้งนี้	ให้ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	เตรียมท่อนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้พร้อมสนับสนุนได้ทันที
  - เครือ่งจกัรกลทางการเกษตร	ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้มอบหมายให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์	
เป็นเจ้าภาพ	 รวบรวมเสนอเข้า	 ครม.	 โดยในส่วนของกรมฯ	 ขอให้กองแผนงาน	ประสานเรื่องการของบประมาณ	ส�าหรับ 
การส�ารวจความต้องการเครือ่งจักรกลทางการเกษตร	มอบหมายให้ส�านกัพฒันาอาหารสตัว์เป็นเจ้าภาพ	โดยต้องพจิารณาว่า
ในแต่ละกระบวนการท�างานของเกษตรกรต้องใช้เครือ่งจักรกลอะไรบ้าง	เพือ่ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ีและเกษตรกร
ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด	 ซึ่งจะท�าให้การเสนอของบประมาณมีความส�าคัญและเหมาะสมมากขึ้น	 โดยหากมีการประชุม 
ให้เชิญกองแผนงานเข้าร่วมประชุมด้วย
  - นมโรงเรียน	 ให้ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมปศุสัตว์	 ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่ผ่านมา 
กรมปศสุตัว์ท�าได้ดมีากในการยกระดบัคณุภาพของน�า้นม	แต่สิง่ทีท่�าได้ค่อนข้างยาก	คอื	เรือ่งของมาตรฐานฟาร์ม	มาตรฐาน
การเลีย้งโคนม	ซ่ึงต้องใช้งบประมาณมากในการปรบัปรงุโรงเรอืนและอาหาร	แต่ต้องขบัเคลือ่นต่อไป	ปัญหาเรือ่งงบประมาณ
ท่ีจะให้เกษตรกรปรบัระบบการเลีย้ง	กองส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์	ได้แก้ไขแล้วในหลายประเดน็	เช่น	การกูย้มืเงนิจาก
ธนาคารโค	-	กระบือ	เพื่อเกษตรกร	ตามพระราชด�าริ	โดยให้ดูตัวอย่างการท�างานของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ	
ทั้งเรื่องระบบการเลี้ยง	เรื่องสหกรณ์	ปศุสัตว์จังหวัดต้องช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินกู้ด้วย	
  - นมอัดเม็ด	 เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหานมเสียจากการขนส่งไปโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล	 ไม่ต้องเสีย 
ค่าเก็บรักษา	 โดยได้ปรึกษาฝ่ายพัสดุแล้ว	 ถ้ากรมปศุสัตว์จะท�าโครงการนมอัดเม็ด	 ต้องด�าเนินการภายใต้โครงการวิจัย	 
ซึ่งกรมปศุสัตว์มีน�้านมจากส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์	 ที่ขายส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	 ถ้าได้ผลดี	 เด็กกินแล้วท้องไม่เสีย	 จะท�าเป็น
โครงการน�าร่องนมอัดเม็ด	 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ขอให้ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด�าเนินการ
  - ประเด็นนมล้นตลาด	 เป็นหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 ที่ต้องรับผิดชอบ	 
หากมมีตจิาก	Milk	board	หรอืคณะอนกุรรมการฯ	ต้องรบีประสานปศสุตัว์จงัหวดั	ให้แจ้งสหกรณ์เพือ่แก้ไขปัญหาไปพร้อมกนั 
ซึ่งนมที่ล้นตลาดได้เสนอให้แปรรูปเป็นนมผง	การที่จะลดราคานมผงให้แข่งขันกับประเทศออสเตรเลียได้	 ต้องเพิ่มปริมาณ
น�้านม	โดยเลี้ยงโคนมสายพันธุ์ขาว	-	ด�า	ซึ่งให้น�้านม	24	ลิตร	แต่สายพันธุ์เจอร์ซี่ให้น�้านม	16	ลิตร	กรมฯ	ต้องท�า	workshop	 
หาทิศทางสายพันธุ์โคนมที่จะเลี้ยงในประเทศไทย	 แต่สิ่งที่ละเลยไม่ได้	 คือ	 ความต้องการของผู้เลี้ยง	 ยกตัวอย่าง	 สหกรณ์
วังน�้าเย็น	 เสนอเรื่องขอน�าเข้าโคนมสายพันธุ์เจอร์ซี่จากประเทศออสเตรเลีย	 เพื่อผลิตนมผง	 เพราะมี	 total	 solid	 สูง	 
เม่ือมีเนื้อนมมาก	 ก็จะท�านมผงได้มาก	 ทีมงานของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ	 
Milk	 board	 ต้องมีความรู้	 สิ่งที่กรมปศุสัตว์ต้องวางแผนต่อไป	 คือ	 ถ้าไม่มีนมโรงเรียนแล้วเกษตรกรจะอยู่ได้อย่างไร	 
จะขับเคลื่อนกันอย่างไร	เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมตามที่ควรจะเป็น

 ➤	 นโยบายด้านสุขภาพสัตว์
  - นายสตัวแพทย์	ควรศกึษาและใส่ใจงานด้านสตัวบาลด้วย	เพือ่ให้เข้าใจงานต่างๆ	ของกรมปศสุตัว์ได้เรว็ขึน้	
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ	ได้มาก	รวมทั้งขอให้ส�านัก/กองที่เกี่ยวข้อง	ปศุสัตว์จังหวัด	และปศุสัตว์เขต	ด�าเนินการ
ตามมาตรการและแนวทางที่	รอธ.ไพโรจน์	เฮงแสงชัย	ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด
  - การขับเคลื่อนเรื่องวัคซีน	ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ต้องหาวิธีแก้ไขเรื่องภูมิคุ้มกันโรคของวัคซีนและ
ปรับปรุงวัคซีนใหม่	 ซึ่งการใช้วัคซีนไม่ใช่วิธีเดียวที่จะป้องกันโรคได้	 แต่เป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องใช้เพราะระบบป้องกันโรค 
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ยงัไม่เข้มแขง็	ถ้าไม่ใช้วคัซนีจะต้องใช้สรรพก�าลงัอย่างมากในการป้องกนัเหมอืนกรณเีกดิโรคไข้หวดันก	ส�านกัควบคมุ	ป้องกนั
และบ�าบัดโรคสัตว์	และ	ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ต้องก�าหนดยุทธศาสตร์เรื่องการไม่ใช้วัคซีนให้ชัดเจน	ถ้าไม่ใช้วัคซีน
จะท�าให้ลดต้นทุนได้มาก	 โดยเฉพาะในสุกร	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ต้องหาหลักฐานพิสูจน์ให้เกษตรกร
และบริษัทเห็นว่าวัคซีนตัวไหนที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้แล้ว	ต้องผลักดันให้เกษตรกรเลิกใช้สารทุกชนิด	เรื่อง	Biosecurity	
กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนได้ขับเคลื่อนไปมากแล้ว	แต่ยังมีการใช้สารต้องห้ามอยู่	 ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านมาตรฐานและด้านสุขภาพ	ต้องปรึกษาและหามาตรการด�าเนินการร่วมกัน
  - โรคพิษสุนัขบ้า	 ให้ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	 โดยเน้น
การผ่าตัดท�าหมันสุนัขจรจัด	 ให้หมดภายในปีน้ี	 หรือปีหน้า	 หรือจะเลือกฉีดยาคุมก�าเนิดก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	
โดยอาจมอบหมายให้นายสัตวแพทย์	 สัตวแพทย์	 หรือ	 เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล	 ด�าเนินการได้	 แต่ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมาย	 ซึ่งอาจพิจารณาใช้สถานที่จุดตรวจของด่าน	 เป็นจุดบริการผ่าตัดท�าหมันได้	 แต่ต้องพิจารณาให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายด้วย	
  - การจดัตัง้สถานพยาบาลสตัว์	มอบหมายให้	รอธ.ไพโรจน์	เฮงแสงชัย	พจิารณาเรือ่งการจัดตัง้สถานพยาบาล	
ของกรมปศุสัตว์	 หากมีความจ�าเป็น	 ให้พิจารณาด�าเนินการ	 เน่ืองจากมีประชาชนเดือดร้อน	 จากกรณีสถานพยาบาลของ
เอกชนมีค่ารักษาพยาบาลที่สูง
  - หน่วย DHHU	จะต้องท�าให้สหกรณ์เข้มแขง็	กรมฯ	ไม่สามารถช่วยสหกรณ์ได้ตลอดไป	ต้องมแีผนทีจ่ะถอนตวั 
ไปพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ	 ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนทุกชนิดสัตว์ไม่ใช่เฉพาะโคนม	 ต้องไปสร้างในอ�าเภอที่มี 
นายสัตวแพทย์ไปบรรจุ	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ต้องท�าแผนให้ชัดเจน	 อาจจะน�าร่องในอ�าเภอที่มีสัตว์
จ�านวนมาก	การให้นายสัตวแพทย์ไปขับเคลื่อนอ�าเภอที่มีสัตว์จ�านวนมาก	ให้ด�าเนินการได้เลย	
  - การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรค	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความเป็นจริง	 การเพิ่ม
ประสทิธภิาพป้องกนัก�าจดัโรคปากและเท้าเป่ือย	แนะน�าให้ใช้วัคซนีท่ีเป็น	Mono	เพราะมีความเสีย่งน้อย	ปัจจุบันการส่งออก
เป็นผลิตภัณฑ์จะดีกว่าการส่งออกแบบมีชีวิต	ดังนั้น	การแก้ไขระเบียบต่างๆ	ให้ค่อยเป็นค่อยไป	ระเบียบใดที่มีความจ�าเป็น 
เพือ่ไม่ให้เกดิโรคในบางพืน้ทีแ่ละมเีหตผุลสมควรกใ็ห้ใช้ได้	ส�าหรบัการเคลือ่นย้ายเข้าเขต	2,	เขต	8	และเขต	9	ให้ด�าเนนิการ 
ตามระเบียบก่อน	 มอบหมายให้	 รอธ.ไพโรจน์	 เฮงแสงชัย	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 และกองสารวัตร 
และกกักนั	พจิารณาเรือ่งการเคลือ่นย้ายให้สอดคล้องกบัความจรงิ	เพือ่ให้เกดิความน่าเช่ือถอื	หากหน่วยงานตดิขดัประการใด	 
ให้เสนอเรื่องมาที่อธิบดีผ่านงานบริหาร	 เพื่อแก้ไขปัญหาและบูรณาการระหว่าง	 cluster	 ซึ่งรองอธิบดี	 ผอ.ส�านัก/กอง	 
ทุกหน่วยงานต้องพร้อมที่จะบูรณาการ	

 ➤	 นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
  - ระบบการท�างานเรือ่งฟาร์ม เรือ่งมาตรฐาน จะปรบัใหม่ตามหลกัสากล	โดย	Post	Harvest	จะเริม่ต้นจาก	
โรงฆ่าสัตว์	เป็นต้นไป	ดังนั้น	ภารกิจต่างๆ	ก่อนถึงโรงฆ่าสัตว์จะเป็น	Pre	Harvest	มอบหมายให้	ส�านักควบคุม	ป้องกันและ
บ�าบดัโรคสตัว์	รบัผดิชอบ	ส่วนกจิกรรมตัง้แต่	โรงฆ่าสตัว์	ไปจนถงึการบรโิภคเป็น	Post	Harvest	มอบหมายให้	ส�านกัพฒันา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	รับผิดชอบ
  - นายสัตวแพทย์ที่มีค�าสั่งให้สลับการปฏิบัติงานในส่วนของมาตรฐานฯ	และส่วนสุขภาพสัตว์	จะให้กลับไป
ปฏิบัติงานที่เดิม	โดยมีการหารือกับส�านัก/กอง	ที่เกี่ยวข้องแล้ว	ซึ่งไม่กระทบกับ	Career	path	แต่อย่างใด
  - เนือ้อนามยั	ขอให้จังหวดัด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เพราะกรมฯ	ต้องท�างานกบัหลายหน่วยงาน	เช่น	กรมอนามยั	 
กระทรวงสาธารณสุข	และองค์การอาหารและยา	ซึ่งโครงการเขียงสะอาด	และปศุสัตว์	OK	จะด�าเนินการภายใต้เนื้ออนามัย	
ซึ่งค�านิยามได้ท�าไว้ครอบคลุมแล้วใน	พ.ร.บ.
  - คุณภาพน�้านม	 มีแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนแล้ว	 ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงาน 
และท�าความเข้าใจการด�าเนินงาน	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ค่า	 total	 solid	 ซึ่งสายพันธุ์โฮสไตล์ฟรีเชียน	 จะมีค่ามาตรฐาน 
เท่ากับ	11.8	แต่ที่ผ่านมาเน้น	พันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์	 จึงก�าหนดค่า	 total	 solid	 ให้สูงขึ้นเป็น	12.5	ซึ่งหมายความว่า
ต้นทนุอาหารจะเพิม่ขึน้	อกีห้าปีข้างหน้าจะแข่งขนักบัประเทศออสเตรเลยีไม่ได้	 ค่า	 total	 solid	12.5	 ส่วนใหญ่จะเป็นไขมนั 
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไม่ควรบริโภคไขมันมากมาย	 ท่ีผ่านมากรมปศุสัตว์ขับเคลื่อนพันธุ์โคพระราชทานขาว	 -	 ด�า	 
จากเดนมาร์ค	 ดังนั้น	 หลายๆ	 เรื่อง	 เวลาก�าหนดอะไรต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศด้วย	 ถ้าเป็นเรื่องที่ด ี
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ควรช่วยเหลือส่งเสริมผู้ที่เสียเปรียบให้ได้รับการพัฒนาขึ้น	ทั้งนี้	ค่า	total	solid	12.5	ต้องขับเคลื่อนต่อไป	ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการ	
  - การเก็บตัวอย่างนม	เป็นภาระของเขตและจังหวัด	ถ้าเกษตรกรมีการเลี้ยงที่ดี	มีคอกที่ได้มาตรฐาน	มีสูตร
อาหารสตัว์ทีช่ดัเจน	คณุค่าทางโภชนะของน�า้นมกจ็ะนิง่	ถ้านิง่แล้วไม่จ�าเป็นจะต้องเกบ็ตวัอย่างบ่อย	หากจะลดการเกบ็จ�านวน
ตัวอย่าง	ปศุสัตว์เขต	หน่วย	DHHU	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง	จะต้องขับเคลื่อนระบบทั้งหมดให้เข้าสู่มาตรฐาน	
เรื่อง	Central	lab	ให้ไปรับรองระบบของบริษัทที่ตั้งไว้	ให้เข้าสู่ระบบที่ดีของประเทศโดยกรมปศุสัตว์ไม่จ�าเป็นต้องลงทุน

 ➤	 นโยบายด้านการบริหารจัดการ
  - แนวทางการด�าเนนิงานของผูเ้ชีย่วชาญ	ได้แก่	1)	ผูเ้ชีย่วชาญต้องมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในต�าแหน่ง
อย่างแท้จริง	2)	ให้จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามรายชนิดสัตว์เป็น	7	กลุ่มชนิดสัตว์	3)	ให้ผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่ขับเคลื่อน	Board	
รายชนิดสัตว์	 เน่ืองจากเป็นเรื่องทางวิชาการ	 ซึ่งในโอกาสต่อไปจะให้ท�าหน้าท่ีเลขา	 Board	 รายชนิดสัตว์	 โดยมีผู้บริหาร
เป็นประธาน	หรือ	หากจ�าเป็นจะให้เป็นประธานด้วย	ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นหน่วยพิเศษของกรมปศุสัตว์	ช่วยปกป้องเกษตรกร	
โดยอธิบดีและรองอธิบดีจะอยู่ทุก	 Board	 เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน	 4)	 ในอนาคตจะให้ผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	 
แทนการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ	 5)	 ให้ผู้บริหารส�านัก/กอง	 ตั้งโจทย์เพื่อก�าหนดเรื่องให้ผู้เช่ียวชาญสร้างงานวิจัยข้ึนมา	 
โดยผู้เชี่ยวชาญต้องวางกรอบการวิจัยไว้และต้องตอบให้ได้ว่าตลาด	 (ความต้องการ)	 ของงานวิจัยในเรื่องน้ีอยู่ท่ีไหน	 เช่น	 
เป็นเรื่องที่	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์หรือบริษัท 
ห้างร้านต้องการ	ตอบโจทย์ของประเทศได้	ซึง่ความเป็นเหตเุป็นผลเหล่าน้ี	จะเกดิประโยชน์ต่อการช้ีแจงกบัส�านักงบประมาณ	
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย	และ	6)	ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับนักวิจัย
  - เร่ืองโครงสร้างหน่วยงาน	 ในส่วนของเขต	 ได้มีการหารือกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแล้ว	 ไม่มีการยุบ	 
โดยจะให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เน้นงาน	Auditor	ของเขตด้วย	ส่วนผู้เชี่ยวชาญจะให้เป็น	Auditor	รายชนิดสัตว์	ขอให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพยายามเป็น	 Auditor	 ในการตรวจรับรองต้องไปตรวจประเทศท่ีขอน�าเข้า	 เช่น	 ประเทศออสเตรเลีย	 สวีเดน	 
การไปต่างประเทศต้องไป	 Auditor	 ด้วย	 ไม่ใช่การศึกษาดูงานอย่างเดียว	 ท้ังน้ี	 จะมีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 
ส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศุสตัว์	กองควบคมุอาหารและยาสตัว์	ส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสตัว์	 
เป็นต้น	 ขอให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นเจ้าภาพในการเชิญส�านัก/กอง	 มาร่วมด�าเนินการ	 ซึ่งเป็นงานที่กรมฯ	 ด�าเนินการอยู่แล้ว	 
เพียงแต่เพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ	เข้ามา
  - เรื่องความเป็นอยู ่ของเขต จังหวัด และอ�าเภอ	 ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการของบ 
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั	ซ่ึงได้มกีารหารอืในหลกัการกบัผูอ้�านวยการกองแผนงานแล้ว	หากหน่วยงานใดของบจังหวดั/กลุม่จังหวดั	 
ได้เท่าไหร่	 ควรจะสนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดน้ัน	 เช่น	 ร้อยละ	 10	 ของงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจากจังหวัด	 
ยกตัวอย่าง	ได้รับงบประมาณ	10	ล้านบาท	กรมฯ	จะสนับสนุนให้ประมาณ	1	ล้านบาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และพัฒนาหน่วยงาน	 แต่จังหวัดจะต้องเสนอโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติของจังหวัดด้วย	 ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้	โดยจะเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณ
  - การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	ขอให้กองแผนงานเร่งรัดผลการด�าเนินงานก่อน	และให้กองคลังติดตาม
เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน	โดยด�าเนินการภายใต้การก�ากับของ	รอธ.วีรชาติ	เขื่อนรัตน์	
  - งบครภุณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง	ทีห่น่วยงานได้รบัจดัสรร	เมือ่ด�าเนนิการก่อหนีผ้กูพนัและมงีบประมาณคงเหลอื 
ขอให้โอนกลับส่วนกลาง	เพื่อน�ามาใช้บริหารจัดการและพัฒนางาน/โครงการส�าคัญของกรมปศุสัตว์	ทั้งนี้	หากหน่วยงานใด 
มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม	 กรมฯจะพิจารณาสนับสนุนหน่วยงานตามความจ�าเป็นและ
เหมาะสมต่อไป
  - การฝึกอบรม	 ขอให้พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 
โดยเน้นทีค่ณุภาพ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้สร้างศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	 882	 ศนูย์	 
เพื่อลดภาระต่างๆของเกษตรกรให้อบรมอยู่ในพื้นที่	 จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัด	 ปศุสัตว์อ�าเภอ	 ช่วยท�างานอย่างเต็มที ่
ในการด�าเนนิงานฝึกอบรมในศูนย์เรยีนรูฯ้	882	ศูนย์	ให้เป็นรปูธรรมชดัเจน	ถ้าหลกัสตูรใดเกษตรกรมคีวามรูค้วามเข้าใจแล้ว	
ให้เปลีย่นหลกัสตูรในการอบรม	โดยให้ปศสุตัว์จงัหวดัประสานกองส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการฝึกอบรม	หรืออาจให้เกษตรกรช่วยเสนอความคิดเห็นด้วย	
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  - การใช้ Line	 ควรมี	 Line	 เฉพาะผูบ้รหิารในเรือ่งทีส่�าคญัจรงิๆ	 ซึง่ได้มกีารหารอืกบั	 รอธ.สรวศิ	 ธานโีต	 แล้ว
และจะหารือกับ	 รอธ.วีรชาติ	 เขื่อนรัตน์	 ว่าควรมีแบบเป็นทางการ	 เช่น	 ของส่วนกลาง	 และของเขต	 เพื่อให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานสามารถดูข้อมูลได้	
  - การใช้รถราชการ	 ไม่ควรใช้ในเรื่องส่วนตัว	 แม้เป็นเรื่องที่ส�านักงาน	ก.พ.	 ไม่ได้ก�าหนดไว้แต่จะท�าให้เกิด
ตัวอย่างที่ไม่ดี
  - การเลี้ยงรับรอง	 กรณีที่ผู ้บริหารกรมปศุสัตว์ไปตรวจติดตามงานในพื้นที่	 ขอความร่วมมือหน่วยงาน	 
ไม่ต้องเลี้ยงต้อนรับมากมายเกินความจ�าเป็น	และขอให้อยู่ในกรอบระเบียบ	หากไม่สะดวกให้จัดเลี้ยงข้าวกล่องก็เพียงพอ
  - การทุจริตต่างๆ ขอให้ลด	ละ	เลิก	 เรื่องที่กลุ่มตรวจสอบภายในแนะน�าเป็นหนังสือ	ขอให้พยายามปฏิบัติ
ให้ได้และท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	 ขอให้ทุกท่านคิดแต่เรื่องดีๆ	 ท�าเรื่องดีๆ	 ในอาชีพสุจริต	 อย่าเอาอ�านาจหน้าท่ีไปหาประโยชน	์
เช่น	เรื่องการรักษาสัตว์	การท�าอาหาร	TMR	ในเชิงพาณิชย์	สามารถท�าได้หากมีความถูกต้อง	ขอให้ขับเคลื่อนไปด้วยความ
โปร่งใส	 ขอให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานว่าหน่วยงานใดท�าผิดซ�้า	 ท้ังน้ี	 จะมีการติดตามงานใน	 4	 ภาค	 
ของส�านักงานเลขานุการกรม	และประชุมผู้บริหารของกองแผนงาน	
  - การบังคับใช้กฎหมาย	 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส�าคัญ	 ได้มีการจับกุมเป็นจ�านวนมาก 
ขอเป็นก�าลังใจให้	 กองสารวัตรและกักกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กรมฯ	 จะให้การสนับสนุนหน่วยงานอย่างเต็มที	่ 
เพราะปัจจุบัน	กองสารวัตรและกักกัน	ดูแลและปฏิบัติงานตามกฎหมายทุกฉบับ	ไม่ใช่เฉพาะ	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์เท่านั้น
  - เรื่องการท่องเที่ยว	 ขอให้หน่วยงานท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมทดลองขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 เช่น	 
ทีอ่�าเภอห้วยแก้ว	รอธ.ไพโรจน์	เฮงแสงชยั	ได้ด�าเนนิการไว้มากแล้ว	ส่วนทีอ่�าเภอชะอ�า	ยงัไม่มกีารขบัเคลือ่นต่อ	หากต้องเช่า 
พื้นที่กับกรมธนารักษ์	 ต้องด�าเนินการให้ถูกต้อง	 ในทุกพื้นที่ขอให้มีเรื่องทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง	 ส�าหรับพ้ืนที่ 
ที่คัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งอยู่ในงบบูรณาการ	 ให้เชิญกรมอ่ืนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เข้าร่วมด้วย	
  - โรงฆ่าสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดต้องใส่ใจโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่ง	 ไม่เฉพาะโรงฆ่าสัตว์ท่ีร้างและก�าลังจะร้างเท่านั้น	
หลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างไว้แล้วให้ด�าเนินการต่อ	ต้องมองภาพรวมทั้งประเทศ	รัฐบาลเน้นเรื่องประชารัฐ	แม้ว่าจะโอนให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว	 แต่กรมปศุสัตว์ต้องเข้าไปช่วยขับเคลื่อน	 ส�าหรับโรงฆ่าสัตว์ท่าแซะ	 ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
จัดท�าแผนการขับเคลื่อนโดยจะต้องชี้แจงให้ได้ว่า	 ถ้าท�าแล้วจะเอาโคที่ไหนเข้าโรงฆ่าสัตว์	 ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ 
มีแผนงาน/โครงการที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	 เข้าไปส่งเสริมในจังหวัดระนอง	 ภูเก็ต	 สุราษฎร์ธานี	 ชุมพร	 
และประจวบครีขีนัธ์	จ�านวน	30,000	แม่	เพือ่จะมลีกูขนุเข้าโรงฆ่าสตัว์ท่าแซะ	โดยใช้งบประมาณจากกองทนุสงเคราะห์เกษตรกร	
ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	ได้ขับเคลื่อนไว้ก่อนแล้ว	
  - โรงงานแปรรูป และตลาดนัด	 ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป	 เช่น	 ตลาดนัดที่จังหวัดราชบุรี	 จังหวัด
มหาสารคาม	ให้กองส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์เป็นเจ้าภาพหลกัหารอืกบัปศสุตัว์เขต	และปศสุตัว์จงัหวดั	โดยอาจเชิญอธิบด	ี 
หรือรองอธิบดี	 ลงพื้นที่พูดคุยเพื่อจะได้เห็นภาพการขับเคลื่อนท้ังหมด	 หากมีหน่วยงานอ่ืนมาเกี่ยวข้องจะได้ประสานงาน
และด�าเนินการต่อไปได้
  - ธนาคารโค – กระบอื เพือ่เกษตรกร ตามพระราชด�าร ิขอให้ปศสุตัว์เขต	ปศสุตัว์จงัหวดั	ร่วมมอืกนัด�าเนนิงาน 
โดยเพิ่มจ�านวนโค	 -	กระบือให้กับเกษตรกร	จากเดิมรายละ	1	ตัว	 เป็นรายละ	3	 -	5	ตัว	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
แนวทางที่คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค	 กระบือฯ	 ก�าหนด	 รวมทั้งปัญหาที่ผ่านมา	 ขอให้ช่วยกันแก้ไขให้หมด
ภายในปี	2560	โดยประสานและหารือแนวทางแก้ไขกับกองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ
  - การท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	 จะด�าเนินการตีเบอร์เย็นโดยใช้ไนโตรเจน	 ซึ่งใช้งบประมาณไม่มาก	 
สัตว์ไม่เจ็บปวดมากนัก	 ซึ่งการท�าแบบนี้เป็นการตอบโจทย์จากสังคมว่าโค	 -	 กระบือ	 มาจากไหน	 และเป็นการป้องกัน 
การน�าโค	-	กระบือ	มาหมุนเวียน
  - การตดิไมโครชพิ	เป็นเรือ่งทางเทคนคิให้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เน้นตดิเฉพาะกระบอื	ส�าหรบัสตัว์ชนดิอืน่	 
ได้หารือร่วมกับ	 ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	 กองสารวัตรและกักกัน	 และ	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัด 
โรคสัตว์แล้ว	เห็นว่าการใช้	Ear	tags	มีความเหมาะสม	เพราะมีไมโครชิพ	และราคาถูก	สามารถใช้เครื่องอ่านไมโครชิพได้	 
ทัง้นี	้ให้ส�านกัเทคโนโลยชีวีภาพการผลิตปศุสัตว์	ด�าเนินการน�าร่องก่อน	ซึง่การจดัซือ้ขอให้ท�าด้วยความรอบคอบและประหยดั
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คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 2560

ที่ปรึกษา
นายอภัย	 สุทธิสังข์	 อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้จัดท�า
นายอวยชัย	 ชัยยุทโธ	 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	4924

(Planning	Division,	Department	of	Livestock	Development)

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

พิมพ์จ�านวน	1,000	เล่ม	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2561

ความหนาจ�านวน	120	หน้า

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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