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ใส่ใจทุกสาระส�าคัญ  
เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

ค�ำน�ำ
รายงานประจ�าปี 2563 ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการด�าเนนิงานตามภารกิจของ 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ�าปี 2563 และการปฏิบติัราชการตามค�ารบัรองการปฏบิติั 
ราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีความ 
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�าปี 
2563 ที่ได้รวบรวมไว้ในฉบับนี้ จะอ�านวยประโยชน์แก ่
หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และผูท้ีส่นใจทัว่ไป ได้รับทราบ
และเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง 
ความก้าวหน้าด้านการปศุสตัว์ของประเทศ

กรมปศุสัตว์



ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่

สารบัญ

ข้อมูลภาพรวม
ของหน่วยงาน

รายงานการเงินผลการปฏิบัติ
ราชการ
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
                                           
14 
ภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำที ่
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25 
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งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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รำยงำนรำยได้แผ่นดิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
                                                



ส่วนที่

บทความ และผลงานโดดเด่น
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79 
ด้ำนบริหำร 
►รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ 
ประจำาปี พ.ศ. 2563 
►สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ 
►ข้อมูลผลงานสำาคัญ ปี 2563 ของกลุ่ม
ประสานราชการ สำานักงานเลขานุการกรม 
 
83 
ด้ำนมำตรฐำน 
►อาหารสัตว์ที่ผสมยา 
 
90 
ด้ำนสุขภำพสัตว ์
►กิจกรรมเฝ้าระวังติดตามโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ในอาหารสัตว ์
►การเปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์

►ผลการดำาเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
►การดำาเนินงานเฝ้าระวังแมลงพาหะที่นำาโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า 
 
105 
ด้ำนผลิตเเละส่งเสริม 
►ศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center) 
►โครงการทหารพันธุ์ดี
►การคัดเลือกโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยจีโนม 
►โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริิ
►โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
►โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำาริิ
►โครงการหลวง
►กิจกรรมพิเศษ





การขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ยึดหลัก 3 อย่าง  
คือ ด้านการปฏิบัติงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริตและ

โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  
ด้านงบประมาณ ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้  
เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อน�ามาใช้ประโยชน ์

ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป
 

แนวคิดในการท�างาน
นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์

การขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ยึดหลัก 3 อย่าง  
คือ ด้านการปฏิบัติงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริตและ

โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  
ด้านงบประมาณ ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้  
เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อน�ามาใช้ประโยชน ์

ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป
 

แนวคิดในการท�างาน
นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์



ผู้บริหำร
กรมปศุสัตว์ 

ร่วมกนัพฒันาอย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน



นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

การทำางานไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งไหน คนที่ทำางานแล้วประสบ
ความสำาเร็จไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น แต่อาศัยว่าเป็นคนท่ี 
ใฝ่หาความรู้ และขยันสร้างความชำานาญ สร้างทักษะใหม่ๆ 
ให้ตวัเอง กส็ามารถประสบความสำาเรจ็ในหน้าทีก่ารงานได้เช่นกัน



รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นำยสมชวน  
รัตนมังคลำนนท์

นำยสุรเดช  
สมิเปรม

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์



รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นำยเศรษฐเกียรติ  
กระจ่ำงวงษ์

นำยชัยวัฒน ์
 โยธคล



ส่วนที่ 1
ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน



วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

13กรมปศุสัตว์ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การที่น�าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย 
 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างคุณค่า และมูลค่า

เพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์

ให้บริการควบคุม

ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาโรคสัตว์ที่ได้

มาตรฐานสากล

วจิยั ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวตักรรม

อนุรักษ์และพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์จาก 

ความหลากหลายทาง 

ชวีภาพด้านการปศุสัตว์

ก�ากับ ดูแลให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4 5



14 รายงานประจำาปี 2563

กรมปศุสัตว ์มีภารกิจเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลย ีและการพฒันาเทคโนโลยีเกีย่วกบัการปศสุตัว์ รวมทัง้บรหิารจดัการทรพัยากรพนัธกุรรมและความหลากหลายทางชวีภาพ

ด้านการปศุสตัว์ เพ่ือให้มปีรมิาณสตัว์เพยีงพอ และมมีาตรฐาน ถกูสขุอนามยั ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเป้ือน มคีวามปลอดภยั

ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย

ด�ำเนินกำร 
ตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การบ�ารงุพนัธุส์ตัว์ กฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสตัว์ กฎหมาย 

ว่าด้วยโรคพิษสุนขับ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเน้ือสตัว์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ศึกษำ  
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านการปศุสัตว์

ตรวจสอบ 
และรับรองคณุภาพสนิค้า
ปศุสัตว์ พนัธุสั์ตว์ พนัธุพ์ชื
อาหารสัตว์ ชวีภณัฑ์และ 

ชวีวตัถสุ�าหรับสัตว์ ยาสัตว์
และวัตถุอันตรายด้านการ
ปศุสัตว์ ระบบการผลิต
ปศุสัตว์และสนิค้าปศสุตัว์  

และกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้
มาตรฐานและมคีวามปลอดภัย

ผลิต 
และขยายพันธุ์สัตว์ น�า้เชือ้ 

เชือ้พนัธุ ์พชือาหารสตัว์ และ
เสบยีงสตัว์ เพ่ือการพัฒนาด้าน 

การปศุสัตว์ และผลิตและ
จัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ
ชวีวัตถสุ�าหรับสตัว์ เพือ่การควบคมุ 

โรคระบาดสัตว์

ควบคุม  
ป้องกัน ก�าจัด บ�าบดั วนิิจฉยั
และชนัสตูรโรคสตัว์ ก�ากับดูแล

สถานพยาบาลสัตว์ และ
พัฒนาระบบการจัดการ 

ด้านสุขภาพสัตว์

ส่งเสริม  
พัฒนา และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
และบริหารจัดการ  

การประสานความร่วมมือ 
ด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

ด�ำเนินกำร  
อนุรักษ์พนัธกุรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพด้าน
การปศุสัตว์ และป้องกนั 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ทีเ่กิดจากการปศสุตัว์

ปฏิบัติกำร  
อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรม

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ 
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1

5 6 7

432

8



15กรมปศุสัตว์ 

แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2563 
กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

 แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่น
การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

 สร้างความมั่นคงด้าน 
การปศุสัตว์

โครงการ : ต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

 งานต�าบลมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื

 ยทุธศาสตร์ด้านการ 
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
การปศุสัตว์

โครงการ : รายการบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม

 บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
การปศุสัตว์

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

กิจกรรม

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

 มหกรรมปศุสัตว์

 จัดการสวัสดิภาพสัตว์

 เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุและชนัสตูรโรคสตัว์

 ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 พัฒนาอาหารสัตว์

 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศสุตัว์

 แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า

 สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรม

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
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แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2563 
กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 ยทุธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน

 แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า

 สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

กิจกรรม

 อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

 ตรวจสอบรบัรองคณุภาพสินค้าปศสุตัว์

 พฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมฮาลาล 
ด้านปศุสัตว์

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่

กิจกรรม

 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม

 เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

 การพัฒนาสุขภาพสัตว์

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม

 ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

 แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

 พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

กิจกรรม 

 ศนูย์บรกิารอาหารสตัว์กรมปศุสตัว์  
(Feed Center)

 โครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
และโคนมคุณภาพสูง 

กิจกรรม

 เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสัตว์คุณภาพสงู

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร 

กิจกรรม

 เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์
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แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2563
กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เปา้หมายบรกิารหนว่ยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 ยทุธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน

 แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรม

 พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์

 พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม

 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 แผนงานยทุธศาสตร์การวจิยั
และพัฒนานวัตกรรม

 สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

กิจกรรม

 วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม

 แผนงานยทุธศาสตร์เสรมิสร้าง
พลังทางสังคม

 สร้างโอกาสให้เกษตรกร
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรม 

 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

กิจกรรม 

 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2563 
กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค 
ทางสังคม

 แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

  พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

กิจกรรม

 สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

โครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร 

กิจกรรม

 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรม

 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรม

 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า

  ส่งเสริมและบริหารจัดการ
การปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

โครงการ : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
ปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต 

กิจกรรม

 เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา 
ลุ่มน�้าวิกฤต
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หน่วยงำนส่วนกลำง (25)

ด้ำนบริหำร (11)

หน่วยงำนส่วนภูมิภำค (1,126)

ส�านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (9)

ด่านกักกันสัตว์ (58)

ศูนย์ฯ / สถานี (105)

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด 

ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ 878 อ�าเภอ

ส�านักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์

กองสารวัตรเเละกักกัน * 

ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ * 

กองคลัง

กองแผนงาน

ส�านักกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองความร่วมมือด้าน
การปศุสัตว์ระหว่าง

ประเทศ

ส�านักงานเทคโนโลยี
ชีวภาพการผลิต 

ปศุสัตว์

ส�านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

ส�านักควบคุม ป้องกัน 
และบ�าบัดโรคสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว ์
แห่งชาติ ส�านักตรวจสอบ 

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กองควบคุมอาหาร 
และยาสัตว์ *

ส�านักเทคโนโลย ี
ชีวภัณฑ์สัตว์

กองสวัสดิภาพสัตว์และ
สัตวแพทย์บริการ * 

กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

กองงานพระราชด�าร ิ
และกิจกรรมพิเศษ *

ศูนย์เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาวิชาการ    
ปศุสัตว์ *

ส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ด้ำนสุขภำพสัตว์ (5) ด้ำนมำตรฐำน (3)ด้ำนกำรผลิตและส่งเสริม (6)

โครงสร้ำงองค์กร  
เเผนภูมิกำรเเบ่งส่วนรำชกำร กรมปศุสัตว์

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

หมายเหต ุ* เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน



ขาราชการ
3,888 ราย

ลูกจางประจำ
758 ราย

9,706 ราย

พนักงานราชการ
5,060 ราย
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อัตรำก�ำลัง 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ�ำ พนักงำนรำชกำร



3,000

2,500
2,000

1,500

1,000
500

0

3,100

620

2,480

1,860

1,240

0

800

600

400

200

0

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ�ำ

ขาราชการ
3,888 ราย

ลูกจางประจำ
758 ราย

9,706 ราย

พนักงานราชการ
5,060 ราย

 3,040

  1,982 

  38 

  721 

  37 
 623

  2,720 

 506

 39

21กรมปศุสัตว์ 

ข้ำรำชกำร

วุฒิกำรศึกษำ

บริหำร

สูง สูง

 1
รำย

1
รำย

26
รำย

537
รำย

693
รำย

472
รำย

74
รำย

763
รำย

996
รำย

308
รำย

4
รำย

13
รำย

ต้น ต้น

วิชำกำร ทั่วไป

อำวุโสทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชำญ

ช�ำนำญกำร ปฏิบัติกำร

ช�ำนำญกำรพิเศษ ช�ำนำญงำน ปฏิบัติงำน

อ�ำนวยกำร



ส่วนที่ 2
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร



รำยงำนกำรประเมินผลส่วนรำชกำร 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

ประเด็นกำร
ประเมิน

ค่ำ 
เป้ำหมำย

เป้ำหมำย ผลกำร 
ด�ำเนินงำน

สรุปผล
กำร

ประเมินขั้นต้น มำตรฐำน ขั้นสูง

1) รายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อ 
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

74,783 59,460 74,483 79,175 78,604 บาท/ 
ครัวเรือน/ปี

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

2) การพัฒนาฐาน
ข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Big Data)

2.1) ความส�าเร็จ 
ในการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐผ่านระบบ 
MOAC OPEN DATA

อย่างน้อย  
5 ชุด/ 

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ของจ�านวนชุด
ข้อมูลที่ต้อง

เปิดเผย
ทั้งหมด

- ร้อยละ 100 
ของจ�านวนชุด
ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยทั้งหมด

 - มีความพึง
พอใจจาก 
ผู้ใช้งาน  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60

- ร้อยละ 100 
ของจ�านวนชุด
ข้อมูลที่ต้องเปิด
เผยทั้งหมด

- มีความพึง
พอใจจาก 
ผู้ใช้งาน  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70

- ร้อยละ 100  
(จ�านวนชุดข้อมูล 
ที่เปิดเผยทั้งหมด  
11 ชุดข้อมูล)

- มีความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งาน  
ร้อยละ 80.75

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

2.2) ความส�าเร็จ 
ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เชื่อมโยง
รายการ

ข้อมูลส�าคัญ
เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล

กลาง

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
ของจ�านวน
ฐานข้อมูลที่
ต้องเชื่อมโยง
เข้าฐานข้อมูล

กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 
ของจ�านวน
ฐานข้อมูลที่
ต้องเชื่อมโยง
เข้าฐานข้อมูล

กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 100  

ของจ�านวนฐาน
ข้อมูลที่ต้อง

เชื่อมโยงเข้าฐาน
ข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ร้อยละ 100  
มีจ�านวนฐานข้อมูล 
2 ฐานข้อมูล และ
จ�านวนชุดข้อมูล  

6 ชุดข้อมูล  
ที่เชื่อมโยงเข้าฐาน
ข้อมูลกลางของ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

23กรมปศุสัตว์ 



ประเด็นกำร
ประเมิน

ค่ำ 
เป้ำหมำย

เป้ำหมำย ผลกำร 
ด�ำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมนิขั้นต้น มำตรฐำน ขั้นสูง

3) ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ส�าคัญ : ร้อยละของ
อัตราการผสมตดิเพิม่ขึน้

ร้อยละ  
62

ร้อยละ  
61.84

ร้อยละ  
62

ร้อยละ  
62.16

ร้อยละ 
65.57

- จ�านวนลูกเกิด 
227,652 ตัว

- จ�านวนการผสมเทียม 
347,195 ตัว

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

4) ผลการด�าเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่

4.1) ร้อยละของต้นทุน
การผลิตที่ลดลง

ร้อยละ  
20.44

ร้อยละ  
18.44

ร้อยละ  
20.44

ร้อยละ  
22.44

ร้อยละ  
21.88

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

4.2) ร้อยละของผลผลิต
สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ  
19.58

ร้อยละ  
17.58

ร้อยละ  
19.58

ร้อยละ  
21.58

ร้อยละ  
60.28

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

4.3) ร้อยละของแปลงที่
ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น

ร้อยละ  
14.28

ร้อยละ  
13.28

ร้อยละ  
14.28

ร้อยละ  
15.28

ร้อยละ  
11.31

เป้าหมาย 
ขั้นต้น

4.4) ร้อยละของแปลงใหญ่
ทีไ่ด้รบัการรบัรองคุณภาพ 
และมาตรฐานการผลิต

ร้อยละ  
22.43

ร้อยละ  
17.43

ร้อยละ  
22.43

ร้อยละ  
27.43

ร้อยละ  
28.24

เป้าหมาย 
ขั้นสูง

หมำยเหตุ

เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

มมีตเิหน็ชอบกบัหลักการทีจ่ะไม่น�าผลการด�าเนินงานของส่วนราชการมาประเมนิตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้รายงานผลการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดั เพือ่ใช้ในการตดิตามผลการด�าเนนิงาน (Monitoring)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี 2563  
ของกรมปศุสัตว์

25กรมปศุสัตว์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : 

ด้ำนควำมมั่นคง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้กิจกรรมงานต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วตัถปุระสงค์ : เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

ในระดบัต�าบลและหมู่บ้าน ส่งเสรมิให้เกษตรกรมีคุณภาพชวีติ 

ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 5 

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมงานต�าบลม่ันคง 

มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นการจัดตัง้ธนาคารแพะ บรหิารธนาคาร

โดยคณะกรรมการหมู ่บ ้าน และส่งเสริมถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเลีย้งสตัว์ การจดัการฟาร์ม การให้อาหาร 

ดแูลสขุภาพสตัว์ ผสมพนัธุแ์พะ การผสมเทยีม ตลอดจน

การตลาด โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม คอื จ�านวนเกษตรกรได้

รบัการพฒันาและส่งเสรมิด้านปศสุตัว์ เป้าหมายจ�านวน 

1,000 ราย มีผลการด�าเนินงาน 1,000 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค : 
1. ช่วงเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม เกิดฝนตกหนักในหลาย 

พื้นที่ท�าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนได้

2. เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ยงัไม่สงบ ท�าให้เจ้าหน้าทีย่งัไม่สามารถปฏบัิตงิาน

ได้ตามปกติ

ข้อเสนอแนะ : 
1. ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าการเกษตรแบบผสมผสาน การปลกูผกั 

การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพเสริม ลดรายจ่าย และสร้างรายได้

ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

2. อาศัยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อน

โครงการ บนหลกัการหุน้ส่วน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน

3. สนับสนุนการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความสนใจเป็นพิเศษ

กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

ผลการด�าเนินงาน
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26 รายงานประจำาปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ด�าเนินงานภายใต้ 9 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

2) กจิกรรมพัฒนาผลติภัณฑ์ปศสุตัว์ 3) กจิกรรมเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมและชนัสูตรโรคสตัว์ 4) กจิกรรมจดัการสวัสดภิาพสัตว์  

5) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 6) กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 7) กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์  

8) กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 9) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตด้านการปศุสัตว์

2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม การรักษาสุขภาพสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ จัดการสวัสดิภาพสัตว์ 

การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร

3. เพื่อเป็นการด�าเนินงานพื้นฐานด้านการปศุสัตว์ที่สนับสนุนการท�าการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร

ผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

2. สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ผลผลิต (Output) : 
1. กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์ เป็นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร  

กลุ ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และมุ่งเน้นการสร้าง 

เครอืข่าย เพ่ือให้เกิดความเข้มแขง็ และตดิตาม วเิคราะห์  

แก้ไขปัญหา และเพิม่ประสทิธภิาพการเลีย้งสตัว์ในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร โดยมี

ตวัชีว้ดักจิกรรม คือ เกษตรกรทีไ่ด้รับประโยชน์ เป้าหมาย

จ�านวน 13,406 ราย มีผลการด�าเนินงาน 13,479 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 100.54

ผลการด�าเนินงาน



ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

เป2าหมายสะสม 1,985 39,732 59,607 79,697 99,786 119,607 139,664 159,646 179,628 199,749 219,767 239,566

ผลงานสะสม 15,132 16,894 52,631 91,272 121,897 142,252 183,536 213,408 234,995 284,336 327,473 316,234

0.00

87,500.00

175,000.00

262,500.00

350,000.00
ผลการดำเนินงาน

350,000

262,500

175,000
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0
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ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นการ

ถ่ายทอดความรู้ แนะน�า พัฒนาต่อยอด ด้านการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่

เกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนเกษตรกร 

ที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป เป้าหมาย

จ�านวน 1,470 ราย มีผลการด�าเนินงาน 1,510 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 102.72 

3. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตร 

โรคสตัว์ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค 

เฝ้าระวงัทางห้องปฏบิตักิาร ตรวจวเิคราะห์ วนิจิฉยัและ

ชันสูตรโรคสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย และบังคับกฎหมาย

และระเบียบในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง โดยมตีวัชีว้ดักิจกรรม คอื 

จ�านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและ

ชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 239,566 ตัวอย่าง  

มีผลการด�าเนินงาน 316,234 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

132

4. กจิกรรมจดัการสวสัดภิาพสัตว์ เป็นการคุ้มครอง

สวัสดิภาพสัตว ์ ป ้องกันการทารุณกรรมและการ 

จดัสวสัดภิาพสตัว์ จดัตัง้สถานพยาบาลสตัว์ประจ�าอ�าเภอ  

ก�ากับดูแล สถานพยาบาลสัตว ์  ควบคุมป ้องกัน 

โรคพิษสุนขับ้า โดยการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนั ควบคมุประชากร 

สัตว ์ไม ่มี เจ ้าของ ด ้อยโอกาส และเฝ ้าระวังโรค 

ในสตัว์เลีย้ง รับรองท้องถ่ินปลอดโรคพษิสนุขับ้า และบรกิาร 

ดูแลสุขภาพช้าง โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนสัตว์

ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ เป้าหมาย

จ�านวน 1,000,000 ตัว มีผลการด�าเนินงาน 57,519 ตัว 

คิดเป็นร้อยละ 5.75
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6. กจิกรรมพฒันาอาหารสตัว์ เป็นการผลิตพชือาหารสตัว์

พันธุ์ดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชอาหารสัตว์

ของแต่ละชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้

คุณภาพดี ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพ 

การผลติพืชอาหารสตัว์แก่เกษตรกร ผลติเสบยีงอาหารสตัว์ 

ให้เพยีงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจน

การถ ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว ์ที่มี 

คุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพ

อาหารสัตว์เพื่อการผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัด

กิจกรรม คือ จ�านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย

จ�านวน 48,410 ตัน มีผลการด�าเนินงาน 50,760 ตัน  

คิดเป็นร้อยละ 104.85

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน7. กจิกรรมความหลากหลายทางชวีภาพด้านปศุสตัว์ 

เป็นการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านปศุสัตว์ น�าไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์  

อนรัุกษ์พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ และครอบครองเช้ือจลุนิทรีย์ 

ด้านปศุสัตว์ โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ ขึ้นทะเบียน 

พันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครอง 

เชือ้จลุนิทรีย์ด้านปศสุตัว์ เป้าหมายจ�านวน 1,065 สายพนัธุ์  

มีผลการด�าเนินงาน 1,292 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 

121.31

ผลการด�าเนินงาน5. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ ์สัตว์ เป็นการ 

พฒันาปรบัปรงุพนัธุส์ตัว์และผลติในศนูย์วจิยัและพฒันา

บ�ารงุพันธุส์ตัว์ต่าง ๆ  เพือ่ผลติพนัธุส์ตัว์พนัธุด์ตีามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมปศสุตัว์ เพือ่กระจายสตัว์พนัธุด์ใีห้กบั

เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ น�าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ 

ต่อไป โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนสัตว์พันธุ์ดีที ่

ผลติได้ เป้าหมายจ�านวน 831,100 ตวั มผีลการด�าเนนิงาน 

1,094,254 ตัว คิดเป็นร้อยละ 131.66
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29กรมปศุสัตว์ 

9. กจิกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือให้ประชาชน เกษตรกร กลุม่เกษตรกร สหกรณ์ วสิาหกจิ 

ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 

โดยมีตัวชี้ วัดกิจกรรม คือ อัตราการเข ้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ 

กรมปศสุตัว์ เป้าหมายจ�านวนร้อยละ 90 มผีลการด�าเนนิงาน

ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100
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8. กจิกรรมมหกรรมปศสุตัว์ เป็นการรณรงค์ เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมปศุสัตว์ โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม 

คือ จ�านวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ เป้าหมาย

จ�านวน 3,100 ราย มีผลการด�าเนินงาน 3,221 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 103.90

ปัญหา อุปสรรค :
1. เกษตรกรบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

ในเรื่องการป้องกันโรค ท�าให้สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

2. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ อยูใ่นพ้ืนทีห่่างไกลและ

กระจายอยู่ทั่วไป รวมท้ังจะประกอบอาชีพหลายอย่าง 

เช่น การท�าสวน ท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น การรวม

กลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เวลาจะไม่ค่อยตรงกัน

ท�าให้ยากต่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การสร้างสายพันธุ์สัตว์ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศจะต้องใช้ระยะเวลานาน

3. เกษตรกรมีพื้นที่จ�ากัดในการปลูกพืชอาหารสัตว์

4. การสร้างสายพนัธุส์ตัว์และสายพนัธุพ์ชือาหารสตัว์

ทีด่ ีมคีณุภาพ และเหมาะสมกบัสภาพภูมปิระเทศจะต้อง

ใช้ระยะเวลานาน

ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์เข้ามามส่ีวนร่วม และให้ความ

ส�าคญัการเฝ้าระวงัป้องกนัการเกดิโรคระบาดสัตว์ ในระดบัพืน้ที่

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ

รบัผดิชอบท้องถ่ินของตนเอง และให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

สุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่

3. ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย 

รวมกลุม่การผลติ และประสานระหว่างกลุม่เพือ่ให้เกดิกระบวนการ

สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด

4. การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร

และเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจากความต้องการของ

เกษตรกรโดยแท้จริง

5. ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ 

และขยายพันธุ์

6. คัดเลือกพนัธ์ุพชือาหารสัตว์ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีใ่นการผลิต 

พชือาหารสตัว์คณุภาพด ีเพือ่การเลีย้งสตัว์และผลติเสบยีงสตัว์

7. สนบัสนนุและผลักดนัให้เป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวม

และเก็บรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ทั้งสัตว ์

พืน้เมอืง สัตว์หายาก และสัตว์ทีไ่ด้รบัการพฒันาและปรบัปรงุให้มี

ลักษณะด ีให้ผลผลิตสูง เพือ่ใช้ประโยชน์ ในการศกึษา ปรบัปรงุ

และขยายพันธุ์ในอนาคต
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ด�าเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการพัฒนาการผลิต

ปศุสัตว์ 2) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อขยายสัตว์พันธุ์ดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย 

2. เพื่อจัดการพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี แก้ปัญหาคุณภาพน�้านมดิบ เนื้อสัตว์ และสุขภาพสัตว์

3. เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคที่ส�าคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลผลิต (Output) : 
1. กจิกรรมการพฒันาการผลติปศสุตัว์ เป็นการขยาย

สัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียมจากน�้าเชื้อของพ่อพันธุ์

ทีด่แีละใช้เทคโนโลยชีวีภาพ ผลติพ่อพนัธุโ์คนมและสร้าง

พันธุโ์คเนือ้ สร้างฟาร์มเครอืข่ายเกษตรกรเลีย้งสัตว์พันธุด์ี 

รายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ให้บริการผสมเทียมและย้ายฝาก 

ตัวอ่อนแก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์ 

และพัฒนาการจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา

คุณภาพน�้านมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์ 

เคีย้วเอือ้ง ปรับปรงุและพฒันาพันธ์ุสตัว์ เพือ่สร้างสตัว์พันธุด์ี 

ให้ได้ผลผลิตและประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมของ

ประเทศ จดัตัง้กลุม่เครอืข่ายเพือ่ผลติพนัธุส์ตัว์พนัธุด์ตีาม

เกณฑ์มาตรฐานด้านปศุสัตว ์ ผลิตและขยายพันธุ ์  

ทดสอบพันธุส์ตัว์ในศนูย์ฯ และในฟาร์มเกษตรกรเครอืข่าย 

กระจายพันธุ์สัตว์ดีให้เกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรด�าเนินการ

ร่วมกบัฟาร์มเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม ในการผลิตอาหารสัตว์

ที่มีคุณภาพโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อก�าหนดเป็นสูตรอาหาร 

ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ

เกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จาก

การผสมเทียม เป้าหมายจ�านวน 215,800 ตัว มีผลการด�าเนินงาน 

296,982 ตัว คิดเป็นร้อยละ 137.62
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2. กจิกรรมการพัฒนาสขุภาพสตัว์ เป็นการเฝ้าระวงัโรค 

เชงิรกุ ให้บรกิารฉดีวคัซีนป้องกนัโรคระบาดสตัว์ รกัษาพยาบาลสตัว์ 

ถ ่ายพยาธิ ตรวจรับรองฟาร ์มปลอดโรค พัฒนาและ 

ยกระดบัการเลีย้งฟาร์ม GFM บรกิารเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัโรค

ในสตัว์ รณรงค์ท�าความสะอาดท�าลายเช้ือโรค ในสถานทีเ่สีย่ง 

(สถานทีเ่ลีย้งสตัว์หรอืเลีย้งแบบหลงับ้าน ฟาร์มสตัว์ สถานที่

หรือโรงฆ่าสตัว์ พืน้ทีส่าธารณะทีม่คีวามเสีย่ง) สร้างเครอืข่าย

ปศุสัตว์ต�าบล การเฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ ตรวจสอบและ

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนสัตว์

ทีไ่ด้รบับรกิารพฒันาสขุภาพสตัว์ เป้าหมายจ�านวน 25.7519 

ล้านตัว มีผลการด�าเนินงาน 26.2998 ล้านตัว คิดเป็น 

ร้อยละ 102.13

3. กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการเฝ้าระวงั ป้องกนัและ

ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการเฝ้าระวังทาง

อาการและประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

ในจงัหวัดทีม่คีวามเสีย่งสงูมาก เสีย่งสงู จงัหวดัทีมี่การเล้ียงสุกร  

และตามแนวชายแดนของประเทศ พร้อมทั้งควบคุม 

การเคลือ่นย้าย เฝ้าระวงัทางห้องปฏบิตักิาร เตรยีมความพร้อม 

ในการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซักซ้อมแผน

ปฏบิตังิานให้กับเจ้าหน้าที ่และฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลีย้งสกุร

รายย่อย โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับ

การเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย

จ�านวน 36,649 ราย มีผลการด�าเนินงาน 36,649 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 100
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

32 รายงานประจำาปี 2563

ปัญหา อุปสรรค :
1. เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  

ซึ่งไม่มีอ�านาจในการต่อรองทั้งในเรื่องการผลิตและการตลาด

2. โรคปากและเท้าเปือยเป็นโรคระบาดทีก่่อให้เกดิผลกระทบ 

ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ถึงแม้สัตว์ที่ปวย

จะไม่ตาย แต่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต

3. สภาพภูมิอากาศของไทยเหมาะสมในการอยู่อาศัย และ

หากินของนกธรรมชาติและนกอพยพ ซ่ึงอาจเป็นพาหะ 

ทีส่�าคัญในการแพร่เช้ือของโรคได้ นอกจากนีล้กัษณะภมูอิากาศ 

ที่มีฝนตกชุกและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะช่วง

เปลี่ยนฤดูจะมีความเสี่ยงมาก

4. เกษตรกรไม่เข้มงวดในการป้องกันโรคในฟาร์มสัตว์ปีกของตน 

ตลอดจนละเลยหลักสุขอนามัยการป้องกันโรค

5. มีการลักลอบน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรโดยนักท่องเที่ยว  

มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด�าเนินงานภายใต้ 3 

กจิกรรม คือ 1) กจิกรรมตรวจสอบรบัรองคุณภาพสินค้าปศสุตัว์ 2) กจิกรรมพฒันา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 3) กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและ

เยาวชน

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและส่งออกสินค้าปศสุัตว์ไปต่างประเทศ

ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

3. เพือ่ให้ส่วนราชการทัง้ในส่วนกลาง/ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่เข้าร่วมบรหิาร

จัดการโครงการเสริม (นม) โรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ผลลัพธ์ (Outcome) : ผูป้ระกอบการสนิค้าปศสุตัว์ทีไ่ด้รบับรกิารตามเกณฑ์

มาตรฐานก�าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ : 
1. สนบัสนุนและส่งเสรมิให้เกษตรกรผลติปศุสตัว์พนัธุด์ี 

เพ่ือช่วยลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ และเพิม่รายได้ให้เกษตรกร

2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้มีความช�านาญ 

ในการบริการผสมเทียมให้กับสัตว์ของเกษตรกร

3. เร่งด�าเนนิการป้องกนั ควบคมุและก�าจดัโรคปากและ

เท้าเปือยด้วยการเสริมสร้างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปาก

และเท้าเปื อยในสัตว์กีบคู่ให้มีความครอบคลุมและ 

มีระดับภูมิคุ้มกันท่ีสามารถป้องกันโรคได้เพื่อลดโอกาส

การแพร่กระจายเชื้อ

4. พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคให้รูโ้รคเรว็ข้ึนเพือ่ให้สามารถ

ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

5. จดัการฝึกอบรมและแนะน�าให้เกษตรกรเหน็ความ

ส�าคัญของระบบการป้องกันโรค พร้อมทั้งให้กฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบังคับให้แก่เกษตรกร

6. ด�าเนินการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกท้ังในสัตว์ปีกฟาร์ม 

สตัว์ปีกพ้ืนเมอืงและนกอพยพ นกธรรมชาต ิโดยประสานกบั

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาต ิ

สัตว์ปา และพันธุ์พืช

7. เตรยีมความพร้อมหากมกีารระบาดของโรคอหวิาต์

แอฟริกาในสกุร บรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน และ

หาแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ
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ผลผลิต (Output) : 
1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

เป็นการบริการตรวจประเมนิฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ�าหน่าย 

สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด จัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล และ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ก�าหนด โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนสถาน

ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมิน

มาตรฐาน เป้าหมายจ�านวน 44,800 แห่ง มผีลการด�าเนนิงาน 

70,136 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 156.55 และจ�านวนตัวอย่าง 

ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์

มาตรฐานก�าหนด เป้าหมายจ�านวน 336,660 ตัวอย่าง  

มผีลการด�าเนนิงาน 357,670 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 106.24
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2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 

ด้านปศุสัตว์ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

ด้านปศสุตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ 

สนิค้าปศสุตัว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด โดยมตีวัชีว้ดั

กิจกรรม คอื จ�านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ

การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย

จ�านวน 300 แห่ง มีผลการด�าเนนิงาน 326 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 

108.67 และจ�านวนตัวอย ่างท่ีได ้รับตรวจวิ เคราะห์ 

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด  

เป้าหมายจ�านวน 800 ตวัอย่าง มผีลการด�าเนนิงาน 797 ตวัอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 99.63

3. กจิกรรมอาหารนมเพือ่เดก็และเยาวชน เป็นการก�ากบั 

ดูแล ก�าหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือแนวทาง หรือค�าส่ัง 

เพือ่ปฏบิตักิารให้เป็นไปตามแนวทางการปฏรูิประบบบริหาร

จดัการโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน และพฒันาระบบ

คลงัข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรบับนัทกึปรมิาณน�า้นมดิบ

จากเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนมท่ัวประเทศ โดยมีตัวชี้วัด 

กิจกรรม คือ ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

เป้าหมายจ�านวน 84 ครั้ง มีผลการด�าเนินงาน 35 ครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 41.67
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ปัญหา อุปสรรค :
1.  การพัฒนาฟาร ์มและโรงงาน 

เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ยังเป็นมาตรฐาน

สมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ ท�าให ้มี

ปริมาณฟาร ์มและโรงงานมาตรฐาน 

ยังน้อย หากเทียบกับปริมาณท้ังหมด 

เนือ่งจากผูป้ระกอบการขาดแรงจงูใจและ

จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง

2. ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ยังขาดความ

ต ร ะ ห นั ก ใ น เ รื่ อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

ด้านอาหาร บางรายมุ ่งหวังเพียงแต ่

ผลตอบแทนมากกว่าจะค�านึงถึงผู้บริโภค  

โดยพบว่ายงัมกีารลกัลอบการใช้สารต้องห้าม

ในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม

3. ปัจจบัุนการค้าระหว่างประเทศ จะเป็น

ระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น ท�าให้แต่ละ

ประเทศจะน�ามาตรการด้านสุขอนามัย 

มาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า

4. ผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ว่า 

จะเป็นการเลอืกซ้ือสนิค้าปศสุตัว์ หรอืการ

บริโภคสินค้าปศุสัตว์ท่ีมีสารตกค้างจะส่ง

ผลร้ายต่อร่างกาย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการ

แข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

วัตถุประสงค์ : 
1. เพือ่พฒันาและเช่ือมโยงระบบการผลติปศสุตัว์ ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และ

ปลายน�้า ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน

2. เพื่อขยายผลและเพิ่มจ�านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ภายใต้การรับรอง

ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษา

สถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว

3. เพือ่สร้างอตัลกัษณ์และความเชือ่มัน่สนิค้าปศสุตัว์อินทรย์ีให้แก่ผูบ้รโิภค

ผลลัพธ์ (Outcome) : จ�านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง

สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ผลผลิต (Output) : กจิกรรมส่งเสรมิปศสุตัว์อนิทรย์ี เป็นการตรวจรบัรอง

มาตรฐานปศสุตัว์อนิทรย์ี ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์

อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

พัฒนาตลาดสีเขียว โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ จ�านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 

ทีต่รวจรบัรองปศสุตัว์อนิทรย์ี เป้าหมายจ�านวน 80 ฟาร์ม มีผลการด�าเนินงาน 

134 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 167.50 และจ�านวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย ์

ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายจ�านวน 480 ไร่ มีผลการด�าเนินงาน 

550.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 114.68 

ปัญหา อุปสรรค : มีฟาร์มขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

อนิทรย์ีเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่ผ่านการรับรอง เนือ่งจากหลกัเกณฑ์ของการตรวจ

รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ มีเงื่อนไขและมาตรฐานที่สูง

ข้อเสนอแนะ : 
ให้ความรู้ในการท�าฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ รวบรวมข้อบกพร่องจากการตรวจ

ประเมนิฟาร์มปศุสัตว์อนิทรย์ี และให้ค�าแนะน�า ปรบัปรงุ แก้ไข แก่ผู้ประกอบการ 

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

ผลการด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ : 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะ

เป็นองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การ

บริหารส่วนต�าบล เทศบาล ควรมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการในเรือ่งความ 

ปลอดภยัด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรือ่ง

การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าจ�าหน่าย

เนือ้สตัว์ จะต้องได้รบัการพัฒนาปรบัปรงุ

ให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด และมีใบ

อนุญาตทุกแห่ง

2. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ 

ผู้บริโภค เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการ 

เลอืกซือ้สนิค้าและผลร้ายในการบริโภค

สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงช่วย

ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้อง

เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

35กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ด�าเนินงาน

ภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 2) กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือลดต้นทนุและเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติตลอดห่วงโซ่อปุทาน แก้ปัญหาด้านการผลติ การตลาดและรายได้ของเกษตรกร

อย่างยั่งยืน

2. เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

3. เพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ทั้งระบบแบบครบวงจร

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

ผลผลิต (Output) : 
1. กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติให้กบัเกษตรกร

ในพืน้ท่ีท่ีมคีวามเหมาะสม เป็นการสร้างความเข้มแขง็

ให้กับเกษตรกร โดยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการ

ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และ 

พืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีจ�าเป็น เช่น  

พนัธุพ์ชือาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี ผสมเทยีม โดยมีตัวชีวั้ดกิจกรรม  

คือ จ�านวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

ผสมเทยีม เป้าหมายจ�านวน 20,000 ตวั มผีลการด�าเนนิงาน 

23,601 ตัว คิดเป็นร้อยละ 118.01 และการบริการ 

แก้ปัญหาระดับฟาร์ม เป้าหมายจ�านวน 10,000 ฟาร์ม 

มีผลการด�าเนินงาน 12,135 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 

121.35

ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม

การบริการเเก้ปัญหาระดับฟาร์ม



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 
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2. กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการผลติให้กบัเกษตรกร

ในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม เป็นการปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่�าหรบัปลกู

พชือาหารสตัว์ ดแูลสขุภาพสตัว์/ผสมเทยีม ตดิตามและ

ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่เกษตรกร โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม 

คือ พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน 

มาท�าการปศสุตัว์ เป้าหมายจ�านวน 83,155 ไร่ มผีลการ

ด�าเนินงาน 81,338.75 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 97.82

ปัญหา อุปสรรค :
1. ความนยิมในการบรโิภคเนือ้สตัว์เพิม่ขึน้ และมีการใช้

เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์ รวมถึงการขยายตัวของ

เมืองท�าให้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง และแรงงานหันไปสนใจ

ท�างานในเมืองท�าให้ขาดแรงงานและจ�าหน่ายพันธุ์สัตว์

เข้าสู่ โรงฆ่าสัตว์ ส่วนโคนม มีปัญหาในเรื่องปริมาณและ

คุณภาพน�้านมดิบ รวมท้ังคุณภาพการผลิตยังไม่ได้

มาตรฐานเท่าที่ควร ยังมีการปนเปื้อน ท�าให้เกษตรกร 

ถูกกดราคาจ�าหน่าย

2. เกษตรกรมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์  

และปลกูพืชอาหารสัตว์

ข้อเสนอแนะ : 
1. ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด 

และแจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ 

ในการเลีย้งปศสุตัว์ของตนเอง รวมท้ังเพือ่ใช้ประกอบในการจดัท�าแผนงาน 

โครงการส่งเสรมิเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ การลดต้นทนุ ของหน่วยงาน

ภาครัฐที่จะต้องไปส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ

เกษตรกร

2. ปรบัเปล่ียนรปูแบบการเล้ียงสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์

ให้สอดคล้องกับข้อจ�ากัดด้านพื้นที่และสถานการณ์ แรงงานของ

ประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ และที่ดินได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

3. สร้างความเข้มแขง็แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เกดิเครือข่ายและ

ธรุกจิสหกรณ์ เชือ่มโยงมลูค่าตลอดห่วงโซ่ การผลติ (Value Chain) 

และลดความเส่ียงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการเล้ียงสัตว์ 

แบบผสมผสาน
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ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการ

แข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ กจิกรรมส่งเสรมิการ

เลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน 

รวมกันผลิตเพื่อให้เกิดการรวมกันจ�าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

2. เพื่อให ้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิต 

ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ รวมทัง้ มคีณุภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบรูณาการของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลผลิต (Output) : กจิกรรมส่งเสรมิการเลีย้งสัตว์

แบบแปลงใหญ่ เป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบ 

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการ

ตลอดห ่วงโซ ่ อุปทาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อน 

การลดต้นทุนโดยมีทีมท�างาน 4 ทีม ได้แก่ ทีมการตลาด 

ทีมการลดต้นทุน ทีมบริหารจัดการ ทีมผู้จัดการแปลง 

ท�าหน้าที่ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัสนิค้า

เกษตรและสร ้างความเข ้มแข็งให ้ แก ่ เกษตรกร  

โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ พื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ 

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศสุตัว์ เป้าหมายจ�านวน 

128 แปลง มผีลการด�าเนนิงาน 177 แปลง คิดเป็นร้อยละ 

138.28 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส�าหรับใช้ประกอบ

การวางแผนการด�าเนินงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ผลลัพธ์ (Outcome) : จ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ปัญหา อุปสรรค :
1. กลุม่เกษตรกรขาดโรงฆ่าสตัว์เป็นของตนเอง ท�าให้

ไม่สามารถพัฒนาได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

2. กลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ 

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้อเสนอแนะ : 
1. เพิ่มอัตราการให้ลูก/ปี/แม่ ให้สูงขึ้น ใช้พ่อพันธุ์ที่ดีคุมฝูง  

เพิ่มสัดส่วนในการคุมฝูง 

2. เพิม่อตัราการรอดตายของลกูสตัว์ โดยเน้นการจดัการและดแูล

สุขภาพสัตว์ให้ดีขึ้น

3. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้

ความเข้าใจแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิาน ให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุด

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกร เป็นการส�ารวจข้อมูลเกษตรกร 

ทุกรายครัวเรือนท่ีมีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการ 

ทุกรายที่จดทะเบียนเป ็นนิติ บุคคล โดยบันทึก 

ลงในแบบส�ารวจ Single form แบบทะเบยีนเกษตรกร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดเก็บข้อมูล 

ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 

และเชือ่มโยงข้อมลูภายนอกองค์กรให้มคีวามครบถ้วน

สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร เป้าหมาย

จ�านวน 3,000,000 ราย มีผลการด�าเนินงาน  

3,682,526 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.75



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ผลการด�าเนินงาน
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ปัญหา อุปสรรค :
1. มเีกษตรกรทีเ่สยีชวีติ/ชือ่-นามสกลุ 

ไม่ถูกต้อง และเกษตรกรบางรายเลีย้งเฉพาะ

แมว-สุนัข ซึ่งไม่ได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ  

ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้เลี้ยงสัตว์

2. เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถน�าเข้า

ข้อมูลได้ ต้องอ่านข้อมูลจากหน้าบัตร

ประจ�าตัวประชาชน

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขนั

ด้านการปศุสัตว์

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของ

ประเทศให้สามารถแข่งขันได้

ผลลพัธ์ (Outcome) : ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิโครงการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม เป็นการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ เป็นฐานความรู ้

ในการวจิยัและพฒันา โดยมตีวัชีว้ดักิจกรรม คือ จ�านวนโครงการวิจัย เป้าหมาย

จ�านวน 19 โครงการ มีผลการด�าเนินงาน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค : 
1. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยงัไม่เข้มแขง็ เมือ่น�าผลงานวจิยัไปถ่ายทอด

ท�าให้ไม่มีศักยภาพที่จะด�าเนินการด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม�่าเสมอ

2. การวจิยัและพฒันามสัีดส่วนน้อย ท�าให้การต่อยอดเพือ่พฒันาเป็นนวตักรรม

ที่น�าไปสู่เชิงพาณิชย์ท�าได้ช้า

ข้อเสนอแนะ : 
1. สนบัสนนุให้มกีารรวมกลุ่มเกษตรกร และให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการจดัท�า

โครงการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน  

มีตลาดรองรับ

2. สนบัสนนุการวจิยัทีเ่ป็นลักษณะชดุโครงการทีส่ามารถต่อยอดเป็นการวิจยั

เชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ตลอดทั้งลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

เช่น การพัฒนาชดุตรวจสอบโรค การพัฒนาชุดตรวจสอบสารประเภท ไนโตรฟแูรนซ์

และเตตระไซคลินในอาหารสัตว์ การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง  

การพัฒนาตู้ฟักไข่แนวราบ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรปรบัปรุงระบบให้สามารถใช้งาน 

(เพิ่ม, ปรับปรุง, ดูรายงาน) ได้ตลอดเวลา 

(real time)

2. ควรยนืยนัตวับคุคล (เกษตรกร) ด้วยบตัร

ประจ�าตัวประชาชน 

3. ควรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายใน 

และเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบภายนอก 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผลลพัธ์ (Outcome) : ผูป้ระกอบการได้รบับรกิารด้านการตรวจสนิค้าตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมพัฒนาด่านเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาด่านกักกันสัตว ์ 

เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่  ได ้แก ่ 1) สระแก้ว  

2) มุกดาหาร 3) ตราด 4) ตาก 5) หนองคาย 6) สงขลา  

(สะเดาและปาดังเบซาร์) 7) นครพนม 8) กาญจนบุรี 

9) นราธิวาส 10) เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน และ

แม่สาย) โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ด่านเขตเศรษฐกจิ

พิเศษได้รบัการพฒันา เป้าหมายจ�านวน 13 รายการ  

มีผลการด�าเนินงาน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

และจ�านวนตัวอย ่างท่ีได ้ รับการตรวจวิเคราะห ์ 

เป้าหมายจ�านวน 19,940 ตวัอย่าง มผีลการด�าเนนิงาน 

19,306 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.82

ปัญหา อุปสรรค : ในการขยายการส่งออกตลาด

และฐานการผลติเดยีว (Single Market and Production 

Base) ส่งผลท�าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ  

การลงทนุและแรงงานฝีมอืมากขึน้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร 

ดังนั้น เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมี

ความจ�าเป็นจะต้องมีด่านสินค้าเกษตรชายแดนที่มี

ระบบตรวจสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

เป็นทีย่อมรับของต่างประเทศ มเีครือ่งมืออปุกรณ์ และ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ : 
พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายเเดน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะน�าเข้าประเทศไทย 

และอ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่าน 

ด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ผลการด�าเนินงาน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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40 รายงานประจำาปี 2563

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรท�าปศุสัตว์อินทรีย์

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากการท�าอินทรีย์ มาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์

ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมพัฒนาเกษตร

อินทรีย์และตลาดสีเขียว เป็นการพัฒนาฐาน 

การผลติสนิค้าเกษตรอินทรย์ีในพ้ืนทีภ่าคเหนอืตอนบน  

และเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง  

โดยสนับสนุนการท�าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 

เกษตรปลอดภยั เกษตรอนิทรย์ี สนบัสนนุการรวมกลุม่ 

และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพือ่พฒันาทัง้ด้านการ

ผลติและการตลาด โดยมีตวัชีว้ดักิจกรรม คือ เกษตรกร

ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  

เป้าหมายจ�านวน 60 ราย มีผลการด�าเนินงาน  

60 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรยังขาดความรู ้

ความเข้าใจในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี และไม่มีการ 

เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีทีม่ต่ีอดนิและน�า้

ข้อเสนอแนะ : 
1. ส่งเสริมให้กับเกษตรกรท�าปศุสัตว์อินทรีย์

2. ส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากการท�าอินทรีย์ มาใช้

ในการเลี้ยงปศุสัตว์

ผลการด�าเนินงาน



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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41กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีความแข็งแรง โดยเฉพาะในเรื่องอาหารสัตว์คุณภาพดี

ผลลัพธ์ (Outcome) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลผลติ (Output) :  กิจกรรมศนูย์บรกิารอาหารสตัว์

กรมปศุสัตว์ (Feed Center) เป็นการส่งเสริม

เกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาศูนย์บริการ 

พชือาหารสตัว์ในพ้ืนทีภ่าคเหนือ โดยมตีวัช้ีวัดกจิกรรม คอื  

จ�านวนศูนย์บริการพืชอาหารสตัว์ ในพืน้ทีภ่าคเหนือ  

เป้าหมายจ�านวน 1 แห่ง มผีลการด�าเนินงาน 1 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 100 และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

ภาคเหนือได ้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

เป้าหมายจ�านวน 100 ราย มีผลการด�าเนินงาน  

100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ์

มรีาคาสงู ผูผ้ลติส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มกีาร

ผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท�า ท�าให้เกิดปัญหาต้นทุน

การผลิตสูงและขาดอ�านาจต่อรอง

ข้อเสนอแนะ : 

ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีารรวมกลุม่การผลติและบริหารจดัการร่วมกนั 

เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึง 

แหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์
โครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์และลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ 
การผลติปศสุตัว์คณุภาพสงู เป็นการส่งเสรมิเกษตรกร
ผู ้ เลี้ ยงสัตว ์ ใน พ้ืน ท่ีภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาศูนย์
บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม คอื จ�านวนศนูย์บริการพชือาหารสตัว์ 
ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป้าหมายจ�านวน 2 แห่ง  
มีผลการด�าเนินงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
และเกษตรกรผู้เลีย้งสตัว์ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ได ้ รับการเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป ้าหมาย 
จ�านวน 200 ราย มีผลการด�าเนินงาน 225 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 112.50
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เปาหมายสะสม

ผลงานสะสม
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ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

มรีาคาสงู ผูผ้ลติส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย 

มีการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท�า ท�าให้เกิด 

ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและขาดอ�านาจต่อรอง

ข้อเสนอแนะ : 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีารรวมกลุ่มการผลิตและบรหิารจดัการร่วมกนั  

เพ่ือให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึง

แหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมเพิ่มมูลค่า

ปศุสัตว์ เป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์ 

ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และพัฒนาศูนย์บริการพชือาหารสตัว์ในพืน้ทีภ่าคใต้ 

โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนศูนย ์บริการ 

พืชอาหารสตัว์ในพืน้ท่ีภาคใต้ เป้าหมายจ�านวน 1 แห่ง  

มีผลการด�าเนินงาน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการ

เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต เป้าหมายจ�านวน 100 ราย 

มีผลการด�าเนินงาน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

มรีาคาสงู ผูผ้ลติส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย 

มกีารผลติทีม่ลีกัษณะต่างคนต่างท�า ท�าให้เกิดปัญหา

ต้นทุนการผลิตสูงและขาดอ�านาจต่อรอง

ผลการด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ :

ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีารรวมกลุ่มการผลิตและบรหิารจดัการร่วมกนั 

เพ่ือให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึง

แหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
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43กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด�าเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ 2) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนพื้นท่ีโครงการ ให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง และ 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม ถูกต้องทันการณ์ และพัฒนาการด�าเนินงานด้านการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้มีภูมิคุ้มกันและปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผลผลิต (Output) : 
1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เป็นการศึกษาวิจัยงานด้านปศุสัตว์  

หาแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่และ

ส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์ในชมุชน/โรงเรยีน เพือ่มอีาหาร

โปรตีนบริโภค มีอาชีพรายได้ ท่ี ม่ันคงและเป็น

ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ 

จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป้าหมายจ�านวน 12,500 

ราย มีผลการด�าเนินงาน 22,329 ราย คิดเป็นร้อยละ 

178.63 จ�านวนโรงเรียนที่ได ้รับบริการภายใต้

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เป้าหมาย

จ�านวน 500 โรงเรียน มีผลการด�าเนินงาน 527 

โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ 105.40 และจ�านวนสตัว์ทีไ่ด้

รบับรกิารผ่าตดัท�าหมนัภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมายจ�านวน 

120,000 ตัว มีผลการด�าเนินงาน 162,346 ตัว  

คิดเป็นร้อยละ 135.29

2. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ออกหน่วย

เคลื่อนที่ให้บริการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร 

แบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว โดยมขีอบเขตการให้บรกิาร

เน้นการแก้ไขปัญหาท่ีเกษตรกรประสบในพ้ืนที่  

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า และรบัปรกึษาปัญหาแก่เกษตรกร  

โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับ

บริการจากคลินิกสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 21,300 ราย 

มผีลการด�าเนนิงาน 24,956 ราย คิดเป็นร้อยละ 117.16

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท�าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
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ปัญหา อุปสรรค :
1. การบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ข้าร่วม

ด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย

2. เจ้าของสัตว์ไม่ได้พาสัตว์ไปฉีดวัคซีน 

เนื่องจากไม่รู ้ว่ามีกฎหมายบังคับให้เจ้าของ 

น�าสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ

มีสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเป็นจ�านวนมาก

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบ

อาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วัตถุประสงค์ : 
1. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารเลีย้งสตัว์ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีสู่ง ตลอดจน

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น

2. สร้างรายได้และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ 

ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผลผลิต (Output) : กจิกรรมพฒันาพืน้ท่ีโครงการหลวง เป็นการส่งเสริม

สนับสนุนเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรายได้และ

อาหารโปรตีนจากสัตว์ และบริโภคในครัวเรือน โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ 

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 1,150 ราย 

มีผลการด�าเนินงาน 1,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด�าเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค : 
1. ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร ด�ารงชีพด้วยการท�าไร่เล่ือนลอย  

ปลูกฝินและค้ายาเสพติด

2. สตัว์ปรบัตวัยาก เนือ่งจากสภาพภมูปิระเทศ และสภาพอากาศเปลีย่นแปลงเรว็

3. ข้อจ�ากัดด้านวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ

ข้อเสนอแนะ : 

1. ส่งเสรมิถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยแีก่กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รบัการ

พัฒนาอย่างเหมาะสม

2. จดัฝึกอบรมตดิตามผลการด�าเนนิงาน และตรวจเยีย่มให้ค�าแนะน�าแก่

เกษตรกร รวมทัง้สร้างอาสาปศสุตัว์ เพือ่ช่วยเหลอืในการติดตามกจิกรรม

โครงการหลวง

3. มีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน

ข้อเสนอแนะ : 
1. ศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ 

และหาแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมกบั

สภาพพื้นที่นั้น ๆ  แล้วเผยแพร่สู่เกษตรกร

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 

เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็น

ประโยชน์ด้านการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและ

ชุมชน

3.  ส่งเสริมการบรูณาการการด�าเนนิงาน

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านการเฝ้าระวงั

ป้องกนั และควบคมุโรคพษิสนุขับ้าในสตัว์

ทุกระดับ

4. ประชาสมัพนัธ์เพือ่ถ่ายทอดความรู้

ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้แก่ประชาชน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

45กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

2. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่เป้าหมายให้เป็น Smart Officer ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรได้

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60

ผลการด�าเนินงาน
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมสร้างเกษตรกร

ปราด เปรื่ อ ง  เป ็นการถ ่ ายทอดเทคโนโลย ี

การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์  

เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนา 

Smart Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้

และสร ้ า ง เครื อข ่ ายการผลิตชุ มชนต ้นแบบ  

โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer  

เป้าหมายจ�านวน 7,100 ราย มีผลการด�าเนินงาน  

7,152 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.73

ปัญหา อุปสรรค : อายุของเกษตรกรจะสูงขึ้น คือ 

มากกว่า 50 ปี ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตร 

วยัหนุม่สาว อกีทัง้เกษตรกรขาดการพฒันาความรูแ้ละ

ทักษะ ท�าให ้ ไม ่ มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต  

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ : 

มกีระบวนการพฒันาเพือ่สร้างคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

และทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด 

เข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาทางการเกษตร

ในระดับท้องถิ่น
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ผลการด�าเนินงาน

46 รายงานประจำาปี 2563

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ  

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดไก่พื้นเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชพีด้านปศสุตัว์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมส่งเสริม และ

พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินของ

เกษตรกร เป็นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 

ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากิน โดยส่งเสริมอาชีพ

การเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยง 

ไก่พ้ืนเมอืง สกุรชวีภาพ โคเนือ้ และการปลกูพชือาหารสตัว์  

โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ จ�านวนผู้ยากไร้ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป้าหมายจ�านวน 

1,000 ราย มีผลการด�าเนินงาน 955 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 95.50

ปัญหา อุปสรรค : 
1. เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�าเนินงานในพืน้ทีไ่ด้ 

เนือ่งจากสภาพพืน้ทีไ่ม่พร้อมทีจ่ะเข้าไปอยูอ่าศยั

และประกอบอาชีพ เช่น ไม่มีระบบน�้า ไฟฟ้า 

เป็นต้น

2. การตรวจสอบพืน้ทีแ่ละเกษตรกรเป้าหมาย 

มคีวามล่าช้า เพราะต้องรอรับรายชื่อเกษตรกร

เป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจาก 

คณะอนกุรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวดั จงึจะด�าเนินการ 

ส่งเสริมอาชีพได้

ข้อเสนอแนะ : 

1. ประชาสัมพนัธ์โครงการโดยเชญิเกษตรกรเข้าร่วมการประชมุชีแ้จง 

แนะน�าและท�าความเข้าใจโครงการ

2. สนบัสนนุปัจจยัการผลติด้านการเลีย้งไก่พืน้เมอืง ได้แก่ พ่อ/แม่พนัธุ์

ไก่พ้ืนเมอืง วสัดปุรบัปรงุโรงเรอืนและวสัดกุารเกษตร อาหารสตัว์ และ

อบรมเกษตรกร
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ผลการด�าเนินงาน

47กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชน 

แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

3. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

ผลลัพธ์ (Outcome) : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา

ความพร้อม ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ผลผลิต (Output) : กจิกรรมพฒันาศนูย์เรยีนรู้

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร เป็นการ

พัฒนาความพร้อมและศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศพก. 

พฒันาความพร้อมและปรบัปรงุฐานเรยีนรูด้้านปศสุตัว์ 

ของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ�าเภอ 

และระดับจังหวัด โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และ 

น�าประสบการณ์จากเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ 

ในด้านการท�าการเกษตรมาเป็นต้นแบบ รวมทั้งการ

พัฒนารูปแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน 

และศนูย์กลางในการฝึกอบรม เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในการผลิต ทีเ่หมาะสมสูเ่กษตรกร และผูส้นใจท�าหน้าที่

ประสานงาน ให้ค�าปรึกษาแนะน�า แก้ไขปัญหา  

พัฒนาศักยภาพ ในด้านการผลติและเพิม่ประสทิธภิาพ 

โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน  

8,820 ราย มีผลการด�าเนินงาน 8,894 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 100.84

ปัญหา อุปสรรค : 
1. ศูนย์เรียนรู้จะเน้นด้านพืชเป็นหลัก การเล้ียง

ปศุสัตว์จะเป็นกิจกรรมเสริม

2. เจ้าของศูนย์เรียนรู้ยังขาดองค์ความรู้ด้านการ

เลี้ยงสัตว์

3. พ้ืนทีศู่นย์คบัแคบและไม่เหมาะสมในการจดัท�า

ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อเสนอแนะ : 

พัฒนาให้งานด้านปศุสัตว์มีความโดดเด่นมากขึ้น และให้มีการขยาย 

ศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยให้เชือ่มโยงกบัศูนย์เรยีนรูฯ้ ด้านการปศสัุตว์ รวมท้ัง  

ให้มกีารเข้าตดิตาม ให้ความรูแ้ละมกีารพฒันางานด้านปศุสัตว์อย่างใกล้ชดิ



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ผลการด�าเนินงาน
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48 รายงานประจำาปี 2563

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อน�าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับ

ภูมิสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรเดิมไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ท�าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ผลลัพธ์ (Outcome) : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลผลิต (Output) : กจิกรรมส่งเสรมิเกษตร

ทฤษฎใีหม่ เป็นการรวมกลุม่เกษตรกรเป็นเครอืข่าย

เพือ่ส่งเสริมการเลีย้งสตัว์แก่เกษตรกรต้นแบบและ

สมาชิกเครือข่าย ให้เกิดการผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ เกษตรกรได ้รับ 

การพัฒนาศกัยภาพด้านปศุสตัว์ เป้าหมายจ�านวน 

110,000 ราย มีผลการด�าเนินงาน 180,371 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 163.97

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรมรีายจ่ายในครวัเรอืน

เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาปัจจัยจากภายนอก
ข้อเสนอแนะ : 

1. สนบัสนนุเกษตรกรให้มอีาหารโปรตีนบรโิภคในครวัเรือนอย่างเพยีงพอ 

ส่วนที่เหลือจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้

ของครัวเรือน 

2. ส่งเสริมการเพาะขยายพนัธุส์ตัว์ปีกเพือ่เลีย้งต่อเนือ่งในปีต่อไป

3. น�ามูลสัตว์เป็นปุ๋ยของพืช เป็นอาหารปลา ช่วยเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดิน



ผลการด�าเนินงาน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : 

ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลการดำเนินงาน

49กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อสนับสนุนผู ้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ  

ในการแก้ไขปัญหาน�้าเสียและมลภาวะอื่น ๆ เป็นพิษที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้า 

2. เพื่อลดการปล่อยของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้า

3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

โรงฆ่าสตัว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ผลลัพธ์ (Outcome) : ร้อยละของแหล่งก�าเนิดมลพิษด้านน�้าที่ตรวจสอบได้รับการจัดการ ร้อยละ 80

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมเฝ้าระวัง 

ด้านปศสุตัว์เพือ่แก้ไขปัญหาลุม่น�า้วกิฤต เป็นการส�ารวจ  

เก็บตวัอย่างน�า้ทิง้ฟาร์มเล้ียง โรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีผลติ 

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่ส ่งผลกระทบ 

ต่อลุม่น�า้วกิฤต และประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้บัชมุชน 

โดยมตีวัชีว้ดักจิกรรม คอื พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

การจัดการน�้าเสีย เป้าหมายจ�านวน 12 แห่ง  

มีผลการด�าเนินงาน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค : ต้องให้เวลาผู้ประกอบการ

ฟาร์มสุกรด�าเนินการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย  

ตามทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ ให้ค�าแนะน�า และต้องรอผลการตรวจสอบ

ค่าดัชนีคุณภาพน�้าทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ข้อเสนอแนะ : 

1. ทราบถงึแหล่งทีม่าของของเสยีจากสถานประกอบการฟาร์มปศุสตัว์

ทีม่โีอกาสเกดิปัญหามลพษิ เพือ่จดัหาแนวทางการป้องกนัการปนเป้ือน

สู่แหล่งน�้า 

2. สถานประกอบการฟาร์มปศสุตัว์ได้รบัการพฒันาศกัยภาพในการ

บ�าบัดน�้าเสีย 

3. สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการร่วมกันแก้ปัญหามลพิษ

ระหว่างชุมชมและผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4. เพิม่โอกาสสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายพืน้ฐานในการประกอบกจิการ 

ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว จากการมีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มี

ประสิทธิภาพ



ส่วนที่ 3
รำยงำนกำรเงิน



กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

 (หน่วย : บาท) 

หมำยเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5      932,795,517.06     732,275,852.12 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6      116,400,678.21       28,209,045.62 

วัสดุคงเหลือ 7      152,383,424.11     258,136,281.15 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8               8,374.40              4,557.75 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,201,587,993.78  1,018,625,736.64 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 9          1,749,609.48         1,881,822.33 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 10    1,395,115,322.03   1,208,741,031.79 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11    2,194,510,553.43   2,131,943,415.05 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12        62,445,733.78       41,641,262.39 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   3,653,821,218.72  3,384,207,531.56 

รวม สินทรัพย์   4,855,409,212.50  4,402,833,268.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

51กรมปศุสัตว์ 



กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

 (หน่วย : บาท) 

หมำยเหตุ 2563 2562

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 13        74,238,843.83     102,071,169.49 

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 14      117,337,312.53       26,912,119.46 

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 15            133,772.47              8,760.00 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 16        26,059,480.95       26,059,480.95 

เงินรับฝากระยะสั้น 17      177,912,572.34     116,088,332.45 

รวมหนี้สินหมุนเวียน     395,681,982.12     271,139,862.35 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 18      101,640,479.74       80,029,854.73 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 19          1,320,000.00         1,350,000.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 20    1,478,797,591.51   1,305,444,650.90 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,581,758,071.25  1,386,824,505.63 

รวม หนี้สิน   1,977,440,053.37  1,657,964,367.98 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

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

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 791,478,180.85 658,377,921.94 

องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน - -

รวม สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   2,877,969,159.13  2,744,868,900.22 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

52 รายงานประจำาปี 2563



กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

กรมปศุสัตว์
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

 (หน่วย : บาท) 

หมำยเหตุ 2563 2562

รำยได้
รายได้จากงบประมาณ 23      7,801,615,284.83         8,199,813,889.34 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24           7,381,562.72             13,373,059.25 

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 25           5,683,531.00               8,604,545.00 

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 26          40,593,742.78             31,220,750.57 

รายได้อื่น 27        520,941,931.44           378,969,778.26 

รวม รายได้     8,376,216,052.77        8,631,982,022.42 

ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 28      3,843,302,638.89         3,834,960,409.89 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 29      1,085,560,506.92           984,339,879.51 

ค่าตอบแทน 30          19,496,480.00             31,570,618.00 

ค่าใช้สอย 31        848,368,790.15           908,702,961.55 

ค่าวัสดุ 32      1,117,211,126.25         1,160,277,468.94 

ค่าสาธารณูปโภค 33        124,843,255.49           127,593,765.80 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 34        628,381,851.64           563,112,651.88 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 35        474,020,875.61           684,024,364.03 

ค่าใช้จ่ายอื่น 36        101,637,317.43               7,290,859.71 

รวม ค่าใช้จ่าย    8,242,822,842.38        8,301,872,979.31 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 133,393,210.39 330,109,043.11 

ต้นทุนทางการเงิน - -

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 133,393,210.39 330,109,043.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

53กรมปศุสัตว์ 



กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

54 รายงานประจำาปี 2563

หมำยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทางและ

นโยบาย การควบคุม การก�ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้ง

บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน 

ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ 

ในระดับสากล

 กรมปศสุตัว์มสีถานทีต่ัง้อยูเ่ลขที ่69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 มหีน่วยงานส่วนกลาง

ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด และส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 กรอบกฎหมายหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินงานของกรมปศสุตัว์ ได้แก่ พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558  พระราชบญัญตัิ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  

พระราชบญัญตัสิถานพยาบาลสตัว์ พ.ศ. 2533 และฉบบัทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญัตคิวบคมุการฆ่าสตัว์เพือ่การจ�าหน่ายเนือ้สตัว์ 

พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติบ�ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวนเงิน 5,983,968,384.01 บาท  

โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจ�า จ�านวนเงิน 5,144,092,564.01 บาท งบลงทุน จ�านวนเงิน 740,731,145.00 บาท งบเงินอุดหนุน

จ�านวนเงนิ 97,225,303.00 บาท งบรายจ่ายอืน่ จ�านวนเงนิ 1,919,372.00 บาท เพือ่ใช้จ่ายในแผนงานบรูณาการขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวนเงิน 21,850,300.00 บาท  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ�านวนเงิน 60,399,400.00 บาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ�านวนเงิน 3,493,066,886.01 บาท แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จ�านวนเงิน  

1,125,716,150.00 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวนเงิน 10,477,900.00 บาท แผนงานยุทธศาสตร์

การวิจยัและพฒันานวตักรรม จ�านวนเงนิ 23,917,000.00 บาท แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั จ�านวนเงนิ 

1,047,192,848.00 บาท แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จ�านวนเงิน 130,700,000.00 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนา

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ�านวนเงิน 64,938,400.00 บาท และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า จ�านวนเงิน 

5,709,500.00 บาท



กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

55กรมปศุสัตว์ 

 กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานท้ังสิ้น 277 หน่วยงาน ซ่ึงแยกเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่าย 86 แห่ง เป็นหน่วยเบิกจ่าย 

ในส่วนภมูภิาค จ�านวน 190  แห่ง และหน่วยเบกิจ่ายในส่วนกลาง 1 แห่ง ซึง่รบัผดิชอบบริหารจดัการเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง และหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�างบการเงิน

แยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์มีเงินทนุหมนุเวยีน

ภายใต้ความรับผิดชอบ จ�านวน 1 ทุน คือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่าย ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้จ่าย 

ในการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ ส�าหรับจ�าหน่ายใช้ป้องกันก�าจัดโรคระบาดสัตว์ และด�าเนินการตามแผนการป้องกันและก�าจัดโรคของ

กรมปศสุตัว์ โดยไม่ต้องน�ารายได้ส่งคลงั เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานและมกีารจดัท�างบการเงนิแยกต่างหากจากกรมปศสุตัว์ รายการ

บัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่ายดังกล่าว จึงไม่ได้น�ามาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้

หมำยเหตุ 2 เกณฑ์กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงิน

 รายงานการเงินนีจั้ดท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด   ซ่ึงรวมถึงหลกัการและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐ และมีรูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 357 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

 รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี 

ภาครัฐ พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้รายงานการเงนิทีห่น่วยงานของรฐัจดัท�าขึน้จะต้องเป็นรายงานการเงนิทีร่วมเงนิทกุประเภท และหากมี

หน่วยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดท�ารายงานการเงินรวมที่หน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยรายงานการเงินของหน่วยงาน 

ระดบักรม ต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สงักดั รวมทัง้กจิกรรมเกีย่วกบั

เงนินอกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงนินอกงบประมาณท่ีกฎหมายอนญุาตให้น�าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�าส่งคลงั เงนิทนุหมนุเวยีนหรอื

กองทนุเงนินอกงบประมาณทีอ่ยูใ่นความควบคมุของหน่วยงาน อย่างไรกต็าม กระทรวงการคลงัยงัมไิด้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี

ภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม เป็นผลให้กรมปศุสัตว์มิได้น�าทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จ�านวน 1 ทุน ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของกรมปศุสัตว์มารวมในรายงานการเงินของกรมปศุสัตว์
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หมำยเหตุ 3 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ และ 
                      มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่ปรับปรุงใหม่

 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และ 

ฉบับปรับปรุงใหม่และบังคับใช้ในงวดอนาคต ดังนี้ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563

ซึ่งฝายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวด 

ที่น�ามาถือปฏิบัติ

หมำยเหตุ 4 สรุปนโยบำยกำรบัญชีส�ำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ตามวงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตั ิและต้องจ่ายคนืให้รฐับาลเม่ือหมดความจ�าเป็นในการใช้เงนิ แสดงไว้เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 รายการเทยีบเท่าเงินสด ได้แก่ เงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดทีจ่ะเปลีย่นให้เป็นเงนิสดได้ภายใน 

3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�า บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2 ลูกหนี้

 ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�าหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเก่ียวกับจ�านวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการช�าระหนี้ และหลักฐานการติดตาม 

ลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

4.3 เงินให้กู้ยืม

 เงินให้กู้ยืม หมายถึง จ�านวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงาน บุคคลภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ โดยอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มี

ดอกเบีย้กไ็ด้ เงนิให้กูย้มืระยะยาวส่วนทีจ่ะถงึก�าหนดช�าระคนืภายในหนึง่ปีนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็น

เงินให้กูย้มืระยะสัน้ภายใต้หวัข้อสนิทรพัย์หมนุเวยีน หน่วยงานแสดงเงนิให้กูย้มืตามมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบั ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

จะตั้งขึ้นส�าหรับเงินให้กู้ยืมท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การได้รับช�าระหนี้ท่ีผ่านมา ข้อมูล

ประวัติการช�าระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
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4.4 วัสดุคงเหลือ

 วสัดคุงเหลอื หมายถงึ ของใช้สิน้เปลอืงทีห่น่วยงานมไีว้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานตามปกติ โดยทัว่ไปมมีลูค่าไม่สงู และไม่มลีกัษณะ

คงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ที่ดิน ไม่ได้แสดงจ�านวนเงิน ส�าหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

     - อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

     - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป

     - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

     - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

 ราคาทุนของอาคารและอปุกรณ์ รวมถึงรายจ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยตรงเพือ่ให้สินทรัพย์อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพทีพ่ร้อมใช้งาน ต้นทนุ

ในการต่อเตมิหรอืปรบัปรงุ ซึง่ท�าให้หน่วยงานได้รบัประโยชน์ตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์เพิม่ขึน้จากมาตรฐานเดมิ ถอืเป็นราคาทนุ 

ของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้  

กรมปศุสัตว์ได้ก�าหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์ดังนี้
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ตำรำงอำยุกำรใช้งำนและอัตรำค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์

ประเภทสินทรัพย์
อำยุกำรใช้งำน

(ปี)
อัตรำค่ำเสื่อมรำคำ

(ร้อยละ)

1. อาคาร 25 4

2. อาคารชั่วคราว 10 10

3. สิ่งก่อสร้าง    

   3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 5

   3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ 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

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามการก�าหนด

อายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 4 ปี อัตราค่าเสื่อมร้อยละ 25 ต่อปี

4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 

รายได้รอการรับรู้ระยะยาวเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

บุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช ้

ในการด�าเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่

รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือ 

รับบริจาค

4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ

 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

1) เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน

2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

3) เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิตามจ�านวนเงนิงบประมาณทีข่อเบกิสทุธจิาก

เงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของ

หน่วยงานผู้เบิกแทน

4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

4.10 รายได้แผ่นดิน

 รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหัก 

ส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และ

ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
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4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

 รายได้จากเงนิโอนและเงินบรจิาคจากบคุคลอืน่นอกจากหน่วยงานภาครฐัรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิยกเว้นในกรณทีีม่เีงือ่นไขเป็นข้อจ�ากดั

ทีต้่องปฏบิตัติามในการใช้จ่ายเงนิ หรอืได้รบัความช่วยเหลอืและบรจิาคเป็นสนิทรพัย์ทีใ่ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกนิหนึง่ปี จะทยอย

รับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อการนั้น หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของ

สินทรัพย์นั้น

หมำยเหตุ 5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด            
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

เงินสดในมือ 78,000.00              8,720.00

เงินทดรองราชการ        1,320,000.00        1,350,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน     172,994,455.54     125,917,579.24

เงินฝากคลัง     706,707,104.79     597,726,351.96

เงินฝากประจ�าอายุ 3 เดือน      51,695,956.73        7,273,200.92

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    932,795,517.06    732,275,852.12

 เงินสดในมอื เป็นเงนิสดและเชค็ธนาคาร นอกจากส่วนทีห่น่วยงานถอืไว้เพือ่ใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนินงานปกตติามวตัถปุระสงค์

ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนท่ีหน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช ้

เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�าเป็น 

ในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและใบส�าคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซ่ึงสามารถ 

เบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

 เงินฝากคลัง จ�านวน 706,707,104.79 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณ  ที่มีข้อจ�ากัดในการ

ใช้จ่ายเพือ่จ่ายต่อไปให้บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ตามวตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้ในกฎหมายอนัเป็นทีม่าของเงนิฝากคลังนัน้ หน่วยงานไม่สามารถ

น�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ ซึ่งรายละเอียดของบัญชีเงินฝากคลังแต่ละบัญชีมีดังนี้
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                          (หน่วย : บาท)

  2563 2562

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์           155,222.50           525,280.00

เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์        1,062,365.50        1,965,705.50

เงินรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายด้านปศุสัตว์   80,393,609.51   21,811,642.17

เงินฝากเงินทุนวิจัย       1,560,290.90       5,523,508.43

เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการน�าสัตว์หรือ

ซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร

    556,543,634.68     459,589,298.81

เงินฝากประกันสัญญา     52,615,183.90     88,757,585.30

เงินรับบริจาค        2,365,802.89        7,768,035.89

เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์    9,451,594.20    10,120,234.47

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่รับจาก อบต.        4,875.00        1,002,780.00

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน               -             662,281.39

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์    2,551,835.71               -      

เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์        2,690.00               -      

รวม เงินฝากคลัง    706,707,104.79    597,726,351.96
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หมำยเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น           (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ 66,998.70 -

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ        1,566,868.22        2,944,525.84

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ        126,250.00        79,200.00

เงินจ่ายล่วงหน้า -         720,809.50

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย          361,369.30          361,369.30

รายได้ค้างรับ   114,279,191.99      24,103,140.98

รวม  116,400,678.21      28,209,045.62

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก - -

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก - -

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) - -

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น   116,400,678.21      28,209,045.62

 ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้  

               (หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและ
กำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

ถึงก�ำหนดช�ำระและ 
กำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

เกินก�ำหนดช�ำระและ 
กำรส่งใช้ใบส�ำคัญ รวม

2563       1,482,148.22            55,050.00 155,920.00 1,693,118.22

2562       2,103,798.00             -    919,927.84  3,023,725.84

หมำยเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ              (หน่วย : บาท)

 2563 2562

วัสดุคงเหลือ 152,383,424.11    258,136,281.15

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ - -

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ   152,383,424.11   258,136,281.15

62 รายงานประจำาปี 2563



กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น     (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า              8,374.40              4,557.75

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - -

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              8,374.40              4,557.75

หมำยเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยำว     (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - -

ลูกหนี้อื่น 1,749,609.48 1,881,822.33

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -

ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ        1,749,609.48        1,881,822.33

หมำยเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะยำว    (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เงินให้กู้ระยะยาว   1,395,115,322.03   1,208,741,031.79

หัก ส่วนที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี - -

  1,395,115,322.03   1,208,741,031.79

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -

เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ   1,395,115,322.03   1,208,741,031.79

เงินให้ยืมระยะยาว - -

รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,395,115,322.03  1,208,741,031.79

เงินให้กู้ระยะยาว

 เงนิกู้ยมืระยะยาว จ�านวน 1,395,115,322.03 บาท เป็นเงนิทีกู้่ยมืจากเงนิกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ เงนิกองทนุรวมเพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกร 

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
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หมำยเหตุ 11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   (หน่วย : บาท)

 2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  4,643,886,901.38  4,538,516,671.35

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (4,002,145,597.98) (3,925,876,210.69)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ    641,741,303.40    612,640,460.66

ครุภัณฑ์ 6,794,237,330.58  6,275,303,156.06

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (5,268,123,300.95) (4,797,861,194.92)

ครุภัณฑ์สุทธิ 1,526,114,029.63  1,477,441,961.14

งานระหว่างก่อสร้าง      26,655,220.40      41,860,993.25

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,194,510,553.43 2,131,943,415.05

หมำยเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    (หน่วย : บาท)

 2563 2562

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    181,118,593.50    138,585,143.50

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (118,672,859.72)     (96,943,881.11)

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ      62,445,733.78      41,641,262.39

หมำยเหตุ 13 เจ้ำหนี้กำรค้ำ     (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เจ้าหนี้การค้า 74,238,843.83     102,071,169.49

รวม เจ้าหนี้การค้า 74,238,843.83    102,071,169.49
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หมำยเหตุ 14 เจ้ำหนี้อื่นระยะสั้น     (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เจ้าหนี้อื่น        1,398,295.99        1,200,347.90

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย        4,736,030.42        5,595,156.63

ใบส�าคัญค้างจ่าย   111,202,986.12      20,116,614.93

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก - -

รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น   117,337,312.53     26,912,119.46

หมำยเหตุ 15 เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะสั้น           (หน่วย : บาท)

 2563 2562

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 133,772.47 8,760.00

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น    133,772.47      8,760.00

หมำยเหตุ 16 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะสั้น           (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ - -

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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หมำยเหตุ 17 เงินรับฝำกระยะสั้น     (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน - -

เงินรับฝากอื่น   124,979,145.70      27,099,131.85

เงินประกันผลงาน - -

เงินประกันอื่น    52,933,426.64    88,989,200.60

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 177,912,572.34    116,088,332.45

หมำยเหตุ 18 เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว           (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว   101,640,479.74      80,029,854.73

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - -

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 101,640,479.74      80,029,854.73

หมำยเหตุ 19 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว           (หน่วย : บาท)

 2563 2562

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการด�าเนินงาน        1,320,000.00        1,350,000.00

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว        1,320,000.00        1,350,000.00

หมำยเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    (หน่วย : บาท)

 2563 2562

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี - -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,478,797,591.51 1,305,444,650.90

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,478,797,591.51 1,305,444,650.90

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จ�านวน 1,478,797,591.51 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รับจากส่วนกลาง  

ตามการจัดสรรเงินกองทุนต่าง ๆ และลูกหนี้ละเมิด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้



67กรมปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย : บาท)

ประเภทของเงิน โครงกำร/รำยกำร 2563 2562

เงินกองทุนรวมเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกร

โครงการพัฒนาการผลติเนือ้โคมาตรฐานอนิทรยี์ 4,196,000.00 5,903,965.59

เงินกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ 

“โคบาลบูรพา”

305,100,848.45 358,800,000.00

โครงการส่งเสริมอาชพีการเลีย้งแพะเพือ่แก้ไข 

ปัญหาที่ดินท�ากินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 

(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจ�าปี 2560

16,104,000.00 84,713,000.00

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 63,142,473.58 79,250,031.79

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 875,130,000.00 767,995,831.19

โครงการแพะ-แกะ ล้านนา 44,000,000.00 0.00

เงินกองทุน 

ปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการ

แข่งขันของประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ  

กลุม่วิสาหกจิชมุชนการเลีย้งโคเน้ือบ้านแสนแก้ว 

จังหวัดศรีสะเกษ

6,900,000.00 6,900,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด

โคเนื้อรองรับ FTA

157,074,660.00 0.00

ลูกหนี้ละเมิด ลูกหนี้ละเมิด 1,749,609.48 1,881,822.33

รวมทั้งสิ้น 1,478,797,591.51 1,305,444,650.90
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 21 ภำระผูกพัน       

 - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

  หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ดังนี้

                 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ไม่เกิน 1 ปี        410,236.86        454,538.96

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 93,034,300.00 121,730,300.00

เกิน 5 ปี - -

รวม ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน   93,444,536.86   122,184,838.96

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

  หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจ�านวนเงินรวม 5,953,959.59 บาท 

  (ปี 2562 จ�านวนเงิน  4,212,596.60 บาท)

 - ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝายทุน  

                 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ - -

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง      38,248,672.10      10,819,200.00

อุปกรณ์ และอื่น ๆ 142,170,037.00    91,787,646.00

รวม ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน    180,418,709.10    102,606,846.00

  ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ       

  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 หน่วยงานมภีาระผกูพนัทีเ่กดิจากสญัญาจดัซือ้จดัจ้างพสัดแุละบรกิารอืน่ ๆ  จ�าแนกตาม 

  ระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

                 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ไม่เกิน 1 ปี 88,804,094.72 23,863,486.65

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - -

เกิน 5 ปี - -

รวม    88,804,094.72    23,863,486.65

หมำยเหตุ 22 กำรแก้ไขข้อผิดพลำดของงวดก่อน

  ในปี 2563 หน่วยงานได้ด�าเนินการปรับปรุงบัญชีดังนี้

  ปรับปรุงกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก่ การบันทึกปรับปรุงบัญชีรายการของปีก่อน รายการบัญชีค่าสาธารณูปโภค 

ค้างจ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายของเงินกองทุน บัญชีที่เกี่ยวกับระบบบัญชีสินทรัพย์ ด้วยจ�านวนเงินสุทธิ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 507,884.52 บาท เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 23 รำยได้จำกงบประมำณ     

(หน่วย : บาท)

 2563 2562

รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 3,383,312,121.76  3,353,902,099.56

รายได้จากงบด�าเนินงาน  1,737,157,817.08  1,870,763,137.74

รายได้จากงบลงทุน 549,688,022.23    634,949,092.31

รายได้จากงบอุดหนุน   97,177,335.00   134,357,468.50

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 3,624,601.11      12,565,829.06

รายได้จากงบกลาง 1,859,821,124.25  1,316,212,981.36

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ     (19,846,921.50)     (22,027,623.81)

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ  7,610,934,099.93  7,300,722,984.72

รำยได้จำกงบประมำณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ำยปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร - -

รายได้จากงบด�าเนินงาน   74,375,086.79   186,928,722.24

รายได้จากงบลงทุน   113,602,521.29   155,670,037.09

รายได้จากงบอุดหนุน           0.00           11,550.00

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น      1,140,010.00      1,017,240.00

รายได้จากงบกลาง     1,563,566.82     555,463,355.29

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ    190,681,184.90    899,090,904.62

รวม รายได้จากงบประมาณ  7,801,615,284.83  8,199,813,889.34

หมำยเหตุ 24 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร            

(หน่วย : บาท)

 2563 2562

รายได้จากการขายสินค้า 2,981,922.12        3,537,412.95

รายได้ค่าบริการ        4,399,640.60        9,835,646.30

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      7,381,562.72      13,373,059.25
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 25 รำยได้จำกกำรอุดหนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ           

(หน่วย : บาท)

 2563 2562

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ        5,683,531.00        8,604,545.00

รวม รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ      5,683,531.00      8,604,545.00

หมำยเหตุ 26 รำยได้จำกกำรอุดหนุนอื่นและบริจำค   
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากแหล่งอื่น 5,937,520.00        3,211,755.00 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน   7,734,629.18    5,785,498.51

รายได้จากการบริจาค 26,921,593.60      22,223,497.06

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค    40,593,742.78    31,220,750.57

หมำยเหตุ 27 รำยได้อื่น     
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

รายได้เงินนอกงบประมาณ 504,710,520.10   377,824,338.17

รายได้อื่น 16,231,411.34     1,145,440.09

รวม รายได้อื่น 520,941,931.44    378,969,778.26

 รายได้เงินนอกงบประมาณ จ�านวน 504,710,520.10 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามระเบียบ 

กรมปศสุตัว์ว่าด้วยเงนิค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากใบอนญุาตน�าสัตว์หรอืซากสัตว์ เข้า ออกหรอืผ่านราชอาณาจกัร และค่าทีพ่กัสตัว์หรอื

ซากสัตว์ที่น�าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 28 กันยายน 2559 

ได้ก�าหนดปรับเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีมใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว์ 

พ.ศ. 2558
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 28 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร     
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

เงินเดือน  1,912,269,007.87  1,908,702,801.91

ค่าล่วงเวลา      18,067,840.10      21,000,060.00

ค่าจ้าง    310,189,477.87    327,232,353.79

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  1,218,365,729.46  1,181,219,071.80

เงินช่วยค่าครองชีพ       7,560,300.57       7,974,748.84

ค่ารักษาพยาบาล    167,656,384.60    174,794,856.69

เงินช่วยการศึกษาบุตร     21,767,569.25     25,411,246.50

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต       2,006,688.00       2,449,369.56

เงินชดเชย กบข. 30,013,884.74     29,536,220.29

เงินสมทบ กบข. 45,020,827.27      44,304,330.18

เงินสมทบ กสจ. 7,177,163.52       7,663,941.63

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45,204,709.28      49,677,191.33

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,325,140.00 2,142,920.00

ค่าเช่าบ้าน 46,745,970.52    43,331,726.94

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 8,931,945.84     9,519,570.43

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,843,302,638.89 3,834,960,409.89
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 29 ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ       
 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

บ�านาญ 693,745,184.55     616,800,148.46

เงินช่วยค่าครองชีพ 44,139,909.07      45,711,127.17

บ�าเหน็จ 142,192,594.87     125,914,625.15

บ�าเหน็จตกทอด 43,118,024.16      38,842,134.40

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 54,768,189.95      61,246,643.65

ค่ารักษาพยาบาล 99,870,891.90      88,230,690.93

เงินช่วยการศึกษาบุตร 2,165,146.00        2,271,695.00

บ�าเหน็จบ�านาญอื่น 5,560,566.42        5,322,814.75

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 1,085,560,506.92    984,339,879.51

หมำยเหตุ 30 ค่ำตอบแทน              
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 19,496,480.00      31,570,618.00

ค่าตอบแทนอื่น - -

รวม ค่าตอบแทน     19,496,480.00     31,570,618.00
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 31 ค่ำใช้สอย      
 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 65,173,837.53     101,530,815.49

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 181,902,313.78     223,040,914.61

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 54,863,571.58       63,484,660.86

ค่าจ้างเหมาบริการ 476,676,267.68     441,181,814.79

ค่าธรรมเนียม 814,028.89        1,085,378.85

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,102,874.64        7,406,182.05

ค่าเช่า 47,658,519.18      40,995,116.48

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 96,901.10       8,143,788.17

ค่าประชาสัมพันธ์ 10,767,880.52 16,724,104.69

ค่าใช้สอยอื่น      5,312,595.25      5,110,185.56

รวม ค่าใช้สอย 848,368,790.15   908,702,961.55

หมำยเหตุ 32 ค่ำวัสด ุ       
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

ค่าวัสดุ 1,001,646,426.69  1,048,873,937.94

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 84,459,286.49    96,532,206.44

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 31,105,413.07     14,871,324.56

รวม ค่าวัสดุ 1,117,211,126.25 1,160,277,468.94
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 33 ค่ำสำธำรณูปโภค      
 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ค่าไฟฟ้า 86,606,615.40     88,841,338.95

ค่าประปา 5,230,911.29       5,198,261.95

ค่าโทรศัพท์ 4,582,103.84      4,844,869.94

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,467,790.33    25,721,383.40

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 2,955,834.63     2,987,911.56

รวม ค่าสาธารณูปโภค 124,843,255.49    127,593,765.80

หมำยเหตุ 34 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย    
        (หน่วย : บาท)

 2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 71,186,881.15      75,371,550.94

ครุภัณฑ์ 535,465,991.88    471,634,606.74

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21,728,978.61      16,106,494.20

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 628,381,851.64    563,112,651.88
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กรมปศุสัตว์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 35 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค   
(หน่วย : บาท)

 2563 2562

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อกำรด�ำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ - -

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน - -

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-อปท. -       20,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก�าไร       3,600,000.00       3,600,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ 3,158,512.01       3,164,084.03

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 445,846,628.60      98,408,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน  452,605,140.61  105,192,684.03

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อกำรลงทุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท. - -

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น 21,415,735.00   578,831,680.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน 21,415,735.00    578,831,680.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 474,020,875.61   684,024,364.03

หมำยเหตุ 36 ค่ำใช้จ่ำยอื่น      
 (หน่วย : บาท)

 2563 2562

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 177,291.81          147,862.44

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท. -             1,069.51

ค่าใช้จ่ายอื่น 101,460,025.62      7,141,927.76

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 101,637,317.43       7,290,859.71



กรมปศุสัตว์
รำยงำนรำยได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
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(หน่วย : บาท) 

หมำยเหตุ 2563 2562

รำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี                     -                       -   

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี    650,311,958.14    658,824,105.49 

รวม รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ   650,311,958.14   658,824,105.49 

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง           43,380.00          727,913.60 

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย                     -                       -   

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ   650,268,578.14   658,096,191.89 

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (650,143,565.67) (658,087,431.89)

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง         125,012.47             8,760.00 

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง (125,012.47) (8,760.00)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ                     -                       -   



ส่วนที่ 4
บทควำม และผลงำนโดดเด่น
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ด้ำนบริหำร
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

กรมปศสุตัว์ ได้มุง่มัน่ในการพฒันากระบวนการทีส่�าคญัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สนิค้าปศสุตัว์มคีณุภาพ 
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�าคัญ 
ในการยกระดบัคุณภาพการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูรั้บบรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ การน�าระบบดจิทิลัและเทคโนโลย ี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การในภาพรวม เพื่อให้การด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกัน
ทัง้ระบบ และน�าไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และองค์การคณุภาพในระดบัสากล ซึง่จากการด�าเนนิการดงักล่าว 
ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ประจ�าปี พ.ศ. 2563 จากส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เป็น
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐาน
สากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน 
หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ  
เพือ่น�าพาองค์การให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิ โดยกรมปศสุตัว์
ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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รางวลับรกิารภาครฐั เป็นรางวลัทีม่อบให้กบัหน่วยงานของรฐัทีม่ผีลการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิาร เพือ่ประชาชนได้รบับรกิาร

ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับจ�านวน 2 รางวัล ได้แก่

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้เชี่ยวชำญ กรมปศุสัตว์  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

1) ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงาน  
“อสีมาร์ทพลสั” ระบบการประเมนิความเสีย่งฟาร์มสกุร
กบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคอหวิาต์แอฟริกา
ในสกุร (African Swine Fever : ASF) ของส�านกัควบคุม 
ป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์

2) ประเภทพฒันาการบรกิาร ระดบัดี ผลงาน “การผลติ
พ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ (Tropical Holstein, TH) 
ของส�านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

กลุม่พัฒนาวิชาการปศสัุตว์ ได้จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร 

ผู ้เช่ียวชาญประจ�าปี พ.ศ. 2563 หลักสูตร “การวางกรอบ

แนวคดิและสร้างแบบการพฒันางานวจิยั นวตักรรม และวชิาการ

ปศุสัตว์” โดยก�าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ ได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิด  

วางกรอบการวิจัย และสร้างแบบการพฒันางานวจิยั นวตักรรมและ 

วิชาการของกรมปศุสัตว์ให้เห็นเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย ตลอดจนเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ให้มีจ�านวนมากและ 

หลากหลาย เพือ่ส่งเสรมิและผลักดนัให้เกดิการยอมรบัในระดบัสากล
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ข้อมูลผลงำนส�ำคัญ ปี 2563 ของกลุ่มประสำนรำชกำร  
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภูมิภาค (ส�านักงานปศุสัตว์เขต ส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ)
โดยจัดท�าค�าของบลงทุนสนับสนุนรายการต่าง ๆ ดังนี้

ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง

จ�านวน 49 คัน

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จ�านวน 5 รายการ

ก่อสร้างส�านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
จ�านวน 2 แห่ง

ก่อสร้างส�านักงาน 
ปศุสัตว์อ�าเภอ
จ�านวน 8 แห่ง

ปรับปรุงอาคาร
ส�านักงาน บ้านพัก 
และส่ิงก่อสร้างอืน่ๆ  
จ�านวน 11 รายการ

รวมทั้งสิ้น  
จ�ำนวน 

75 รำยกำร

ผลกำรด�ำเนินงำน
จากการด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ให้แก่หน่วยงานภูมิภาค ท�าให้

1. หน่วยงานภูมิภาค ได้รับครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่งทดแทนคันเดิม 

ทีม่อีายกุารใช้งานมานาน หมดสภาพและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงต่อ

ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและทรัพย์สิน

ของทางราชการ ซ่ึงยานพาหนะและขนส่ง

เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ในการออกปฏบิติังาน

ให้บริการแก่เกษตรกร ผู ้ประกอบการ 

และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยให้สามารถ

ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือได้อย่าง

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทั่วถึง

2. หน่วยงานภูมิภาค มีสถานที่ท�าการ 

ส�านักงาน เพื่อเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน 

ภมูภิาคระดบัจงัหวัด และอ�าเภอ เป็นสถานที ่

พร ้ อมให ้บริ การ ติดต ่อราชการของ 

ผูป้ระกอบการ ให้ค�าแนะน�าปรกึษา รวมถงึ

ให้บริการด้านรักษาพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

3. หน่วยงานภูมิภาค มีขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับการดูแล 

เอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู ่และสนบัสนนุ 

สิ่งจ�าเป็นจากกรมปศุสัตว์
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2. ออกส�ารวจพื้นที่ส่วนภูมิภาค นิเทศ และติดตามงานส่วนภูมิภาค
ผลกำรด�ำเนินงำน

ออกส�ำรวจพื้นที่ส่วนภูมิภำค

ส�านกังานเลขานกุารกรมออกส�ารวจพืน้ที ่นเิทศ และตดิตาม

งานส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่ส�านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 รับฟังปัญหา

อุปสรรค ให้ค�าแนะน�าปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา สนับสนุน

ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ส�ารวจพื้นที่จริง 

และสภาพความเป็นอยู ่ เพือ่จัดเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิการ

ของบประมาณงบลงทุน ทั้งส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และปัจจัย

ส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท�าให้หน่วยงานภูมิภาค 

มคีวามพร้อมปฏิบตังิานให้บรกิารแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น

นิเทศและติดตำมงำนส่วนภูมิภำค
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ด้ำนมำตรฐำน

อำหำรสัตว์ที่ผสมยำ (Medicated feed)

อาหารสัตว์ทีผ่สมยา (Medicated feed) หมายความว่า อาหารสตัว์ผสมส�าเรจ็รปูหรอืหวัอาหารสัตว์ท่ีมี
ส่วนผสมของยา ซึ่งถือเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และจัดเป็น
อาหารสัตว์ท่ีมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ส�าหรับการผลิต น�าเข้า ขาย และใช้อาหารสัตว์ที่ผสมยานั้น  
มกีารก�ากบั ควบคมุ ดแูลตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดลักษณะเงือ่นไขของอาหารสัตว์
ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต น�าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ควบคุมปัญหา
การดื้อยา และความปลอดภัยต่อสัตว์และคน

1
ยาต้องขึ้นทะเบียน

ต�ารับยาส�าหรับผสม
อาหารสัตว์

2 
ห้ามใช้ยากลุ่ม 

Cephalosporins

กำรใช้ยำส�ำหรับกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่ผสมยำ

3 
ห้ามใช้ยากลุ่ม  

Polymyxins Penicillins 
Fluoroquinolones และ 

Fosfomycin  
ในวัตถุประสงค์ป้องกันโรค

4
ห้ามใช้ยาในข้อ 3 

รวมกันตั้งแต่  
2 ชนิดขึ้นไป



เจาหนาที่บันทึก

ขอมูลโรงงาน

ผลิตอาหารสัตว

บันทึกขอมูลปริมาณ 

การใชยา
ดูรายงาน

รายการขอมูลปริมาณ 

การใชยา

สัตวแพทย 

ประจำโรงงาน ดูรายงานรายการขอมูลปริมาณการใชยา

เจาหนาที่

กรมปศุสัตว รายการขอมูลปริมาณการใชยา ออกรายงาน (ปยส.1 และ ปอส.1)

สงขอมูล

ยืนยันขอมูล
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กำรผลิตอำหำรสัตว์ที่ผสมยำ

กรณีเพื่อจ�ำหน่ำย กรณีเพื่อใช้ในสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

• จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยากับกรมปศุสัตว์

• มีใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

• ได้รับการรับรองระบบการจดัการด้านสขุลกัษณะทีด่ใีนสถานที่

ประกอบการ (Good Manufacturing Practices : GMP)

• มสีตัวแพทย์ผูค้วบคมุระบบการผลติอาหารสัตว์ท่ีผสมยา

• รายงานสรุปปริมาณการใช้ยาและอาหารสัตว์ที่ผสมยา

• ทดสอบ Homogeneity และ Drug carryover

• จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยากับกรมปศุสัตว์ 

(ฟาร์มสุกร > 500 ตัว, สัตว์ปีกให้เนื้อ > 5,000 ตัว, 

สัตว์ปีกให้ไข่ > 1,000 ตัว)

• มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

• มีผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

• รายงานสรุปปริมาณการใช้ยาและอาหารสัตว์ที่ผสมยา

• ทดสอบ Homogeneity และ Carryover

ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ที่ผสมยำ
จ�ำนวน 73 โรงงำน

อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
เนื่องจำกบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2563

กำรขำยอำหำรสัตว์ที่ผสมยำ

Workflow

ระบบติดตำมกำรใช้ยำในโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ที่ผสมยำ

1. ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตขาย

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

2. ขายอาหารสัตว์ที่ผสมยาให้กับผู้ซื้อที่มี
ใบสั่งใช้ยา ยกเว้นอาหารสัตว์ส�าหรับสุกร
ที่น�้าหนักน้อยกว่า 25 กิโลกรัม ที่มียาต้าน
แบคทีเรียไม่เกิน 2 ชนิด

3. ท�าบันทึกการซื้อ – ขายอาหารสัตว์
ที่ผสมยา และเก็บใบสั่งใช้ยาจนกระทั่ง
ครบรอบปีปฏิทิน

 

ระบบกำรติดตำมกำรใช้ยำในโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ที่ผสมยำ (Medicated feed) : DLD-AMU
เป็นระบบที่ใช้ส�าหรับการรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพและการผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา  

โดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา และเจ้าหน้าที ่

กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด�าเนินการควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานท้ังในประเทศ

และต่างประเทศท่ีเป ็นคู ่ค ้า ตามพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ท้ังน้ีกองควบคุมอาหารและ

ยาสัตว์ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์

และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service) ให้บริการแก่

ผู ้รับบริการ เพื่อลดระยะเวลา ลดกระดาษ และไร้กระดาษ  

ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางมายื่นด้วยตนเอง ในการขอใบอนุญาต 

บรกิารช�าระค่าธรรมเนยีมผ่านระบบ e-Payment การเชือ่มโยง 

ข้อมูลสินค้า (Permission Goods) กับกรมศุลกากร เชื่อมโยง

ข้อมูลหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) 

กบัส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) 

การเฝ้าระวงัและประเมนิความเสีย่งของสินค้าปศสัุตว์ น�าเข้าและ

ส่งออก โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

ตำรำงผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ ปี 2563
กิจกรรม หน่วยวัด จ�ำนวน

สุ่มตัวอย่างสินค้าอาหารสัตว์น�าเข้า ตัวอย่าง 2,452

ออกหนังสือแจ้งการน�าเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) ฉบับ 21,336

ออกหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) * ฉบับ 1,553

ออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) * ฉบับ 245

การด�าเนินการสินค้าไม่ตรงมาตรฐาน พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้ง 1

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

* ที่มา : การขอใบรับรองอาหารปศุสัตว์

สถิติกำรน�ำเข้ำอำหำรสัตว์
ในปี 2563 มีอาหารสัตว์น�าเข้ามาราชอาณาจักร ปริมาณ 8,181,117.73 ตัน คิดเป็นมูลค่า 91,781.26 ล้านบาท  

ตรวจพบการปนเปื้อน Salmonella ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปน จ�านวน 1 ครั้ง ซึ่งได้ด�าเนินตามพระราช

บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์แยกประเภท ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

วัตถุดิบ      7,632,234.01  66,836.36 

อาหารเสริมส�าหรับสัตว์        339,755.29  10,320.58 

วัตถุที่ผสมแล้ว          85,809.58    8,192.24 

ผลิตภัณฑ์นมส�าหรับสัตว์          39,588.39    1,052.93 

วัตถุที่เติม          17,014.14    1,650.92

อาหารสัตว์เลี้ยง          38,666.78    1,727.05 

อื่น ๆ          28,049.54    2,001.19

รวมทั้งสิ้น      8,181,117.73  91,781.26 

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ปี 2563
ชนิด ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

กากถั่วเหลือง      2,170,913.76  25,423.20

ข้าวสาลีเมล็ด      1,563,044.78   11,770.41

ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์      1,664,750.07    8,725.58

กากดีดีจีเอส        576,737.20   4,415.10
ข้าวบาร์เลย์        519,721.54    3,607.79

กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม         180,872.01       796.41

กากเมล็ดทานตะวัน          60,544.95      534.94

กากเรปซีดหรือกากคาโนลา     219,743.97    1,891.60

โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด       34,385.60      670.77

ร�าข้าวสาลี      95,732.58      645.48
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ชนิด ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
โปรตีนเข้มข้นจากถั่วเหลือง 12,641.39 318.58
ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปน 108,621.61 2,099.02

เนื้อและกระดูกปน (สุกร) 151,399.79 1,840.96 

เนื้อและกระดูกปน (โค) 3,294.35 43.65

เนื้อและกระดูกปน (แกะ) 310.74 8.72

เนื้อปน (สุกร) 4,435.20 49.46

เนื้อสัตว์ปีกปน 1,024.26 20.95
เนื้อและผลพลอยได้จากปลาหมึก 4,916.08 176.75
ผลพลอยได้จากปลา 4,920.28 129.22
ขนสัตว์ปีกปน 4,045.24 63.95
เลือดปน (สุกร) 1,295.10 44.54
เลือดปน (สัตว์ปีก) 2,713.12 66.61
เลือดปน (โค) 698.13 34.35
เลือดปน (แกะ) 40.00 6.78
ไขมันวัว 1,201.12 31.79
พลาสมาผง (แกะ) 100.00 17.39
พลาสมาผง (โค) 80.01 13.48
พลาสมาผง (สุกร) 40.98 5.95

ปลาปน ชั้นคุณภาพที่ 2 36,174.41 1,172.32

ขนมปังปน 60,755.49 456.92
แป้งข้าวสาลี 38,725.41 426.60
น�้ามันปลา 7,694.28 355.29
กุ้งปน เปลือกกุ้งปน หัวกุ้งปน 7,296.81 267.53
โปรตีนข้าวสาลีหรือกลูเทนข้าวสาลี 3,952.65 158.39
ไข่ผง 899.80 91.12
สาหร่าย สาหร่ายปน สาหร่ายผง 49,121.25 63.43
ร�าหยาบ/ร�าละเอียด 11,000.00 60.63
เศษข้าวหัก 6,950.65 48.34
ผลผลอยได้จากการสีเมล็ดข้าวโพด 6,729.37 46.07
หญ้าแห้ง หญ้าอัดเม็ด 2,331.38 29.97

น�้ามันไก่ 927.63 26.69
ผลไม้ผง ผลไม้อบแห้ง 309.02 22.65
เยิร์มข้าวโพด 2,772.76 18.99
ทอรีน 189.00 15.94
บีทพัล 1,656.55 15.79
กากงา 1,795.00 15.15
กรดไขมันปาล์ม 488.00 13.13
ถั่วหมัก 161.00 8.61
ไขมันปาล์ม 304.95 8.22

น�้ามันปาล์ม 232.32 7.40
ผลไม้อบแห้ง 70.81 6.86
กากเมล็ดฝ้าย 586.81 6.68
เมล็ดเฟล็กซีด 255.59 5.31

น�้ามันกุ้ง โปรตีนกุ้ง 5.55 4.05

ร�าสกัดน�้ามัน 752.15 4.00
กากมิริน 742.49 2.23
เมล็ดลูกซัด 20.03 2.13
กัวร์มิลล์ 119.55 1.74
ข้าวโอ๊ตเมล็ด และผลพลอยได้
จากข้าวโอ๊ตเมล็ด

100.22 1.13

กากแคสเซีย 120.00 1.05
หนอนปน 3.00 0.42



87กรมปศุสัตว์ 

ชนิด ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
ยูเรีย 6.00 0.19
โปรตีนจากกากทานตะวัน 0.10 0.05
ไขมันสัตว์ปีก 0.01 0.01
แมลงปน 0.01 0.0002
อื่น ๆ 760.12 17.94

รวมทั้งสิ้น      7,632,234.01  66,836.36

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทอำหำรเสริมส�ำหรับสัตว์ ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

อาหารเสริมโปรตีน  126,856.19  4,618.15 
อาหารเสริมแร่ธาตุ  199,788.28  3,328.91 
อาหารเสริมวิตามิน  7,872.90  1,925.70 
อาหารเสริมไขมัน  4,889.53  433.91 
อาหารเสริมส�าหรับสัตว์อื่น ๆ  348.39  13.90 

รวมทั้งสิ้น  339,755.29 10,320.58

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทอำหำรสัตว์เลี้ยง ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

อาหารสุนัขและแมว  35,993.07  1,249.53 

อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง  2,247.79  433.49 

อาหารประกอบการรักษาโรค 
ส�าหรับสัตว์เลี้ยง

 425.92  44.03 

รวมทั้งสิ้น  38,666.78  1,727.05

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)  82,961.05  8,055.01 
อาหารนก  2,109.87  96.46 
อาหารหนู  135.09  14.16 
อาหารปลา  307.42  11.49 
อาหารส�าเร็จรูปสัตว์อื่น ๆ  81.48  10.54 
อาหารม้า  206.45  3.89 
อาหารกระต่าย  7.99  0.66 
อาหารกุ้ง  0.15  0.02 
อาหารไก่  0.09  0.003 
อาหารสุกร  0.004  0.001 

รวมทั้งสิ้น 85,809.58 8,192.24

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทผลิตภัณฑ์นมส�ำหรับสัตว์ ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

หางเนยผงส�าหรับสัตว์  18,099.85  438.00 
หางเนยผงดัดแปลงส�าหรับสัตว์  9,166.30  239.00 
อาหารแทนนมส�าหรับสัตว์  4,459.72  202.22 
หางเนยผงผ่านกระบวนการส�าหรับสัตว์  6,348.75  134.06 
หางนมผงดัดแปลงส�าหรับสัตว์  1,122.70  27.32 
หางนมผงส�าหรับสัตว์  387.28  9.17 
หางนมผงพร่องมันเนยส�าหรับสัตว์  3.80  3.15 

รวมทั้งสิ้น  39,588.39 1,052.93
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ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทวัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

สารปรุงแต่งกลิ่นรส  15,060.92  1,083.60 

สารปรุงแต่งสี  810.43  427.75 

อื่น ๆ  1,142.79  139.57 

รวมทั้งสิ้น  17,014.14  1,650.92

ตำรำงสถิติน�ำเข้ำอำหำรสัตว์ ประเภทอื่น ๆ ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

สารดักจับสารพิษจากเชื้อรา  9,516.46  490.69 

สารขึ้นรูป  3,680.86  133.32 

สารถนอมคุณภาพ  6,610.63  369.19 

อื่น ๆ  8,241.59  1,007.99 

รวมทั้งสิ้น 28,049.54 2,001.19

ที่มา : หนังสือแจ้งการน�าเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเทศคู่ค้ำที่มีควำมส�ำคัญและมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำสูงสุด 10 อันดับ คิดตำมมูลค่ำน�ำเข้ำ ปี 2563

ล�ำดับที่ 1
ประเทศบราซิล จ�านวน 1,872,026.68 ตัน มูลค่า 22,145.02 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดกากถั่วเหลือง โปรตีนเข้มข้นจากถั่วเหลือง

ล�ำดับที่ 2
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 794,759.14 ตัน มูลค่า 10,249.11 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นกากดีดีจีเอส สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)

ล�ำดับที่ 3
ประเทศพม่า จ�านวน 1,514,334.15 ตัน มูลค่า 8,634.11 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ ปลาปน

ล�ำดับที่ 4
ประเทศยูเครน จ�านวน 1,054,105.71 ตัน มูลค่า 8,185.82 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวสาลีเมล็ด และกากเมล็ดทานตะวัน

ล�ำดับที่ 5
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 283,917.58 ตัน มูลค่า 7,575.58 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นอาหารเสริมโปรตีน สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

ล�ำดับที่ 6
ประเทศอาร์เจนตินา จ�านวน 846,722.67 ตัน มูลค่า 7,321.72 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวสาลีเมล็ด กากถั่วเหลือง

ล�ำดับที่ 7
ประเทศยูเครน จ�านวน 539,563.48 ตัน มูลค่า 4,273.56 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวสาลีเมล็ด กากถั่วเหลือง

ล�ำดับที่ 8
ประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 537,325.84 ตัน มูลค่า 4,156.27 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวบาร์เลย์ ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปน

ล�ำดับที่ 9
ประเทศฝรั่งเศส จ�านวน 94,404.11 ตัน มูลค่า 2,612.11 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) เนื้อและกระดูกปน ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปน

ล�ำดับที่ 10 
ประเทศเยอรมนี จ�านวน 82,098.94 ตัน มูลค่า 2,460.18 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) เนื้อและกระดูกปน ผลพลอยได้จากสัตว์ปีก
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สถิติกำรส่งออกอำหำรสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด�าเนินการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานของต่างประเทศที่เป็นคู่ค้า 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service)  

ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาต มีจ�านวนประเทศที่ส่งออก 77 ประเทศ ปริมาณ 750,712.94 ตัน  

มูลค่า 54,786.49 ล้านบาท ขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) จ�านวน 22,896 ฉบับ ไม่ขอ 11,437 ฉบับ  

โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

ตำรำงสถิติปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกอำหำรสัตว์ ปี 2563
ประเภท ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

อาหารกระป๋องสุนัขและแมว 277,071.04 32,775.06 

อาหารเม็ดสุนัขและแมว 214,004.80 7,110.40 

อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างสุนัขและแมว 25,083.92 5,260.55 

ปลาปน 129,501.47 4,428.22 

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 28,780.11 2,393.11 

อาหารเสริมส�าหรับสัตว์ 14,450.76 1,085.16 
อาหารส�าเร็จรูปปศุสัตว์ 43,396.00 625.44 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 7,309.94 139.25 

อื่น ๆ 9,372.19 950.72 

รวมทั้งสิ้น 750,712.94 54,786.49

ที่มา : หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเทศคู่ค้ำที่มีควำมส�ำคัญและมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงสุด 10 อันดับ คิดตำมมูลค่ำส่งออก
เดือนมกรำคม – เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563

ล�ำดับที่ 1
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 76,896.91 ตัน มูลค่า 12,133.69 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องสุนัขและแมว อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 2
ประเทศญีปุ่น่ จ�านวน 118,887.41 ตัน มูลค่า 9,306.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องสุนขัและแมว  

อาหารเม็ดสุนัขและแมว อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง ปลาปน

ล�ำดับที่ 3
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 82,009.49 ตัน มูลค่า 4,059.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นปลาปน 

อาหารกระป๋องสุนัขและแมว อาหารเม็ดสุนัขและแมว

ล�ำดับที่ 4 ประเทศอติาล ีจ�านวน 22,662.89 ตนั มลูค่า 3,372.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น อาหารกระป๋องสนุขัและแมว 

อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 5
ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 71,926.69 ตัน มูลค่า 3,092.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารเม็ดสุนัขและแมว 

อาหารกระป๋องสุนัขและแมว สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 6
ประเทศออสเตรเลยี จ�านวน 28,923.14 ตนั มลูค่า 2,977.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องสนัุขและ

แมว อาหารขบเคีย้วและอาหารว่างส�าหรบัสตัว์เลีย้ง อาหารเมด็สนุขัและแมว อาหารเสรมิส�าหรบัสตัว์

ล�ำดับที่ 7
ประเทศเวียดนาม จ�านวน 52,261.92 ตัน มูลค่า 2,519.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นปลาปน อาหารเสรมิ

ส�าหรับสตัว์ สารผสมล่วงหน้า (พรมีกิซ์) อาหารเมด็สนุขัและแมว อาหารขบเคีย้วและอาหารว่างส�าหรับสตัว์เลีย้ง

ล�ำดับที่ 8
ประเทศไต้หวนั จ�านวน 34,018.88 ตนั มลูค่า 1,798.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น อาหารกระป๋องสุนขัและแมว 

อาหารเมด็สนุขัและแมว ปลาปน อาหารขบเคีย้วและอาหารว่างส�าหรบัสตัว์เล้ียง 

ล�ำดับที่ 9
ประเทศอนิโดนเีซยี จ�านวน 40,664.53 ตัน มูลค่า 1,701.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารเม็ดสุนขัและแมว 

อาหารกระป๋องสุนัขและแมว สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 10
ประเทศฟิลปิปินส์ จ�านวน 26,628.72 ตนั มลูค่า 1,474.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสารผสมล่วงหน้า (พรมีกิซ์) 

อาหารเมด็สนุขัและแมว อาหารกระป๋องสนุขั และแมว อาหารขบเค้ียวและอาหารว่างส�าหรบัสตัว์เลีย้ง 
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ด้ำนสุขภำพสัตว์

กิจกรรมเฝ้ำระวังติดตำมโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกร ในอำหำรสัตว์

โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรสัทีต่ดิต่อร้ายแรงในสกุรทีแ่พร่กระจาย
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรเป็นอย่างมาก สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะ 
ของโรคได้ตลอดชีวิต และยังมีความรุนแรงท�าให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ส�าหรบัประเทศไทยยงัไม่มกีารระบาดของโรคนี ้จงึถือว่าโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกรเป็นโรคสัตว์แปลกถิน่ 
ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

ดังนั้น กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เล็งเห็นความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์ จึงได้จัดท�ากิจกรรมเฝ้าระวัง ติดตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวัตถุดิบและอาหารสัตว์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาหารสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์  
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร

ระหว่างเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 
– กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 
10 เดือน

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวัตถุดิบ ณ ฟาร์มเลี้ยง
สุกร ร้านขายอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ 
2. เพ่ือเฝ้าระวงั ติดตาม โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรในอาหารสตัว์ผสมส�าเรจ็รปู
ส�าหรับสุกร ณ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ร้านขายอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์

วิธีกำรด�ำเนินกำร
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดและด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ 
เก็บตัวอย่าง 1 ถุง ๆ ละ 500 กรัม และส่งสถาบันสุขภาพสัตว์ เพื่อตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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ตำรำงสรปุผลกำรวเิครำะห์สำรพนัธกุรรมของไวรัสโรคอหวิำต์แอฟริกำในสุกรในวตัถุดิบและอำหำรสตัว์

วัตถุดิบ/อำหำรสัตว์ เก็บตัวอย่ำงที่ด่ำน 
น�ำเข้ำ (จ�ำนวนตัวอย่ำง) ผลกำรวิเครำะห์

เก็บตัวอย่ำงจำก
ภำยในประเทศ*

(จ�ำนวนตัวอย่ำง)
ผลกำรวิเครำะห์

1. เนือ้และกระดกูป่นจากสกุร 

(เยอรมัน สเปน อิตาลี)
0 0 27 ลบ

2. ข้าวโพดเมล็ด 

(พม่า กัมพูชา ไทย)
115 ลบ 35 ลบ

3. ข้าวโพดป่น 0 0 11 ลบ

4. ปลายข้าว/ร�าละเอียด/
ร�าหยาบ

1 ลบ 40 ลบ

5. กากดีดีจีเอส (อเมริกา) 3 ลบ 14 ลบ

6. ข้าวสาลีเมล็ด
(ยูเครนและโรมาเนีย) 0 0 12 ลบ

7. แป้งข้าวสาลี 
(จีนและเวียดนาม)

14 (เวียดนาม) ลบ 11 ลบ

8. กากถั่วเหลือง 0 0 28 ลบ

9.  อาหารผสมส�า เร็จรูป
ส�าหรับสุกร

0 0
ฟาร์ม 23

ร้านขาย 20
โรงงานผลิต 136

ลบ

รวม (จ�ำนวนตัวอย่ำง) 133 357

สรุปจากตาราง ทางกองควบคมุอาหารและยาสัตว์ ได้ร่วมกบัด่าน 

ตรวจสอบอาหารสตัว์ เกบ็ตวัอย่างวตัถุดบิน�าเข้าจากต่างประเทศทีมี่ 

ความเสี่ยงต่อโรค ASF เช่น กากดีดีจีเอส แป้งข้าวสาลี ข้าวโพด

เมล็ด และร�าละเอียด และร่วมกับทางปศุสัตว์จังหวัดเก็บวัตถุดิบ 

ได้แก่ เนื้อและกระดูกปนจากสุกร ข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดปน  

กากถั่วเหลือง ข้าวสาลีเมล็ด และอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูปจาก 

โรงงานผลติ ฟาร์ม และร้านขายอาหารสตัว์ทัว่ประเทศจ�านวนทัง้ 500  

ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ออกมาเป็นลบทุกตัวอย่าง

ดงันัน้จากผลการตรวจวิเคราะห์ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าโอกาสที่ 

จะพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกันในวัตถุดิบอาหารสัตว ์และ 

อาหารสตัว์ผสมส�าเร็จรปูเป็นไปได้น้อยมาก เนือ่งจากลกัษณะของ

อาหารสตัว์สภาพแวดล้อม กระบวนการผลติ และการจดัการต่าง ๆ   

รวมถึงกรมปศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวัง ASF ในอาหารสัตว์  

ตั้งแต่น�าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการตรวจรับรอง 

แหล่งผลิตอาหารสัตว์ต่างประเทศ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

มีมาตรการในการเฝ้าระวงัทางด้านสขุลักษณะ สถานทีข่ายอาหารสตัว์ 

และฟาร์มเล้ียงสุกรได้รับการตรวจสอบสถานที่เก็บอาหารสัตว์

ให้ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับในอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป 

มกีระบวนการผลติอาหารสตัว์ทีผ่่านความร้อนในการอดัเมด็ท�าให้ 

โอกาสในการพบเชื้อดังกล่าวลดน้อยลง
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กำรเปิดรับบริกำรทดสอบประสิทธิภำพ
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อด้ำนกำรปศุสัตว์

โรคตดิเช้ือเกิดจากการทีร่่างกายได้รับเช้ือก่อโรคเข้าสูร่่างกายในปรมิาณทีม่ากพอทีจ่ะก่อโรคได้โดยเชือ้ 
สามารถเข้าสูร่่างกายได้หลายทาง เช่น ทางปาก ทางการหายใจ หรือทางการสมัผสั โดยช่องทางการแพร่เช้ือ 
ที่ส�าคัญ คือการแพร่ผ่านตัวกลางที่ไม่มีชีวิต อย่างไรก็ตาม เราสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชือ้โรคและลดความเสีย่งในการตดิเชือ้จากสภาพแวดล้อมด้วยการรักษาความสะอาด โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ฆ่าเชือ้ (disinfectant) ในระบบการผลติปศุสตัว์ ผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้จงึเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัในการป้องกนั 
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2535  
โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ก�าจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์เเละ

วตัถุอนัตรายด้านการปศสุตัว์ ส�านกัตรวจสอบ 

คุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ (สตส.) จึงได ้

พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย 

เพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 

2554 และได้รับการรับรอง ISO 17025 

ในขอบข่ายการทดสอบประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในปี 2557 และเปิด

รับบริการในปี 2559 โดยการทดสอบ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ ใช้วิธี

มาตรฐานอ้างองิ Association of Official  

Agr icultural Chemists (AOAC, 

2019) วิธี use dilution ในเชื้อทดสอบ  

และในปี 2564 จะเปิดรบับรกิารทดสอบคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ บริการ

ทดสอบ 6 สารส�าคญั ได้แก่ รายการ glutaraldehyde, 

formaldehyde และ glyoxal โดยใช้เทคนิค  

UHPLC-DAD รายการ Quaternary ammonium 

compound, Available chlorine และ Availble 

iodine ใช้เทคนิค potentiometric titration

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีขึ้น 

ทะเบยีบกบักรมปศสุตัว์มากกว่าปีละ 200 

ทะเบยีน ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้ผลการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพประกอบการขึ้นทะเบียน 

ตามประกาศกรมปศสุตัว์ เรือ่ง การก�าหนด

รายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563  

ก�าหนดให้ส่งผลทดสอบจากห้องปฏบิตักิาร 

เพ่ือให้เกษตรกรผู ้ ใช ้วัตถุอันตรายได้ 

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และอ�านวยความสะดวก

แก่ผูป้ระกอบการ ให้มคีวามรวดเรว็ในการ

ใช้ผลทดสอบเพ่ือขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 

Salmonella enterica ATCC 10708, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

เเละ Pseudomonas aeruginosa ATCC 

15442 ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่สามารถละลายน�้า

ได้ในระดับความเจือจางท่ีเหมาะสมตาม

อตัราส่วนทีร่ะบุข้างขวด ว่าสามารถฆ่าเชือ้ 

แบคทีเรียได้จริง นอกจากนี้ยังทดสอบ

ประสิทธภิาพของผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ในภาวะ

ที่ต่าง ๆ กัน ทั้งการใช้งานปกติ หรือเมื่อมี

สิง่สกปรกร่วม (organic burden) รวมถงึ

ในภาวะน�้ากระด้าง ที่อาจส่งผลรบกวน

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง 
ควบคุม ป้องกันโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร

โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรเป็นโรคตดิเชือ้ 

ไวรัสที่ ติดต ่อร ้ายแรงในสัตว ์ตระกูล 

สุกร ซ่ึงมีหมูปาเป็นแหล่งรังโรคและมี

เห็บอ่อนเป็นพาหะน�าโรค ถึงแม้ว่าโรคน้ี 

จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  

แต่ก็ถือว่าเป็นโรคท่ีสามารถส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยง

สุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของ

โรคนี้ในประเทศแล้วจะก�าจัดโรคได้ยาก 

เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการ 

ป ้องกันโรคและยาที่ ใช ้ ในการรักษา  

ในขณะทีเ่ชือ้ไวรสัท่ีก่อโรคมคีวามทนทาน 

ต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อน

อยู ่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก 

แฮม เนื้อสุกรและซาลามีได้ อีกท้ังสุกร 

ทีห่ายปวยแล้วจะสามารถแพร่โรคได้ตลอด 

ชีวิตและยิ่งกว่าน้ันโรคน้ีเป็นโรคท่ีมีความ

ความรุนแรงมาก โดยท�าให้สุกรท่ีติดเช้ือ

มีอัตราปวยและตายเกือบร้อยละ 100 

และหากมีการแพร่ระบาดของโรคเข้า

ประเทศอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการผลิต

สุกร ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบ

กิจการที่ เ ก่ียวเนื่องกับการเลี้ยงสุกร 

ไปจนถึงต่อประชาชนผู้บริโภค เน่ืองจาก

ต้องมีการท�าลายสุกรเพื่อการควบคุมโรค 

ท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกร ซึ่ง 

ส่งผลให้ราคาเนือ้สกุรพุ่งสงูข้ึน เมือ่จ�านวน 

สกุรลดลงท�าให้ผูป้ระกอบการผลติอาหาร

สตัว์ขาดรายได้ ไปจนถงึขัน้ต้องปิดกจิการ 

ส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงเกษตรกรผู ้ปลูกพืช

อาหารสัตว์ซึ่งต้องรับผลกระทบอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ นับตั้งแต่มีรายงานการ

ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยาย

เป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบ

การระบาดใน 32 ประเทศ หลายภูมิภาค

ทั่วโลก แยกเป็นทวีปยุโรปจ�านวน 12 

ประเทศ ทวีปแอฟริกาจ�า นวน 8 ประเทศ  

ทวีปเอเชีย จ�านวน 12 ประเทศ และ 

ประเทศโซนเอเชียโอเชียเนีย จ�านวน 

1 ประเทศ ในทวีปเอเชียพบรายงาน

การระบาดของโรคล ่า สุด เมื่อวันที่  

21 พฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรัฐ

อนิเดยี และพบรายงานการระบาดของโรค 

ในประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทย ได้แก่  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา และแนวโน้มการ

แพร่ระบาดยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศไทยจึงยังมีความเส่ียงสูงท่ีจะพบ

การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกรเข้าสู ่ประเทศจากปัจจัยหลาย 

ประการ เช่น การเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่ว 

ค ้าขาย การขนส่งสินค ้า หรือปัจจัย 

ทางด้านส่ิงแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ที่มี

ข ้อจ�ากัดชายแดนมีระยะทางยาวมาก  

รวมถงึอปุสงค์ในความต้องการซากสกุรและ 

ผลิตภัณฑ์สุกรบางประเภทซ่ึงส่งผลให้มี

การลักลอบเคลื่อนย้าย
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กรมปศสุตัว์จงึได้ยกระดบัมาตรการเฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกันโรค

เข้าประเทศด้วยการผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดของโรค และร่วมกับการ

ด�าเนินการคุมเข้มควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรโดยติดตาม

สถานการณ์โรคในต่างประเทศ ชะลอการน�าเข้าสกุรและผลิตภัณฑ์

สุกรจากประเทศท่ีมีการระบาด รวมถึงการตรวจเข้มการลักลอบ

เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในทุกช่องทาง การเฝ้าระวังค้นหา

โรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร และ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดของ

โรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยมาตรการ

เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคนั้น กรมปศุสัตว์ได้ด�าเนินการดังนี้

4. จัดตั้ง war room ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อน

มาตรการและซ้อมแผนรับมือโรคทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563

ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
1. จดัท�าแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวงั ป้องกนั และ

ควบคมุโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร และแนวเวชปฏบิตัิ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุหากเกิด

การระบาดของโรค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรง

คุณวุฒิด้านสุกรทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ อาจารย์

มหาวิทยาลัย ร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เพื่อให้เกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ซึ่งเป็น

แผนทีส่ามารถน�ามาปฏบิตัไิด้จรงิ รวมทัง้เป็นแนวทาง

เวชปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ท่ี

ปฏิบัติงานในภาคสนามในการด�าเนินการ

2. ยกระดับแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 

9 เมษายน 2562

3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการป้องกัน 

ควบคุมและก�าจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 

เป็นประธานกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อม

รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับชาติ ก�าหนด

มาตรการช่วยเหลือผู ้เดือดร้อน และผู ้ท่ีได้รับผล 

กระทบโดยมีการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทัง้ก�ากบัและตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่ให้เป็น

ไปตามแผน ซึง่ทีผ่่านมาได้มกีารประชุมไปแล้วจ�านวน 

2 ครั้ง เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และวันท่ี  

10 มีนาคม 2563 



95กรมปศุสัตว์ 

 ส่วนกลำงส่วนภูมิภำค

5. แจ้งปศสุตัว์จงัหวดัทีม่ชีายแดนตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน

และจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งต่อโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร ประสาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ 30 จังหวัด พร้อมด�าเนิน

มาตรการตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกรอย่างเข้มงวด 

6. ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) องค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในระดับโลกอย่างใกล้ชิด  

เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการก�าหนดแผน นโยบายและมาตรการในการเตรยีมความพร้อม เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคในประเทศ

7. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีทัง้ในส่วนของกรมปศสัุตว์และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึด�าเนนิการซ้อมแผนรบัมอื

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเสมือนจริงทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั้งในระดับ 

ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน 
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8. เตรียมความพร้อมทางห้อง

ปฏิบัติการในสังกัดกรมปศุ สัตว ์ 

ทกุแห่งทัว่ประเทศในการตรวจวนิิจฉยั 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มำตรกำรในกำรป้องกัน

1. ประกาศระงับการน�าเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทุกประเทศ 
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3. เข้มงวดควบคมุการเคลือ่นย้ายสุกร หรอืหมปูา ซากสกุรหรอืซากหมปูาให้ถกูต้องตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องทัว่ประเทศ

2. บูรณาการการท�างานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบน�าสกุรและ

ผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในประเทศ ซึ่งผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

สามารถด�าเนนิการตรวจยดึไปแล้ว จ�านวน 3,034 ครัง้ น�า้หนกักว่า 

31,639 กโิลกรมั ตรวจพบสารพนัธกุรรมของโรคอหวิาต์แอฟรกิา 

ในสุกร จ�านวน 440 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563)

4. เข้มงวดตรวจสอบโรงช�าแหละสุกร สถานที่เก็บ สถานที่จ�าหน่ายซากสุกรหรือหมูปา ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
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มำตรกำรกำรเฝ้ำระวัง
1. พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง

พืน้ที ่ (Spatial Multi-Criteria Decision Analysis ; 

S-MCDA) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงเชิง

พืน้ทีใ่นระดบัต�าบล โดยมกีารจดัล�าดบัความเสีย่ง

เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับต�่ามาก ระดับต�่า ระดับ 

ปานกลาง ระดบัสงู และระดบัสงูมาก ซ่ึงข้อมูลดงักล่าว  

กรมปศุสัตว์สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาใน

สุกร แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งใช ้

ในการจดัสรรทรพัยากร ได้แก่ งบประมาณ เจ้าหน้าที ่ 

วัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังได้อย่างเหมาะสม 

ในแต่ละพืน้ที ่ท�าให้การเฝ้าระวงัโรคมปีระสิทธภิาพ  

มีประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง เพื่อการ 

ค้นพบโรคเร็ว การก�าจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว  

โดยการจดัเจ้าหน้าทีล่งพืน้ที ่X-Ray เคาะประตบู้าน 

เฝ้าระวงัทางอาการ และขึน้ทะเบยีนด้วย Mobile 

Application “e-Smart Plus” เพ่ือวิเคราะห์

ความเสีย่งของโรคพร้อมให้ค�าแนะน�าในมาตรการ

ลดความเสีย่ง และการป้องกนัโรคของแต่ละฟาร์ม 

3. ด�าเนินการเฝ้าระวังทางอาการทั้งในส่วน

สุกรมีชีวิตที่ฟาร์มของเกษตรกรและการตรวจ

คุณภาพซากสุกรที่ผ่านการช�าแหละ ซ่ึงผลจาก

การเฝ้าระวงัทางอาการของสกุรมชีวีติทีฟ่าร์มของ

เกษตรกร จ�านวน 232,387 ฟาร์ม ไม่พบสุกรที่

แสดงอาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ

การตรวจคุณภาพซากสุกร ท่ีผ่านการช�าแหละ 

จ�านวน 5,595,691 ตัว ไม่พบสุกรที่มีวิการของ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ข้อมูล ณ วันที่  

21 ตุลาคม 2563)

4. ด�าเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร 

วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และสุกรมีชีวิตท่ีฟาร์มของเกษตรกรและโรงช�าแหละสุกร 

ที่อยู่ในประเทศไทย จ�านวนรวมทั้งสิ้น 25,954 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบตัวอย่างที่ให ้

ผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563) 
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มำตรกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
จัดสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ วิดีทัศน์ คลิป เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ  สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  

สื่อโซเชียลมีเดีย ในการสื่อสารความเสี่ยง ความรู้เรื่องโรคแนวทางการป้องกัน

มำตรกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน

1. ร่วมจัดท�าแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF (Contingency Plan) รวมไปถึง

มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรค สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ร่วมกับภาคเอกชนจัดสร้างโรงพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อท�าลาย

เชือ้โรคทีด่่านชายแดนทีส่�าคญัรอบประเทศไทย จ�านวน 6 แห่ง 

ประกอบไปด้วย ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์

มุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านกักกันสัตว์หนองคาย 

ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านกักกันสัตว์ราชบุรี เพื่อใช้ 

ในการพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ท�าลายเชือ้โรคแก่ยานพาหนะจากประเทศ 

เพื่อนบ้าน ป้องกันการน�าเชื้อโรคจากประเทศเพื่อนบ้าน 

เข้าสู่ประเทศไทย

3. ร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรค 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย

4. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันรับซื้อสุกรจากเกษตรกร 

ผูเ้ลีย้งสกุรรายย่อย ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกิดโรคอหวิาต์แอฟรกิา

ในสุกรจากการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงตามหลักการ 

ทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อน�ามา

แปรรูป หรือท�าลาย ข้ึนกับการประเมนิความเสีย่งเพือ่ป้องกนัโรค
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จากความส�าเรจ็ในการด�าเนนิมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคมุ และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
จนเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สามารถส่งออกสุกรได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แบ่งเป็นสุกรมีชีวิตประมาณ 1,500,000 ตัว คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 10,000 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ร้อยละ 225.83 ส่งออกซากสุกรได้ประมาณ 29,700 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 

ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ร้อยละ 39.37

2. แนวโน้มการส่งออกสกุรยงัคงเป็นไปในทศิทางท่ีด ีเนือ่งจากพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุรเป็นวงกว้างในหลาย

ประเทศ ซึ่งตามหลักการทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์แล้วพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อด�าเนิน

ฟ้ืนฟจูนกลบัเข้าสูส่ภาวะปกตแิละสามารถผลติสกุรเพือ่การบรโิภคได้ ดงันัน้ หากประเทศไทยยงัคงสถานภาพปลอดโรคได้ กจ็ะสามารถ

ส่งออกสุกรมีชีวิตและซากสุกรได้อย่างต่อเนื่อง

3. สามารถป้องกนัไม่ให้เกดิความสญูเสยีทัง้ทางเศรษฐกจิและทางสังคม ซึง่เป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคอหวิาต์แอฟรกิา
ในสุกร ที่อาจจะมีมูลค่าความสูญเสียโดยรวมไม่ต�่ากว่า 150,000 ล้านบาท

4. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศไทย

5. ปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 79-80 บาท เพิ่มสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 17.62 เป็นการสร้าง 

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
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กำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังแมลงพำหะ
ที่น�ำโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ

จากการพบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟรกิาในม้า (African horse sickness, AHS) ในประเทศไทย 
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงม้าอย่างรุนแรง โรค AHS นี้เป็นโรคที่มีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัส RNA ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม จัดอยู่ใน Family Reoviridae, Genus Orbivirus ท�าให้เกิด 
การระบาดในกลุ่มสัตว์ตระกูลม้า (Equids) พบว่าม้าเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อการเกิดโรคสูงสุด อัตราการ 
ตายในม้าอาจสูงมากกว่า 90% ในขณะที่อัตราการตายของล่อพบที่  50-80% และลา 10%  
ส่วนม้าลายมีความทนต่อการเกิดโรคสูง ม้าลายติดเชื้อมักจะไม่แสดงอาการและอาจเป็นแหล่งรังโรค  
(reservior) ในการแพร่เช้ือต่อไป โรค AHS ไม่จัดเป็นโรคติดต่อ (non-contagious disease)  
เนื่องจากไม่สามารถติดเชื้อผ่านทางการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างม้า แต่จัดเป็นโรคติดเชื้อที่มีแมลง 
เป็นพาหะ (Arthropod-borne disease) โดยแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะที่มีความส�าคัญที่สุด คือริ้น  
(Culicoides spp.) โดยเฉพาะริ้นชนิด Culicoides imicola และ C. bolitinos แมลงดูดเลือดชนิดอื่นที่อาจ
เป็นพาหะได้ คือ เหลือบ แมลงวันคอก และยุง

กรมปศสุตัว์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ร่วมมือ
กันในการด�าเนินงานเฝ้าระวังแมลงพาหะ
น�าโรค AHS โดยเฉพาะริ้น เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังแมลงพาหะ (Vector surveil-
lance) ซึ่งเป็นข้ันตอนการปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�าขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE) ในการประกาศ
ให้ประเทศไทยปลอดจากโรค AHS โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจชนิดของริ้นท่ี
มีศักยภาพในการเป็นแมลงพาหะน�าโรค 
AHS ในประเทศไทย เพือ่ถ่ายทอดความรู้
โรค AHS ตลอดจนการจัดการริ้นพาหะ

ให้แก่เจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ และเกษตรกร 
และตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 
AHS ในริ้นพาหะ

การด�าเนินงานส�ารวจชนิดของริ้น  
ท�าโดยวางกับดักแมลง (light trap-UV 
fluorescence) เพื่อดักริ้นในฟาร์มม้าที่
เคยเกิดการระบาดของโรค AHS จ�านวน 3 
อ�าเภอ ๆ ละ 3 แห่ง ได้แก่ อ�าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา อ�าเภอมวกเหล็ก และ 
อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวาง 
กบัดกัจ�านวน 3-5 ชุด ในแต่ละฟาร์ม ท�าการ 
แขวนกับดักทั้งในคอกม้า และรอบ ๆ  
คอกม้าในช่วงพลบค�า่ถงึรุง่เช้าซึง่เป็นช่วงที่ 

ริ้นออกหากิน จากนั้นน�าแมลงที่ดักได้
มาจ�าแนกชนิด ผลการศึกษาการจ�าแนก
ชนิดของริ้นพาหะที่พบในฟาร์มม้าท่ีเคย
เกิดโรคระบาด AHS พบชนิดของริ้นมี
ความหลากหลายมากกว่า 10 ชนิด โดย 
C. oxystoma พบมากที่สุด รองลงมาพบ 
C. imicola ซึง่เป็นชนดิทีม่กีารพสิจูน์แล้ว
ว่ามคีวามส�าคัญในการท�าให้เกดิการตดิต่อ
ของโรค AHS ในขณะที่การตรวจหาสาร
พนัธกุรรมของเชือ้ AHS โดยวิธ ีReal-time 
PCR อยู่ในระหว่างการทดสอบ วิเคราะห์ 

และแปลผล

ข้อมูลท่ีได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 

ควบคมุ ป้องกัน เฝ้าระวงัโรค AHS ทีโ่ดยมุง่เน้นที่

การก�าจดัแมลงพาหะและให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าท่ี

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรต่อไป

 

คณะท�างานร่วมประชุมเพื่อวางแผนด�าเนินงาน

ริ้น (Culicoides ) แสดงจุดวางกับดัก
แมลงในคอกม้า
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โรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ (African Horse Sickness)

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ 

มาก่อนในประเทศไทย และเป็นโรคท่ีมกีารแพร่ระบาดในสตัว์จ�าพวก  

ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอฐู ซึง่ปัจจบุนักรมปศุสตัว์ได้บรูณาการ 

กบัภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมการระบาด 

อย่างใกล้ชิด พร้อมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU)  

การก�าจดัโรคกาฬโรคแอฟรกิาในม้า (African Horse Sickness)  

ของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความยัง่ยนืของความร่วมมอืกันระหว่าง 

ภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership; PPP) 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกา

ในม้า (African Horse Sickness), คณะอนุกรรมการวิชาการ

ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกา

ในม้า ในม้าลาย และแมลงพาหะ เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า  

เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ และได้มกีารจดัท�าแผนปฏบิตั ิ

การก�าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; 

AHS) เพื่อคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศของประเทศไทย และก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน 

3 ระยะ ได้แก่

ระยะท่ี 1 ระยะเผชญิเหตโุรคระบาดโรคกาฬโรคแอฟรกิาในม้า ระยะการด�าเนนิงานเพือ่การควบคมุ ป้องกัน และเฝ้าระวงัโรคกาฬโรค

แอฟริกาในม้า โดยให้มีการส�ารวจประชากรม้า ลา ล่อ และม้าลาย พร้อมฝังไมโครชิพเพื่อระบุตัวตนสัตว์ 
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ด�าเนินการป้องกนัแมลงพาหะน�าโรค เช่น แมลงดดูเลอืด จ�าพวกร้ิน เป็นต้น โดยการตดิตัง้มุง้ และพ่นยาไล่แมลงในบรเิวณคอกและ

โรงเรือนเลี้ยงม้า ควบคุมการเคลื่อนย้ายและชะลอการน�าเข้า น�าผ่าน และน�าออก ม้า ลา ล่อ และม้าลาย เข้าราชอาณาจักรไทย 

ด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าโดยการเก็บตัวอย่างเลือดม้าทุกตัวในพื้นท่ี

เสี่ยงก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการเฝ้าระวังโรคทางอาการ 

ภายใต้การด�าเนินงานอย่างบูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชน 

ในระยะที ่1 สถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟรกิาในม้า 

มีแนวโน้มคลี่คลายลงและไม่พบสัตว์ปวยตายใหม่เพิ่มเติม โดย  

ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2563 พบการระบาดของโรคใน 15 จงัหวดั ได้แก่  

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี 

จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวัดชลบรุ ีจงัหวดัชัยภมิู จงัหวดัสระแก้ว จังหวดั

สระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 

นครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  

และกรุงเทพมหานคร มีอัตราการปวยร้อยละ 24 และอัตราการ

ตายร้อยละ 93 (ตายสะสม 568 ตัว จากปวยสะสม 610 ตัว 

ประชากรม้าร่วมฝูงทั้งหมด 2,497 ตัว) และด�าเนินการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้ม้าในพื้นที่จุดเกิดโรคและ

พืน้ทีเ่สีย่งรอบจุดเกดิโรคแล้วร้อยละ 84 จากจ�านวนประชากรม้า

ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด 9,893 ตัว
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เมื่อสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้แล้ว 

กจ็ะเข้าสู ่ระยะท่ี 2 ระยะเฝ้าระวงัและป้องกันการ 

อุบัติซ�้าของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งเป็น

ระยะการด�าเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ

อุบัติซ�้าของโรคนี้ไม่ให้เกิดการระบาดซ�้าขึ้นมาอีก

ครั้งในประเทศไทย โดยจะเน้นที่การควบคุม

การน�าเข้าสัตว์เสี่ยงจากต่างประเทศ และพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ติดตาม และประเมินผล และระยะสุดท้ายคือ  

ระยะท่ี 3 ขอคนืสถานภาพรบัรองการปลอดโรคกาฬ 

โรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทยจากองค์การ

โรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ ซึง่จะสามารถขอ

ได้เมื่อประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคนี้

ติดต่อกันในระยะมากกว่า 2 ปี 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เยี่ยมชมส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชมุฝาย

ผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปือย ส�านักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑ์สัตว์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมา

เยี่ยมชมส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมี 

นายจาตรุนต์ พลราช ผูอ้�านวยการส�านกัเทคโนโลยี 

ชวีภณัฑ์สตัว์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรบั ทัง้นี้  

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช ่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและ

แนวทางการพัฒนาและปรับปรงุโรงงานผลติวัคซนี 

ให้มีความทันสมัยและได้รับมาตรฐาน GMP  

เพ่ือทีจ่ะสามารถผลติวคัซนีได้ตามความต้องการของ 

เกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อให้สามารถส่งออก

ไปขายยังภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย



สหกรณ์โคนมนครล�าปาง 

จ.ล�าปาง

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนวากิว 

เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

วสิาหกจิชมุชนเลีย้งโคเนือ้พนัธุ ์
ก�าแพงแสน จ.สุราษฎร์ธานี

กลุม่ผู้เลีย้งโคเนือ้บ้านหินกบู จ.ชมุพร

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อรวมคอกบ้าน

ครนเเดง จ.นครพนม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 

ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กลุ่มผู้ผลิตโคขุนทุ่งกุลา 

จ.ร้อยเอ็ด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ 

จ.มหาสารคาม

ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ผลงานบูรณาการระดับภาค 2563 : เกษตรกรผู้รับบริการ
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ด้ำนผลิตเเละส่งเสริม

ศูนย์บริกำรอำหำรสัตว์ (Feed center) 
ต้นทุนค่าอาหารสัตว์มีสัดส่วนร้อยละ 60-70 ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของเกษตรกร ดังน้ัน  

ในปี 2563 ได้รับงบประมาณ 59.28 ล้านบาท ในการด�าเนินงานศูนย์บริการอาหารสัตว์ (feed center)  
เพือ่ลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสัตว์ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเนือ้ โคนม ในพืน้ทีส่่งเสรมิการเล้ียงสตัว์ 

เป้ำหมำย : จัดตั้งศูนย์
บริการอาหารสัตว์ ในพ้ืนที ่13 
แห ่ง ( เพชรบูรณ์  ล�าปาง 
ร ้ อ ย เ อ็ ด  ม ห า ส า ร ค า ม 
น ค ร ร า ช สี ม า  น ค ร พ น ม 
นราธิวาส ชัยนาท สระบุรี 
ลพบรุ ีสรุาษฎร์ธาน ีชมุพรเเละ
สระแก้ว)

ผลกำรด�ำเนินงำน : ให้บริการเกษตรกร/สหกรณ์ 1,095 ราย 
ผสมอาหาร TMR 1,424 ตัน และศึกษาดูงาน 68 ครั้ง จ�านวน 1,218 ราย

กำรติดตำมและประเมินผล : เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุด 
4.33/5 คะแนน (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

ผลิตอำหำรทีเอ็มอำร์คุณภำพดีส�ำหรับโคเนื้อ โคนม  
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ผลิตอำหำรทีเอ็มอำร์คุณภำพดีส�ำหรับโคเนื้อ โคนม



เป็ดบำงปะกง (Bangpakong Duck)
ชื่อสามัญ : เป็ดบางปะกง (Bangpakong Duck)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anas platyrhynchos

เลขทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 

 สพพ. 59(1)0605-02

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์  
เลขทะเบียนที่ DLD DU 01/2018

เพศผู้ 
ขนตามล�าตัวสีกากีเข้ม หัว, 

ปลายปีก,ปลายหาง  

สีเขียวแก่ ขนปลายหางงอนขึ้น

ข้างบน 2-3 เส้น ปากสีด�าแกม

น�้าเงิน ขา-เท้า สีส้มอมด�า

เพศเมีย 
ขนตามล�าตัวสีกากีอ่อนตลอด

ตัว ปากสีด�าแกมน�้าเงิน ขา-เท้า 

สีส้มอมด�า

ลักษณะทำงเศรษฐกิจ
1.อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย 144±21 วัน

2.น�้าหนักตัวเมื่อไข่ฟองแรกเฉลี่ย 1,300 กรัม

3.น�้าหนักไข่เฉลี่ย 65.02±4.9 กรัม

4.น�้าหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย 55.28±2.45 กรัม

5.ผลผลิตไข่เฉลี่ยปีละ 287±10 ฟอง/แม่

6.น�้าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ย 

   - เพศผู้ 1,500±20 กรัม 

   - เพศเมีย 1,300±40 กรัม 

7.อายุเมื่อปลดระวางเกษตรกรทั่วไป 2 ปี

เ ป ็ ด บ า งป ะก ง  ไ ด ้ รั บ ก า รพัฒน า

และปรับปรุงพันธุ ์โดยกรมปศุสัตว์ ต้ังแต่ปี  

พ.ศ. 2503 เลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ สถานีทดสอบ

พันธุ์สัตว์บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ปัจจุบัน ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ท�าการวิจัย

และผลิตเป็ดบางปะกง ที่

*ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จ.ปราจีนบุรี

*ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

*ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี

*ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

รำคำจ�ำหน่ำย
ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จ�าหน่ายเป็ดพันธุ์บางปะกง 

- เพศผู้    อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ราคาตัวละ  2 บาท

- เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ราคาตัวละ 12 บาท

ภาคเอกชน จ�าหน่ายเป็ดพันธุ์บางปะกง 

- ลูกเป็ดเพศเมีย ราคาตัวละ 23 บาท

107กรมปศุสัตว์ 

โครงกำรทหำรพันธ์ุดี                                

เป็ดบางปะกงส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ล�ำดับ หน่วย ที่อยู่
จ�ำนวนตัว

หมำยเหตุ
ผู้ เมีย รวม

1 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย 400 2,000 2,400

2 กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ 400 3,000 3,400

3 ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน 1,100 10,200 11,300

4 ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก 200 1,000 1,200

5 ค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก 350 750 1,100

6 ค่ายบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก 40 1,400 1,440

7 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 600 3,000 3,600

8 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น 100 400 500

9 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จ.ขอนแก่น 300 3,400 3,700

10 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จ.สุรินทร์ 500 1,260 1,760

11 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด 600 3,000 3,600

12 มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี - 500 500

13 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก 200 1,500 1,700

14 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 100 2,000 2,100

 รวม  4,890  33,410  38,300 

กระจำยพันธุ์เป็ดบำงปะกง  โครงกำรทหำรพันธุ์ดี

กระจำยพันธุ์เป็ดบำงปะกง  สู่เกษตรกรทั่วไป

ล�ำดับ หน่วยงำน
จ�ำนวนตัว

ผู้ เมีย คละเพศ รวม
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จ.ปราจีนบุรี       21,542        25,483      7,065 54,090

2 ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี       40,406        38,964          -   79,370

3 ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี       25,222        25,265          -   50,487

4 ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์     123,013      104,353          -   227,366

รวม     210,183      194,065      7,065 411,313
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กำรคัดเลือกโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยจีโนม
Genomic selection in Tropical Holstein dairy cattle (TH)

การพฒันาโคนมพันธุท์รอปิคอลโฮลสไตน์ (TH) น้ี เกดิจากความร่วมมอืระหว่างส�านักเทคโนโลยีชวีภาพ
การผลิตปศุสัตว์ (สทป.) และเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 หรือราวเกือบ 30 ปีมาแล้ว 
โดยใช้การพฒันาและปรบัปรงุพนัธ์ุด้วยแผนการผสมข้ามสายพนัธุร์ะหว่างพ่อโคนมพนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเชีย่น 
(Holstein Friesian, HF) ซึ่งเป็นโคนมที่มีแหล่งก�าเนิดจากประเทศอเมริกา และแคนาดา ที่ให้ผลผลิต 
น�้านมสูง ตอบสนองตลาดหลักในประเทศไทย กับแม่โคพันธุ์พื้นเมือง หรือลูกผสมบราห์มันพื้นเมือง ที่มี
คุณสมบัติความสมบูรณ์พันธุ์สูง หากินเก่ง ทนร้อน และทนโรคแมลง โดยการผสมเทียมเพิ่มระดับเลือด 
HF ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 87.50 - 93.75% แล้วคัดเลือกประชากรเพื่อผสมกันเองภายในฝูง (Inter se)  
จนกระทัง่มคีวามคงทีข่องลกัษณะการแสดงออก ในการคดัเลอืกโคพ่อแม่พนัธุไ์ด้พจิารณาจากลกัษณะทีม่ ี
ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะการให้ผลผลิตน�้านมลักษณะรูปร่าง เช่น ลักษณะรูปร่างโดยรวม 
ขาและกบี และระบบเต้านม จงึส่งผลให้โคนมมีลักษณะรปูร่างและเต้านมท่ีดี ขาและกบีทีแ่ขง็แรง และจากการ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ประเทศไทยมสีายพนัธุโคนมทีด่เีป็นของตนเองที ่“เลีย้งง่ำย ให้ผลผลติน�ำ้นม
ยนืนำน ในปรมิำณท่ีมำกพอเหมำะ” ความก้าวหน้าในการพฒันาพนัธกุรรมโคนมสามารถเหน็ได้จากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณน�้านมรวมที่ 305 วันต่อตัว จาก 3,785 กิโลกรัม หรือ 12.41 กิโลกรัม/ตัว/วัน ในปี 
2547 เป็น 4,309.87 กิโลกรัม หรือ 14.13 กิโลกรัม/ตัว/วัน ในปัจจุบัน

จากการด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง
ยาวนานด้วยการทดสอบ และประเมินค่า
ทางพันธุกรรม (Genetic evaluation) 
เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการคัดเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ 
ส�าหรับผลติลกูโคเพศผูห้นุม่ และแม่โคสาว 
ทดแทนในรุ ่นต่อ ๆ ไป โดยมีการวิจัย 
และพัฒนาให้มีความถูกต้องแม่นย�าย่ิงขึ้น
อย่างต่อเนือ่งตามล�าดบัทัง้วธิกีารทางสถติิ
และโมเดล เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกด้วย 
วิธีการแบบดั้งเดิม (Traditional genetic 
evaluation) ซึ่งอาศัยข้อมูลลักษณะ
ปรากฏ ร่วมกับข้อมูลพันธุ์ประวัติ จนถึง
การคัดเ ลือกด ้วยจีโนม (Genomic  
selection) ในปัจจุบัน จนท�าให้เกิดพันธุ์
โคนมดังกล่าวที่มีผลกระทบก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรผู ้เล้ียงโคนม  
และประเทศไทย เช ่น เกษตรกรมี 

พ่อโคนมสายพันธุ์ดี มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศ และการ
เลีย้งดขูองประเทศไทย ให้ปรมิาณผลผลติ
น�้านมสูงพอเหมาะ ประหยัดต้นทุนในการ
เลีย้งโคนม และการผลิตน�า้นม เพิม่โอกาส
ทางการแข่งขนัทีส่งูขึน้ น�ามาซึง่ความยัง่ยนื 
และม่ันคงทางอาชีพของเกษตรกร ส่วน
ราชการและประเทศไทยสามารถลดความ
สูญเสียค่าใช้จ ่ายในการน�าเข้าน�้าเชื้อ 
แช่แข็งจากต่างประเทศ คิดเป็นมลูค่าไม่น้อย 
กว่า 50 ล้านบาทต่อปี ลดค่าใช้จ่ายทางตรง 
ของภาครัฐในการป้องกันความเสี่ยงจาก
การน�าเข้าโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ และ 
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อ
รองรับข้อตกลง FTA ( Free Trade Area: 
FTA) และ WTO และทีส่�าคญัช่วยลดระดบั
สายเลอืดโคในเขตอบอุน่ ในกรณทีีม่รีะดบั

สายเลือดเข้าใกล้พันธุ์แท้ซึ่งมักมีปัญหา 
ในการเลี้ยงและการจัดการในสภาวะ
แวดล้อมเขตร้อนชื้นของประเทศไทย  
จนท�าให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ได้อนุมัติรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล 
ผลงานประดษิฐ์คิดค้น ประจ�าปีงบประมาณ  
2563 ให้โคนมพันธุ์ทรอปิคคอลโฮลสไตน์ 
ได ้ รับราง วัลระดับดี เด ่น  ประจ� าป  ี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
2563 นี ้ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และได้รับ 
รางวลัเลศิรัฐ ประจ�าปี 2563 รางวลับรกิาร
ภาครฐั ประเภทพฒันาการบรกิาร ระดบัดี 
จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ เมือ่วนัที ่16 กันยายน 2563 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพค 

เมืองทองธานี
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โคนมพันธุ์ทรอปิคคอลโฮลสไตน์ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

การผลิตพ่อโคนมทรอปิคคอลโฮลสไตน์ :  
รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ  

ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ประจ�าปี 2563

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัฒกรรมการบริการ
ผลงาน “e-Smart Plus”

รางวัลบริการภาครัฐ ประบอกพัฒนาการบริการ
ผลงาน” การผลิตพ่อโคนมกรอนิคอน โฮลสไตน์ (Tropical Hoplic In .TH)”

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์  http://www.dld.go.th

:
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การคัดเลือกด้วยจีโนม (Genomic selection) ในโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ โดยการน�าข้อมูลทาง
พนัธกุรรม (Genotypes) ทีเ่กิดจากความผนัแปรทางพนัธกุรรมในระดบันวิคลีโอไทด์ (Single-nucleotide 
polymorphism, SNP) ที่มีการกระจายอยู่ทั่วทั้งจีโนม ประมาณ 50,000 สนิปส์ ร่วมกับข้อมูลลักษณะ
ปรากฏ และข้อมูลพันธุ์ประวัติ มาประเมินค่าการผสมพันธุ์จีโนม (Genomic estimated breeding value, 
GEBV) ด้วยวธิแีบบขัน้ตอนเดยีว (Single-step GBLUP, sGBLUP) โดยใช้โมเดลวนัทดสอบรเีกรชชัน่สุม่ 
(Random regression test-day model, RR-TDM) ในการประเมินส�าหรับลักษณะการให้ผลผลิตน�้านม  
และใช้โมเดลรอบการให้นม (Lactation animal model, LAM) ส�าหรับลักษณะอ่ืน ๆ ต้ังแต่ปี 2559 การคดัเลอืก
ด้วยจีโนมมีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดเลือกแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสามารถ
ช่วยเพิ่มความแม่นย�าของค่าความสามารถทางพันธุกรรมได้ถึงประมาณ 30-70% และสามารถท�านาย
ความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละตัวได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วยความเชื่อมั่นสูงทั้งที่ยังไม่มีข้อมูล 
ฟีโนไทป์ของตวัสตัว์เองหรอืข้อมลูของลกูหลาน ท�าให้ร่นระยะเวลาการสร้างพ่อพนัธุโ์ดยสามารถคดัเลอืก 
และผสมพนัธุพ่์อโคทีอ่ายยัุงน้อย (จากอายมุากกว่า 5-6 ปี เป็น 2 ปี) ส่งผลให้ช่ัวอายุ (Generation interval)  
ลดลง ซึ่งข้อดีเหล่านี้ท�าให้ศักยภาพในการเพิ่มอัตราความก้าวหน้าทางพันธุกรรม (Genetic gain หรือ 
Genetic progress) ดีขึ้นเป็นสองเท่าส�าหรับลักษณะการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนในการปรับปรุง
พันธุกรรมโคนมภายในประชากรเมื่อเทียบกับแผนการทดสอบลูกหลานแบบดั้งเดิมอีกด้วย การคัดเลือก
ด้วยจีโนมยังช่วยเพิ่มความแม่นย�าในการคัดเลือกสัตว์พันธุกรรมดีในลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมต�่า เช่น 
ความสมบูรณ์พันธุ์ (Fertility) การทนร้อน (Heat tolerance) การทนโรค (Disease resistance) และการ
ใช้งานทนทาน (Longevity) ซึง่ล้วนเป็นลกัษณะทีม่คีวามส�าคญัต่อเกษตรกร นอกจากนี ้การใช้ข้อมลูจโีนม
ยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบพ่อและแม่พันธุ์ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือเกิดการสูญหายของพันธุ์ประวัต ิ
ได้แม่นย�ากว่าการตรวจสอบจากลายพิมพ์ดีเอ็นเอแบบอื่น ๆ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความแม่นย�าในการประเมิน
พันธุกรรมให้สูงขึ้น
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อย่างไรกต็าม ความน่าเชือ่ถอืของการประเมนิพนัธกุรรมจโีนม 

ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น จ�านวนของสตัว์ทีม่ข้ีอมลูฟีโนไทป์และ 

ข้อมูลจีโนไทป์ในประชากรอ้างอิง (ประชากรอ้างอิงขนาดใหญ่ 

เพิ่มความถูกต้อง) ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในประชากรอ้างอิง 

(ความสัมพันธ์ต�่า เพิ่มความถูกต้อง) และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชากรอ้างอิงและประชากรทีจ่ะคดัเลอืก (ความสมัพนัธ์สงู เพ่ิม

ความถกูต้อง) นอกจากนี ้การคดัเลอืกด้วยจโีนมมข้ีอจ�ากัดคอืการ

ประมาณค่าอิทธิพลของเครื่องหมายพันธุกรรมที่ค�านวณจาก 

สายพันธุห์รอืประชากรหนึง่ไม่สามารถคาดการณ์ทีแ่ม่นย�าส�าหรบั

สายพันธุ์หรือประชากรอื่น ๆ อีกทั้งการคัดเลือกด้วยจีโนมเป็น

เทคโนโลยีที่ใหม่จึงยังต้องมีการศึกษาวิธีการประเมิน GEBV เพื่อ

หาวิธีการที่เพิ่มความถูกแม่นย�าให้ได้มากท่ีสุดในการประเมิน 

GEBV เป็นต้น

ปัจจบุนัการคดัเลอืกด้วยจโีนมได้กลายมาเป็นวธิกีารหลกัทีใ่ช้ใน

การประเมินพันธุกรรมและคัดเลือกโคพันธุ์ TH โดยการคัดเลือก

ด้วยจโีนมได้ถกูน�ามาใช้ในการคดัเลอืกแม่โคชัน้เลิศ (Bull dams) 

 ตัวอย่างสมุดพ่อพันธุ์ตั้งแต่ปี 2547-2562

การคัดเลือกโคตัวผู้อายุน้อย (Pre-selection) เพื่อน�าเข้าสู่

กระบวนการทดสอบลูกหลาน และการประเมินพ่อพันธุ์ชั้นเลิศ 

(Proven sire) ทางส�านกัเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสัุตว์ได้น�า

โปรแกรม BLUPF90 family ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการประเมินพันธุกรรมสัตว์ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง ่ายต่อการใช้งาน (User-friendly)  

ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จึงได้พัฒนาโปรแกรม

การใช้งานส�าเร็จรูปชื่อ ProGnome ขึ้น โดยเชื่อมโยงระบบฐาน

ข้อมูลโคนมของประเทศและการประเมินพันธุกรรมเข้าด้วยกัน 

ท�าให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตกรมปศุสัตว์ 

มีแผนด�าเนินงานในการใช้การคัดเลือกด้วยจีโนมอย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาโคนม TH โดยการพัฒนาโมเดล การเก็บข้อมูล

จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ท่ีมากขึ้น เพ่ือเพิ่มขนาดของประชากร

อ้างอิง อันจะส่งผลท�าให้การท�านายค่าพันธุกรรมของตัวสัตว ์

มีความถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น



งำนพระรำชด�ำริและกิจกรรมพิเศษปีงบประมำณ  
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- โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

- โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด�ำริ

- โครงกำรหลวงและพื้นที่เฉพำะ

- กิจกรรมพิเศษ

113กรมปศุสัตว์ 

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

• โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงต้ำนภัยโควิด 19
- ด�าเนนิการระยะเร่งด่วน เม.ย. – ก.ย. 63 ในพืน้ที ่17 จงัหวดั 30 ฟาร์ม มปีระชาชนทีเ่ดอืดร้อน

  ได้รับความช่วยเหลือในการจัดจ้างและฝึกอาชีพ จ�านวน 1,101 ราย

- งานด้านปศุสัตว์ สาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง สุกร ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ สนับสนุน

   พันธุ์สัตวใ์ห้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ



การขยายผลและสร้างเครือข่าย

1. ผ้ามูลมงคล

3. การท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ “นวัตวิถี”
3. มีการบริหารจัดการขี้ควายอย่างดี

ท�าให้กลุ่มมีรายได้

โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ รูปแบบคนรวมกลุ่ม วัว - ควายรวมคอก

ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ

อ�าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม

ผลส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ

1. สมาชิกมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน 
และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

2. สัตว์อารมณ์ดี  ตรวจจับสัดได้ง่าย  
ส่งผลให้อัตรา การผสมติดสูง

“นาหว้าโมเดล” คือ การเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบ 
คนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ  
เป็นการน�าความสุขกลับมาสู่ครอบครัวและชุมชน  
อกีครัง้ เกดิความร่วมมือและสร้างเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็
ภายในชุมชน ช่วยพลิกฟื ้นความเป็นไทย และ 
ประการส�าคญัคือ ร่วมกนัสืบสาน รกัษา และต่อยอด  
งานโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป 

2. ธนาคารขี้วัว เพื่อสงเคราะห์ชีวิต
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1. ได้จ�านวนผูน้�าและเครือข่ายทียั่งด�าเนนิการต่อเนือ่ง 500 เครือข่าย

2. ได้โมเดลการพัฒนาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3. ได้เกษตรกรตัวแบบการพัฒนาทฤษฎใีหม่ขัน้ 1 2 3

4. ได้ฐานข้อมลูเกษตรกรเครือข่ายท่ีน�าไปพฒันาต่อได้

5. ได้จดัหาไก่ไข่พนัธุแ์ท้ เพือ่สร้างเกษตรกรผู้เล้ียงไก่พนัธุไ์ข่จ�าหน่าย 45 ราย 1,600 ตวั จะเป็นเครอืข่าย

ของศูนย์พฒันาปศุสตัว์ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีต่่อไป



โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ

จังหวัดชัยนาท จ�านวน 63 ราย โคนม 630 ตัว
จังหวัดสงขลา จ�านวน 55 ราย โคนม 550 ตัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 5 ราย โคนม 75 ตัว 
จังหวัดสุโขทัย จ�านวน 13 ราย โคนม 85 ตัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 1 ราย โคนม 10 ตัว

ปัจจุบันมีปริมาณน�้านมดิบ 

6,858 กิโลกรัม/วัน

จ�านวนแม่โครีดนม 634 ตัว

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ

ด�าเนินการในพื้นที่  จังหวัดนครนายกและจังหวัดบุรีรัมย์

เกษตรกร 16 ราย สนับสนุนกระบือนมรายละ 5 ตัว  รวม 80 ตัว

การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ 
ด�าเนินโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ภายใต้ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยให้การสนับสนุนโคนม           
แก่เกษตรกรในพื้นท่ี 5 จังหวัด จ�านวนทั้งสิ้น 1,350 ตัว  
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 59,400,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ

เกษตรกร 2 กลุ่ม 
1. เกษตรกร 3 ราย

 แม่โค 15 ตัว
2. เกษตกกร10 ราย    
แม่กระบือ 50 ตัว

เกษตรกร 1 กลุ่ม เกษตรกร 
7 ราย แม่โค 35 ตัว

เกษตรกร 1 กลุ่ม
 19 ราย 

แม่โค 95 ตัว

เกษตรกร 2 กลุ่ม 
20 ราย 

แม่โค 100 ตัว

เกษตรกร 2 กลุ่ม 
23 ราย 

แม่โค 115 ตัว

เกษตรกร 3 กลุ่ม 
เกษตรกร 28 ราย
 แม่โค 140 ตัว

ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ ให้การสนับสนุนสัตว์ จ�านวน 550 ตัว (แม่โค จ�านวน 500 ตัว, แม่กระบือจ�านวน  

50 ตัว) แก่เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่  

สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ด้านอาชีพ สร้างอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีพ้ืนฐานและมีความสมัครใจในด้านการเลี้ยงโค-กระบือ เพิ่มขึ้นโดยการขยายลูกสัตว ์

ในโครงการฯ และด�าเนนิงานในรูปแบบกลุม่เกษตรกรได้รบัต้นทนุในการประกอบอาชพีด้านปศสุตัว์ คดิเป็นมลูค่าอย่างน้อย 90,000 

–100,000 บาทต่อราย (โดยคิดจากแม่โค-แม่กระบือที่เกษตรกรจะได้รับมอบกรรมสิทธิ์หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ

2. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเสริมและก�าหนดให้เกษตรกรต้องจัดท�าแปลง 

พชือาหารสตัว์ รวมถงึให้ค�าแนะน�าในการส�ารองพืชอาหารสตัว์ รวมทัง้สนบัสนนุให้ใช้วสัดเุหลอืท้ิงจากภาคการเกษตร เพือ่ลดการ 

เผาสร้างมลพิษ

3. ด้านเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มแม่พันธุ์โคเพื่อรองรับการสร้าง ลูกโคขุนในระดับต้นน�้า ได้อย่างน้อย 532 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80 จาก

จ�านวนแม่โค ลูกตัวเมียตัวที่ 1 และตัวที่ 2 (มีนาคม  2563)

กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งาน “โครงการหลวง 51”

ดุจแสงทองจากฟ้าสู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น

ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ผลิตจากหมูด�า 

กรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงโดยเกษตรกรโครงการ 

หลวง แปรรูปโดยศูนย ์วิจัยและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อาทิ ไส้กรอก

แฟรงค์เฟอร์เตอร์ เบคอน หมูแดดเดียว  

พอร์คช็อป และแฮมรมควัน

กรมปศุสัตว์โดยกองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ 

ได้ร่วมกบักองผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ จดัท�าผลติภัณฑ์ปศสุตัว์แปรรปู 

สาธิตเพื่อจัดแสดงในงาน “โครงการหลวง 51”  

ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงก�าหนดจัดขึ้น 

ระหว่างวันที่ 6 – 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่น 63

- ผลติภณัฑ์ทีแ่ปรรูปโดยเกษตรกร

โครงการหลวงพ้ืนที่จังหวัดน่าน อาทิ 

หมูสะดุ ้งแดด ไส ้ อ่ัว แหนม และ 

น�้ามันหมูออร์แกรนิค
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ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ ทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพื่อเป็นสินค้ำที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) 

สัตว์พันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อัตลักษณ์ สินค้า GI

เตรียมความพร้อม
ต่อยอดไปสู่

กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ยกระดับการเลี้ยงสัตว์

ไปสู่
การรวมกลุ่มการผลิต

การแปรรูป

จ�าหน่ายเพิ่มมูลค่า

“งานใหม่ ปี 64”
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ตัวแทนเกษตรกรได้รับรางวัล

TOP OUTSTANDING LOCAL BRAND

2. อบรมหลักสูตร “เกษตรกร 
ยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce”

พาเกษตรกร ขายสินค้าปศุสัตว ์
ส่งออกต่างประเทศ

3. โครงการตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ 
“เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์
มืออาชีพ”

กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำปศุสัตว์ในรูปแบบร้ำนค้ำสวัสดิกำรกรมปศุสัตว์ 
Livestock Farm Outlet

  - ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรกร

  - ผลิตภัณฑ์จากกรมปศุสัตว์

  - ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

Offline

Online

ตลำดสินค้ำปศุสัตว์ออนไลน์

1. โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
“เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์
มืออาชีพ”
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DLD Learning Online
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรแปรรูปน�้ำนมโคผ่ำนระบบสื่อออนไลน์สู่ฐำนวิถีชีวิตใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปน�้านมโค ผ่านระบบ 

สือ่ออนไลน์ ส�าหรบัเกษตรกรผูผ้ลติน�า้นมโคของประเทศไทย

และประชาชนทั่วไป

2.เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพส�าหรับเกษตรกร

ผู ้ผลิตน�้านมโคของประเทศไทยและประชาชนทั่วไป  

ในการเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

3.เพื่อการเข้าถึงแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญอย่างเท่าเทียม 

ในราคาที่เหมาะสมของประชาชนทั่วไป

ผลลัพธ์ของโครงการ

- ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการด้านการ

อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจาก

การให้บริการแบบเดิม (แบบเดิม 40 ราย : นวัตกรรมใหม่ 

33,021 ราย) 

- ประชาชนผูใ้ช้บรกิารจ�านวน 33,021 ราย จากท่ัวประเทศ  

(ในช่วง 14-17 เมษายนและ 11-15 พฤษภาคม 2563) 

ได้รับองค์ความรู ้ ได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถ

น�าไปสร้างเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว (ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมบน Facebook 

เพจ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่)

ตัวชี้วัด

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนทั่วไป จ�านวน 50 ราย

ต่อหัวข้อการฝึกอบรม รวม 200 ราย

เป้าหมาย

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนทั่วไป จ�านวน 50 ราย

ต่อหัวข้อการฝึกอบรม รวม 200 ราย

หลักสูตรการฝึกอบรม

1.การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และเคร่ืองส�าอางจากน�้านม  

ภายใต้กิจกรรมสงกรานต์หรรษา ระหว่างวันที่ 14-17 

เมษายน 2563

2.การแปรรปูผลติภัณฑ์เนยแขง็ ภายใต้กจิกรรมวนัดืม่นมโลก 

ระหว่างวนัที ่11-15 พฤษภาคม 2563

วิธีการด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook เพจ :  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

ใช้ Google from ในการลงทะเบียนอบรม และ 

รับคู่มือการฝึกอบรม 

จัดการฝึกอบรมด้วย Facebook Live 

 เพจ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ปศุสตัว์เชยีงใหม่  

เปิดตลาดนดัออนไลน์ผ่าน Facebook  

เพจ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ปศุสตัว์เชยีงใหม่  

ประเมินความพึงพอใจด้วย Google from 

LIVESTOCK  PRODUCT  ONLINE 

EXPERIENCE

กิจกรรมงำนกำชำด ณ สวนลุมพินี ประจ�ำปี 2563  
ระหว่ำงวันที่ 15 – 24 พฤศจิกำยน 2562
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กำรศึกษำดูงำนโดยคณะดูงำนต่ำงประเทศ ประจ�ำปี 2563
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากราชอาณาจักรภูฏาน (Dairy Value Chain Study Visits in Thailand)  

ในระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2563
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โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ วนัที ่9 ตลุาคม 2562 

โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 11 ตุลาคม

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 
และกิจกรรมสัตวแพทย์พระรำชทำน ประจ�ำปี 2563

• โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรณบุรี

• โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นทีเ่ฉลมิพระเกียรตฯิ จ.ประจวบครีีขนัธ์

• โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว

• โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมงำนวันไข่โลก  ประจ�ำปี 2563
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กำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ‘ช่วงโควิด หยุดเชื้อเพื่อชำติ’

โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรแปรรูปเนื้อโค 
หลักสูตร “กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจำกเนื้อโค” 

ระหว่ำงวนัที ่23-24 มนีำคม 2563  ณ ศผส.มหำสำรคำม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 20 รำย
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กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์นมจำกเกษตรกรไทย ภำยใต้คณะท�ำงำนรณรงค ์
บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม

ร่วมรณรงค์บริโภคนมทั่วประเทศไทย

ร่วมรณรงค์บริโภคนมกับ FAO

กิจกรรมออนไลน์

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้ำนปศุสัตว์
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คณะผู้จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี 2563

ที่ปรึกษำ

นายสรวิศ ธานีโต 
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้จัดท�ำ

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต                                                
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

พิมพ์เเละเผยเเพร่โดย
กองแผนงาน กรมปศสุตัว์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 2242, 2244 โทรสาร 0 2653 4924 (Planning Division, Department of Livestock Development) 

https://planning.dld.go.th

พิมพ์จ�านวน 1,000 เล่ม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ความหนาจ�านวน 124 หน้า

ISBN : 978 974 682 437 8

พิมพ์ที่
ออกเเบบเเละจัดพิมพ์โดย บริษัท รีปริ้น จ�ากัด โทร 089 483 1400

นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวนงนุช น้อยนงเยาว์                                               
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวจินตนาภรณ์ ไสยะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรพรรณ แก้ววิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิภาพร สมอดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนุชาติ เสนาขันธ์     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมนฤทัย แสงศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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