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แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ( ๕ ปแรก ) เปนแผนยุทธศาสตรในระยะแรก
ของแผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ ท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางกรมปศุสัตว กับ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ( NIDA ) และกรมปศุสัตวไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหเผยแพรเพ่ือใชเปนกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาการปศุสัตวของประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวระหวางป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบความกาวการดําเนินงานท่ีผานมาของกรมปศุสัตว วามีความสอดคลองและเปนไปใน
กรอบทิศทางท่ีไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ( ๕ ปแรก ) หรือไม  ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา และขอเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว
ใหสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายของรัฐบาล  และใหสามารถบรรลุ
วิสัยทัศนของกรมปศุสัตวท่ีระบุไว คือ“เปนองคกรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตวสูอาเซียนและตลาดโลก”

สําหรับความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว กองแผนงานไดประมวลผล
ขอมูลจากทุกกอง/สํานักท่ีไดจัดทําตามแบบรายงานในป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และขอมูลอางอิงจากหนวยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ รวมถึงขอมูลผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบันในป ๒๕๕๘ โดยแบงออกเปน ๓ สวนคือ ๑) ผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๒) ปญหาและอุปสรรค ๓) ขอเสนอแนะ   ท้ังนี้กองแผนงานหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานผลการติดตามความกาวหนาตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว จะเปนประโยชนแกหนวยงานและบุคลากร
ของกรมปศุสัตว ในการทบทวนและปรับปรุงแกไขบทบาทภารกิจของหนวยงานในป ๒๕๕๙ ใหสอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว และใชประกอบในการจัดทําแผนงาน / โครงการ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนของกรมปศุสัตว
ภายในป ๒๕๖๐ ตอไป
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วิสัยทัศน “เปนองคกรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตวสูอาเซียนและตลาดโลก”

คานิยมหลัก

“ I2-SMART ”
I : Innovation มุงเนนนวัตกรรม
I : Integration บูรณาการการทํางาน
S : Standard มีมาตรฐาน
M : Mastery ทํางานอยางมืออาชีพ
A : Agility คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
R : Responsibility รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
T : Teamwork มุงม่ันในการทํางานรวมกัน

พันธกิจ
๑) เสริมสรางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตวไทยใหไดมาตรฐาน

มีความเปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปจจัยเสี่ยง และกาวเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economics Community : AEC ) ตลอดจนสงเสริมการสรางคุณคา
ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรดานการปศุสัตว ปรับโครงสรางการผลิต เนนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพ
อาชีพเกษตรกร

๒) ปรับปรุงโครงสรางการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาพันธุสัตว พืชอาหารสัตว สุขภาพสัตว
ควบคู กับการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตให มีความนาเชื่อถือ ตามเงื่อนไขประเทศคูคา และตามหลัก
มาตรฐานสากล เสริมสรางมูลคาเพ่ิมดวยความคิดสรางสรรค เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแขงขัน กํากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ และสนับสนุนการผลิตใหไดปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของตลาด

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความเขมแข็ง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูครบวงจร เขาถึงงาย สะดวก
รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม โดยบุคลากรในเครือขายของการปศุสัตวสามารถใชประโยชนไดจริง

๔) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปญญา และความคิด
สรางสรรค เพ่ือเปนฐานแหงศูนยกลางแหลงความรู มุงสื่อสาร ถายทอดความรูไปสูเกษตรกร ผูประกอบการ ให
สามารถนําไปใชประโยชนได ท้ังในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย และอ่ืนๆ ไดอยางยั่งยืน

๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว ดวยกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบใหไดมาตรฐานสากล
และความรวมมือกับตางประเทศ



๒

เปาประสงคหลัก
๑) ทรัพยากรมนุษยในกรมปศุสัตวและกระบวนการการปศุสัตวไทยมีศักยภาพสมรรถนะเขมแข็งได

มาตรฐาน พรอมท้ังมีจํานวนเพียงพอ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและปจจัยเสี่ยงจากความรวมมือทางการคา
ในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economics Community : AEC )
รวมท้ังมีความม่ันคงในอาชีพ วิชาชีพ ภูมิใจและพึงพอใจในคุณภาพชีวิตท่ีดี ตั้งแตบุคลากรกรมปศุสัตว เกษตรกร
ผูประกอบการ/ผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของกับกรมปศุสัตวและการปศุสัตวไทย

๒) ระบบการผลิตปศุสัตวไทยทุกชวงหวงโซการผลิต มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และไดมาตรฐานตรงตามเงื่อนไขประเทศคูคา มีความรวมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
(ASEAN) สามารถรับมือกับเงื่อนไขทางการคา มาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ มีการผลิตท่ีเพียงพอตอ
ความตองการของตลาดภายในประเทศ และความตองการของตลาดภายนอกประเทศ พรอมท้ังมีระบบการปองกัน
โรคและระบบท่ีเก่ียวของมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอดภัยตอผูผลิตและชุมชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานสากล แขงขันไดทุกตลาดอยางยั่งยืน

๓) มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถวน ทันสมัย งายตอการเขาถึง และมีการดําเนินงานเชื่อมโยงกันอยาง
บูรณาการ การบริหารจัดการภาครัฐดานการปศุสัตวไทยมีความเขมแข็งเปนมืออาชีพในการใหบริการ รวมท้ัง มี
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรกรมปศุสัตวกับใหผูรับบริการ คือ เกษตรกร ผูประกอบการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดจนมีการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงไดอยางเปนรปูธรรม

๔) เปนศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทย ดวยการรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
การวิจัยและนวัตกรรมตางๆ บนพ้ืนฐานขององคความรูทางการปศุสัตวไทยท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
พรอมเผยแพร ถายทอดองคความรูใหกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการปศุสัตว ใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน

๕) มีบทบาทในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบกระบวนการปศุสัตวท่ีชัดเจนมากข้ึน ดวยเงื่อนไขขอ
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีไดมาตรฐานสากลตางๆ รวมท้ังขอบัญญัติในความตกลงความรวมมือกับตางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรดานการปศุสัตว
- กลยุทธ มี ๒ กลยุทธ ดังนี้

1. กลยุทธ พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว
2. กลยุทธ สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกร

- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร มี ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑. จํานวนบุคลากร ( Smart Office ) ท่ีไดรับการพัฒนาบนพ้ืนฐานสมรรถนะ
๒. จํานวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีผานการประกันคุณภาพการฝกอบรม
๓. รอยละของระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
๔. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร ผูประกอบการในการไดรับความรูท่ีถายทอดจากบุคลากร

ดานการปศุสัตว
๕. ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนตอกรมปศุสัตว
๖. รอยละของระดับความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร



๓

๗. รอยละของระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของเกษตรกร และผูประกอบการ
๘. ระดับความม่ันคงในอาชีพและวิชาชีพ/ระดับรายไดของเกษตรกร
๙. จํานวนเกษตรกร ( Smart Framer ) ดานการปศุสัตวท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว
ผลการดําเนินงาน ภาพรวมในกลยุทธท่ี ๑ ซึ่งมี 3 มาตรการ จากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/

สํานัก พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการ  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี 1 : ฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ใหมีความรอบรูในดานวิชาการ ดาน

กฎหมาย  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี ฯลฯ ใหสามารถเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแก
เกษตรกรและผูประกอบการดานปศุสัตว

- ในปพ.ศ.2556 อบรมเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จํานวน 166 หลักสูตร จํานวน 10,707 ราย
จําแนกเปน

ดานการอํานวยการ จํานวน 48 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 3,567 ราย
ดานการผลิตปศุสัตว จํานวน 20 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 1,002 ราย
ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพฯ จํานวน 26 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 1,230 ราย
ดานสุขภาพสัตว จํานวน 46 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 2,594 ราย
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว จํานวน 26 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 2,314 ราย

ท้ังนีมี้หลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการฝกอบรม จํานวน ๕๖ หลักสูตร จํานวน ๓,๕๒๔ ราย
- ในปพ.ศ.2557 กรมปศุสัตวไดดําเนินการอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในแตละดานอยางตอเนื่อง จํานวน 171 หลักสูตร มีผูเขารวมจํานวน 11,713 ราย แบงเปน
ดานการอํานวยการ จํานวน58 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 4,641 ราย
ดานการผลิตปศุสัตว จํานวน 13 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 612 ราย
ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพฯ จํานวน 25 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 1,275 ราย
ดานสุขภาพสัตว จํานวน 48 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 2,489ราย
ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว จํานวน 27 หลักสูตร ผูเขารวมจํานวน 2,696 ราย

ท้ังนีมี้หลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพการฝกอบรมจํานวน ๖๐ หลักสูตร จํานวน ๔,๖๕๔ ราย
มาตรการท่ี 2 : สงเสริมบุคลากรใหไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมในสายงานสาขาอาชีพตางๆ
- ในปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดอนุมัติใหขาราชการลาเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 21 ราย โดย

เปนการไดรับทุนการศึกษา จํานวน 12 ราย และใชงบประมาณสวนตัว จํานวน 9 ราย
- ในปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดอนุมัติใหขาราชการลาเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 26 ราย โดย

เปนการไดรับทุนการศึกษา จํานวน 14 ราย และใชงบประมาณสวนตัว จํานวน 12 ราย
มาตรการท่ี 3 : ผลักดันและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทํางานใหเต็มความรู ความสามารถ

และมีความกาวหนาในสายงานตางๆ และการสรางความเปนธรรม
- ในปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดมีผลักดันและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทํางานทํางานใหเต็ม

ความรูความสามารถ และมีความกาวหนาในสายงานตางๆและการสรางความเปนธรรม ดังนี้
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๑. การบรรจ ุแตงตั้ง กรมปศุสัตวไดมีบรรจุแตงตั้งขาราชการในตําแหนงวาง จํานวน 251 อัตรา
และไดมีการเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 1๓9 อัตรา

๒. การสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับบุคลากรของกรมปศุสัตว ดังนี้
๒.๑) การคัดเลือกขาราชการดีเดน จํานวน 3 ราย
๒.๒) การจัดประกวดผูมีคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 9 ราย
๓. สวัสดิการของกรมปศุสัตว
๓.๑) การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว เพ่ือทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิตดวยเงินสงเคราะห สมาชิกท้ังหมด 3,250 ราย (ศพละ ๒๐ บาท)
๓.๒) โครงการเพ่ือท่ีอยูอาศัย และสินเชื่อเอนกประสงคของขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน

ราชการ ( ธนาคารอาคารสงเคราะห , กรุงไทย และออมสิน ) จํานวน 2,463 ราย
- ในปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดมีผลักดันและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทํางานใหเต็มความรู

ความสามารถ และมีความกาวหนาในสายงานตางๆและการสรางความเปนธรรม
๑. การบรรจ ุแตงตั้ง กรมปศุสัตวไดมีบรรจุแตงตั้งขาราชการในตําแหนงวางจํานวน 175 อัตรา

และไดมีการเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 84 อัตรา
๒. การสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับบุคลากรของกรมปศุสัตว ดังนี้
๒.๑) การคัดเลือกขาราชการดีเดน จํานวน 3 ราย
๒.๒) การจัดประกวดผูมีคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 9 ราย
๓. สวัสดิการของกรมปศุสัตว
๓.๑) การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว เพ่ือทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิตดวยเงินสงเคราะห สมาชิกท้ังหมด 3,298 ราย (ศพละ ๒๐ บาท)
๓.๒) โครงการเพ่ือท่ีอยูอาศัย และสินเชื่อเอนกประสงคของขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน

ราชการ ( ธนาคารอาคารสงเคราะห , กรุงไทย และออมสิน ) จํานวน 2,339 ราย
 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. รอยละของโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีผานเกณฑการประกันคุณภาพ เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการ
ฝกอบรมเจาหนาท่ีท้ังหมดคอนขางต่ํา โดยในป ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ ๓๓.๗๓ และในป ๒๕๕๗ คิดเปน
รอยละ ๓๕.๐๘ ของโครงการฝกอบรมท้ังหมด

๒. การอบรมเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว เกิดจากความตองการของกอง/สํานัก ท่ีตองการจัดอบรมตาม
ภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งไมไดเกิดจากความตองการของผูไดรับการฝกอบรม

๓. ผูไดรับการฝกอบรมสวนใหญจะเปนสวนกลางและสวนภูมิภาคระดับเขตและจังหวัด แตในระดับ
อําเภอจะมีนอยมาก และสวนใหญจะเปนการอบรมเฉพาะดานเทานั้น

๔. ท่ีผานมาไมมีหลักสูตรฝกอบรมภาพรวมใหกับเจาหนาท่ีระดับอําเภอ ซึ่งถือวาเปนผูปฏิบัติงานใกลชิด
เกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี ทําใหเจาหนาท่ีระดับอําเภอไมมีความรอบรูในวิทยาการใหมๆ ไมวาจะเปน
ดานผลิตสัตว สุขภาพสัตว ดานมาตรฐานสินคา ฯลฯ รวมถึงระเบียบพัสดุ และการบังคับใชกฎหมาย
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 ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีหลักสูตรฝกอบรมภาพรวมในการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ดานสุขภาพสัตว ดานผลิตสัตว

ดานมาตรฐานสินคา ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ใหกับหนวยงานสวนภูมิภาค โดยเฉพาะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ัวประเทศ

๒. ควรมีการศึกษาวิเคราะหศักยภาพและความตองการของเจาหนาท่ีสวนภูมิภาค เพ่ือใชประกอบในการ
จัดทําหลักสูตรในภาพรวมของกรมปศุสัตว

๓. การแตงตั้งและพิจารณาความดีความชอบ ควรจะตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
อยางจริงจัง โดยผูท่ีไดรับการแตงตั้งหรือความดีความชอบจะตองมีผลงานในเชิงประจักษ

กลยุทธท่ี 2 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
ผลการดําเนินงาน ภาพรวมในกลยุทธท่ี ๒ ซึ่งมี 3 มาตรการ จากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/

สํานัก พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการ โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี 1 : ผลักดันและสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในอาชีพของตน รูจักคิด

วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับการตลาด ใชเทคโนโลยีและขอมูลมาศึกษาวิเคราะห รวมท้ังองคความรูจากกรม
ปศุสัตว โดยมีเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว( Smart officer ) เปนท่ีปรึกษาและเปนเพ่ือนคูคิดในการพัฒนาการผลิต
และการตลาด เพ่ือใหการประกอบอาชีพดานปศุสัตวมีอยางยั่งยืน

- ในปพ.ศ.2556 เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวไดดําเนินการถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการดานปศุสัตว เพ่ือผลักดันและสงเสริมใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพสรางรายได และมี
อาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เปาหมาย ๗๒,๑๔๗ ราย  ผลการดําเนินงาน ๙๘,๓๘๘ ราย คิดเปน ๑๓๗ %

- ในปพ.ศ.2557 เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวไดดําเนินการถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการดานปศุสัตว เพ่ือผลักดันและสงเสริมใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพสรางรายได และมี
อาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เปาหมาย ๙๓,๓๐๘ ราย  ผลการดําเนินงาน ๑๒๐,๕๓๑ ราย คิดเปน 1๒๙ %

มาตรการท่ี 2 : สงเสริมและถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรรายยอย ตามภูมิปญญาทองถ่ิน
โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ในปพ.ศ.๒๕๕๖ กรมปศุสัตวสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตวใหกับเกษตรกร
รายยอย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองตามวิถีชีวิตของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี ใหสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพสรางรายได และมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เปาหมายเกษตรกร ๑๗,๐๐๐ ราย /
๖๐๐ โรงเรียน ผลการดําเนินงาน ๒๓,๓๙๓ ราย/๖๗๑ โรงเรียน คิดเปน ๑๓๘ % และ ๑๑๒ %

- ในปพ.ศ.2557 กรมปศุสัตวสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตวใหกับเกษตรกร
รายยอย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองตามวิถีชีวิตของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี ใหสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพสรางรายได และมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เปาหมายเกษตรกร ๑๕,๑๐๐ ราย /
๖๐๐ โรงเรียน ผลการดําเนินงาน ๑๖,๑๖๘ ราย/๖๑๖ โรงเรียน คิดเปน ๑๐๗ % และ ๑๐๓ %

มาตรการท่ี 3 : สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิต หรือจัดตั้งเปนองคกร เพ่ือใหมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและมีอํานาจในการตอรองท้ังในดานการผลิตและการตลาด

- ในปพ.ศ.2556 ดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรวมกลุมเครือขายการผลิต ดังนี้
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๑) กิจกรรมสงเสริมการรวมกลุมเครือขายการผลิตปศุสัตว  จํานวน 482 กลุม (โคเนื้อ 119
กลุม , โคขุน 1 กลุม , กระบือ 20 กลุม , สุกร 5 กลุม , แพะเนื้อ 200 กลุม ,ไกเนื้อ 1 กลุม , ไกไข 4 กลุม , ไก
พ้ืนเมือง 118 กลุม , ไกงวง-ตอก 5 กลุม และ ผสมผสาน 9 กลุม)

๒) โครงการสงเสริมอาชีพดานการปศุสัตวในจังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายสงเสริมให
เกษตรกรรวมกลุมการผลิต จํานวน ๑,๒๐๐ กลุม  ผลการดําเนินงาน ๒,๓๕๘ กลุม  คิดเปน ๑๙๗ % ( โคเนื้อ
761 กลุม , แพะนม/แพะเนื้อ 1,397 กลุม , สัตวปก 200 กลุม )

๓) กิจกรรมพัฒนาความม่ันคงดานเสบียงสัตว  จัดตั้งกลุมผลิตเสบียงสัตวประจําหมูบานเพ่ือ
สํารองเสบียงอาหารสัตวไวใชในยามฉุกเฉิน เปาหมายจํานวน 58 กลุม /58.275 ตัน  ผลการดําเนินงาน จํานวน
111 กลุม / 65.872 ตัน คิดเปน 191.38 % และ 113.04 % ตามลําดับ

- ในปพ.ศ.2557 ดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรวมกลุมเครือขายการผลิต ดังนี้
๑) กิจกรรมสงเสริมการรวมกลุมเครือขายการผลิตปศุสัตว จํานวน 801 กลุม ( โคเนื้อ 217

กลุม , โคขุน 13 กลุม , โคนม 4 กลุม , กระบือ 14 กลุม , สุกร 45 กลุม ,แพะเนื้อ 290 กลุม ,ไกเนื้อ 1 กลุม ,
ไกไข 17 กลุม , ไกพ้ืนเมือง 81 กลุม , เปดไข 3 กลุม , เปดเทศ 6 กลุม ,ไกงวง-ตอก 4 กลุม ,นกกระทา 1 กลุม
และ ผสมผสาน 105 กลุม )

๒) โครงการสงเสริมอาชีพดานการปศุสัตวในจังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายสงเสริมให
เกษตรกรรวมกลุมการผลิต จํานวน ๑,๑๐๒ กลุม  ผลการดําเนินงาน ๑,๑๑๓ กลุม  คิดเปน ๑๐๑ % ( โคเนื้อ
228 กลุม , แพะนม/แพะเนื้อ 700 กลุม , สัตวปก 185 กลุม )

๓) กิจกรรมพัฒนาความม่ันคงดานเสบียงสัตว จัดตั้งกลุมผลิตเสบียงสัตวประจําหมูบานเพ่ือ
สํารองเสบียงอาหารสัตวไวใชในยามฉุกเฉิน เปาหมายจํานวน 58 กลุม / 58 ตัน ผลการดําเนินงาน จํานวน 67
กลุม / 64.537 ตัน คิดเปน 115.52 % และ 111.27 % ตามลําดับ
 ปญหาและอุปสรรค ในภาพรวมจากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. การสงเสริมและใหความรูเกษตรกร เจาหนาท่ียังขาดการติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรอยางตอเนื่อง
ทําใหไมมีความยั่งยืน และไมมีการจัดเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน รายไดเกษตรกร  ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร เปนตน ทําใหไมมีขอมูลวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร

๒. บางกอง/สํานัก ยังไมไดใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมากนัก ซึ่งสวนใหญจะเปนการ
ดําเนินการตามบทบาทภารกิจท่ีเปนงานปกติของหนวยงาน ทําใหไมมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร

 ขอเสนอแนะ
๑. เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรตองมีการตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให

เกิดความไววางใจ เปนมิตรและเพ่ือนคูคิดใหกับเกษตรกร
๒. กอง/สํานัก ตองใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานของกรมฯ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมวาจะเปนการเสนอของบประมาณ และการจัดเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ
จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการผลิตปศุสัตวใหสอดคลองกับความตองการและกลไกตลาด
- กลยุทธ มี ๓ กลยุทธ ดังนี้

1. ยกระดับกระบวนการผลิตเขาสูระบบมาตรฐาน
2. เพ่ิมศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม โรคระบาดสัตว
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตวและสรางเครือขายการผลิต

- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร มี ๑๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑) จํานวนความหลากหลายของผลิตภัณฑปศุสัตว
๒) จํานวนสินคาปศุสัตวตองผานเกณฑมาตรฐาน
๓) รอยละของคุณภาพสินคาปศุสัตวท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
๔) จํานวนฟารม/โรงงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕) จํานวนฟารม/โรงงานท่ีไดมาตรฐาน
๖) รอยละความสําเร็จในการผลิตสัตวพันธุดี
๗) ระดับความสําเร็จในการควบคุมโรคระบาดสัตว
๘) ระดับความสําเร็จในการสงเสริมการผลิตปศุสัตว
๙) จํานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว
๑๐) จํานวนความสําเร็จโครงการศึกษาวิจัยพันธุพืชอาหารสัตว
๑๑) จํานวนความหลากหลายทางพันธุพืชอาหารสัตว
๑๒) รอยละความเชื่อม่ันของผูบริโภค และตลาดคูคา อาเซียน และโลก

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับกระบวนการผลิตเขาสูระบบมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๑ มี ๔ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวและ

พัฒนาสินคาปศุสัตวใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- ในปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน

โดยควบคุม กํากับดูแลกระบวนการผลิต ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ควบคุมการใชปจจัยการผลิตในระดับ
ฟารม การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการดานปศุสัตว ( ฟารม / โรงงานดานปศุสัตว ) และการพัฒนาสถานท่ี
จําหนายสินคาปศุสัตว ( รานคาจําหนายเนื้อสัตว / รานคาจําหนายอาหารสัตว )  โดยดําเนินการภายใตกิจกรรม
ตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว และกิจกรรมปรับโครงสรางสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก มีเปาหมาย / ผลการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว มีเปาหมายตรวจรับรองสถานประกอบการดาน
ปศุสัตว จํานวน 37,504 แหง มีผลการดําเนินงาน 50,425 แหง คิดเปนรอยละ 268.92 %

๒) กิจกรรมปรับโครงสรางสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก ดําเนินการพัฒนาตรวจสอบรับรอง
ระบบคอมพารทเมนต และ การสรางเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ดังนี้

๒.๑) ตรวจรับรองระบบคอมพารทเมนต จํานวน 113 คอมพารทเมนต ผลการดําเนินงานตรวจ
รับรองระบบ 97 คอมพารทเมนต คิดเปน 85.84 %
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๒.๒) ตรวจรับรองฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จํานวน ๓๐๐ ฟารม
ผลการดําเนินงานรับรองฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอย 255 ฟารม คิดเปน 85 %

- ในปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน
ตอเนื่องจากป ๒๕๕๖ โดยดําเนินการภายใตกิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว กิจกรรมปรับโครงสราง
สินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว มีเปาหมาย / ผล
การดําเนินงานในแตละกิจกรรม  ดังนี้

1) กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว มีเปาหมายตรวจรับรองสถานประกอบการดาน
ปศุสัตว จํานวน 38,400 แหง มีผลการดําเนินงาน 53,632 แหง  คิดเปนรอยละ 139.66 %

๒) กิจกรรมปรับโครงสรางสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก ดําเนินการพัฒนาตรวจสอบรับรอง
ระบบคอมพารทเมนต และ การสรางเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมตรวจรับรองระบบคอมพารทเมนต เปาหมายจํานวน 90 คอมพารทเมนต  มีผล
การดําเนินงาน 110 คอมพารทเมนต คิดเปน 122.22 %

๒.๒) กิจกรรมตรวจรับรองฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก เปาหมาย
จํานวน ๓๐๐ ฟารม  มีผลการดําเนินงาน 325 ฟารม คิดเปน 108.33 %

3) กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว มีเปาหมายในการตรวจรับรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาล จํานวน 250 แหง ผลการดําเนินงาน 85 แหง คิดเปน 34 %

จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจรับรองกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตว โดยเฉพาะการตรวจ
รับรองสถานประกอบการ ทําใหปจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีโรงงานท่ีผานการรับรองมาตรฐานโรงงาน
GMP และ HACCP ดังนี้

๑. โรงงานผลิตภัณฑปศุสัตวเพ่ือการสงออก จําแนกตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ดังนี้
๑.๑ โรงงานผลิตภัณฑปศุสัตวเพ่ือการสงออกผานการรับรองมาตรฐาน GMP จํานวน 208 แหง
๑.๒ โรงงานผลิตภัณฑปศุสัตวเพ่ือการสงออกผานการรับรองมาตรฐาน HACCP จํานวน 162 แหง

๒. โรงงานอาหารสัตวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน จําแนกตามมาตรฐาน GMP และ HACCP
๒.๑ โรงงานอาหารสัตวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP จํานวน 206 แหง
๒.๒ โรงงานอาหารสัตวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน HACCP จํานวน 153 แหง

๓. ฟารมมาตรฐาน ( GAP ) จํานวน ๑๗,๗๔๐ ฟารม
มาตรการท่ี 2 : สนับสนุนกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ( Green Economy ) และ

ไมมีของเสียจากกระบวนการผลิต (Zero Waste)
- ปพ.ศ. ๒๕๕๖ ดําเนินการตรวจสอบฟารมสุกรและโรงฆาสัตว เพ่ือเฝาระวังการปลอยน้ําเสีย

จากฟารมสุกรและโรงฆาสัตว ตามโครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม และเฝาระวังการปลอยของเสียลงในบริเวณ
พ้ืนท่ีลุมน้ําสําคัญ มีเปาหมาย จํานวน 214 แหง ผลการดําเนินงาน 181 แหง คิดเปน 84.57 %

- ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ดําเนินการตรวจสอบฟารมสุกรและโรงฆาสัตว เพ่ือเฝาระวังการปลอยน้ําเสีย
จากฟารมสุกรและโรงฆาสัตว ตามโครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม และเฝาระวังการปลอยของเสียลงในบริเวณพ้ืนท่ี
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ลุมน้ําสําคัญ จํานวน 196 แหง ผลการดําเนินงาน 213 แหง คิดเปน 108.67 % และ ดําเนินการโครงการเมือง
เกษตรสีเขียว จํานวน 22 ฟารมในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคายและจังหวัดราชบุรี ผลงาน 22 ฟารม คิดเปน 100 %

มาตรการท่ี 3 : เฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร ( เชื้อโรคและสารตกคาง ) ในกระบวนการ
ผลิตสินคาปศุสัตวตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยการเฝาระวังตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว (National
Monitoring Plan)

- ปพ.ศ.255๖ เฝาระวังและตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว เปาหมายจํานวน 330,535
ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน จํานวน 362,003 ตัวอยาง คิดเปน 109.52%

ท้ังนี้ พบการปนเปอน จํานวน 3,800 ตัวอยาง แยกออกเปน น้ํานมดิบ 439 ตัวอยาง/เนื้อสัตว
ภายในประเทศ 1,305 ตัวอยาง /เนื้อสัตวนําเขาจากตางประเทศ 12 ตัวอยาง / ไขไก 41 ตัวอยาง / ไขนก
กระทา 3 ตัวอยาง / อาหารสัตวในฟารมมาตรฐาน 75 ตัวอยาง / อาหารสัตวในโรงงานอาหารสัตว/รานคา
จําหนาย 62 ตัวอยาง / น้ําใช/น้ําดื่ม 6 ตัวอยาง / สารเรงเนื้อแดง 1,859 ตัวอยาง

- ปพ.ศ.255๗ มีเปาหมายในการเฝาระวังและตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว จํานวน
326,600 ตัวอยาง มีผลการดําเนินงาน จํานวน 361,026 ตัวอยาง คิดเปน 110.54 %

ท้ังนี้ พบการปนเปอนในสินคา จํานวน 3,100 ตัวอยาง แยกออกเปน น้ํานมดิบ 473 ตัวอยาง
/ เนื้อสัตวภายในประเทศ 1, 274 ตัวอยาง / เนื้อสัตวนําเขาจากตางประเทศ 4 ตัวอยาง / น้ําผึ้ง 2 ตัวอยาง /
ไขไก 29 ตัวอยาง / ไขนกกระทา 3 ตัวอยาง / อาหารสัตวในฟารมมาตรฐาน 26 ตัวอยาง / อาหารสัตวใน
โรงงานอาหารสัตว/รานคาจําหนาย 55 ตัวอยาง / น้ําใช/น้ําดื่ม 12 ตัวอยาง /สารเรงเนื้อแดง 1,222 ตัวอยาง

มาตรการท่ี ๔ : พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ ( Traceability ) ระบบขนสง ( Logistic )
รวมถึงการแจงเตือนภัยในสินคาปศุสัตว ( Rapid Alert system ) และการใหความรูแกผูบริโภคสินคาปศุสัตว (
Food Education )

- ปพ.ศ.255๖ กรมปศุสัตวไดพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับในสินคาไกเนื้อและ
ผลิตภัณฑ โดยมีผูประกอบการท่ีเขารวมและบันทึกขอมูลผานระบบ จํานวน 8 ราย  การประสานความรวมมือ
กับกรมการขนสงทางบกในการกําหนดรูปแบบของรถขนสงสัตว/ซากสัตวเพ่ือพัฒนาระบบการขนสงสัตว/ซากสัตว
ใหไดมาตรฐาน การพัฒนาระบบการรายงานทางหองปฏิบัติการ(LIM)   รวมถึงการดําเนินโครงการอาหารศึกษา
และการเฝาระวังเตือนภัยดานอาหาร (Food education & Rapid Alert) เพ่ือใหความรูแกประชาชน นักเรียน
และแจงเตือนภัยใหกับผูบริโภคผานโซเซียนเน็ตเวิรค โดยไดมีการแจงเตือนและใหความรูแกผูบริโภคหรือผูท่ีสนใจ
(โครงการดาวเขียว) จํานวน 103 เรื่อง

- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับในสินคาไกเนื้อและ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาสุกรและโคเนื้อ การพัฒนาระบบการขนสง
สัตว/ซากสัตวใหไดมาตรฐาน การพัฒนาระบบการรายงานทางหองปฏิบัติการ(LIM) และดําเนินโครงการอาหาร
ศึกษาและการเฝาระวังเตือนภัยดานอาหาร (Food education & Rapid Alert) อยางตอเนื่อง โดยไดมีการแจง
เตือนและใหความรู จํานวน 19 เรื่อง ท้ังนี้ โครงการดาวเขียวโซเชียลเน็ตเวิรค มีการตอบรับจากผูบริโภคและ
ประชาชนเปนอยางดี โดยมีผูสนใจเขารวมเปนสมาชิกผาน facebook จํานวนท้ังสิ้น ๗,๗๑๑ ราย ( ขอมูลวันท่ี
๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ )



๑๐

 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้
๑. ปจจุบันการรับรองมาตรฐานฟารม ยังเปนในลักษณะสมัครใจ ทําใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงปศุสัตว ยังไมเห็น

ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาฟารมใหไดมาตรฐาน เนื่องจากตองใชเงินลงทุน
๒. ยังมีผูประกอบการบางรายท่ียังมีการใชสารตองหามในการเลี้ยงปศุสัตว

 ขอเสนอแนะ
๑. ควรปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ ในดานมาตรฐานฟารมใหเปนในลักษณะเชิงบังคับ
๒. ควรมีการมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด

กลยุทธท่ี 2 เพิ่มศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม โรคระบาดสัตว
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๒ มี ๑๐ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพการเฝาระวังโรคระบาดสัตวประจําถ่ินและโรคระบาดสัตวตาง

ถ่ิน โดยสรางเครือขายการเฝาระวังปองกันโรคในระดับพ้ืนท่ี ใหสามารถรูอุบัติการณของโรคระบาดโดยเร็ว
- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการเฝาระวังโรคระบาดสัตวประจําถ่ิน

และโรคระบาดสัตวตางถ่ิน โดยสรางเครือขายการเฝาระวังปองกันโรคในระดับพ้ืนท่ีตางๆท่ีมีการเลี้ยงปศุสัตว โดย
มีอาสาปศุสัตว จํานวน  49,997 ราย และ ปศุสัตวประจําตําบล  2,073 ราย โดยไดมีการเฝาระวังดังนี้

๑) การตรวจสอบเฝาระวังและรายงานภาวะโรคระบาดสัตว จํานวน 118,993 ครั้ง / จํานวน
396,823 แหง / จํานวน 15,876,498 ตัว

๒) การรายงานสัตวปวย  จํานวน 1,675 ครั้ง / จํานวน 1,985 แหง / จํานวน 9,896 ตัว
๓) มีการรายงานสถานการณโรคระบาดสัตว จํานวน  18 ครั้ง

- โรคปากและเทาเปอย (FMD) จํานวน  17 ครั้ง
- โรคพี อาร อาร เอส (PRRS) จํานวน  1 ครั้ง

4) ทําลายสัตวปวยและสงสัยเปนโรคระบาด จํานวน  12 ตัว เปนเงิน  1,685,000 บาท
ทําลายมา ๑๒ ตัว เปนเงิน  1,685,000 บาท

๕) การพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในจุดเสี่ยง จํานวน 15,612 ครั้ง / จํานวน 189,360 แหง
- ปพ.ศ.2557 กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการเฝาระวังโรคระบาดสัตวประจําถ่ิน

และโรคระบาดสัตวตางถิ่น โดยสรางเครือขายการเฝาระวังปองกันโรคในระดับพื้นที่ตางๆที่มีการเลี้ยงปศุสัตว
โดยมีอาสาปศุสัตว จํานวน  49,997 ราย และ ปศุสัตวประจําตําบล 1,308 ราย

๑) การตรวจสอบเฝาระวังและรายงานภาวะโรคระบาดสัตว จํานวน  133,272 ครั้ง / จํานวน
444,441 แหง / จํานวน 17,781,677 ตัว

๒) การรายงานสัตวปวย  จํานวน  1,976 ครั้ง / จํานวน 2,223 แหง / จํานวน 110,835 ตัว
๓) มีการรายงานสถานการณโรคระบาดสัตว จํานวน  243 ครั้ง

- โรคปากและเทาเปอย (FMD) จํานวน  175 ครั้ง



๑๑

- โรคคอบวม (เฮโมรายิกเซพติซีเมีย) จํานวน 22 ครั้ง
- โรคติดเชื้ออีโคไล (E.coli) จํานวน  3 ครั้ง
- โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) จํานวน  21 ครั้ง
- โรคแบล็กเลก หรือโรคไขขาดํา (blackleg) จํานวน  1 ครั้ง
- โรคพี อาร อาร เอส (PRRS) จํานวน  6 ครั้ง
- โรคพีอารอารเอส(PRRS) และอหิวาตสุกร(Classical Swine Fever) จํานวน 2 ครั้ง
- โรคโลหิตจางติดเชื้อในมา (EIA) จํานวน  4 ครั้ง
- โรคอหิวาตสุกร (Classical Swine Fever) จํานวน  9 ครั้ง

4) ทําลายสัตวปวยและสงสัยเปนโรคระบาดจํานวน 592 ตัว เปนเงิน  1,436,686 บาท
จําแนกได ดังนี้ สุกร 26 ตัว , มา 5 ตัว , แพะ 440 ตัว และ สัตวปก 121 ตัว

๕) การพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในจุดเสี่ยง จํานวน  19,485 ครั้ง / จํานวน 212,083 แหง
มาตรการท่ี 2 : การปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยการเฝาระวังโรค การทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง

และเตรียมความพรอมโดยการซอมแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงเตือนภัยโรคระบาดสัตว
- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยการสุมเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ี

เสี่ยงเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนกอยางนอยปละ ๒ ครั้ง จํานวน 2,804,344 ตัวอยาง ซึ่งผลการตรวจ
วินิจฉัยโรค ไมพบโรคไขหวัดนก และดําเนินการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง จํานวน  2,909,996 แหง

- สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกรายยอย  2,757,555 แหง
- ฟารมสัตวปกรายยอย  74,613 แหง
- สถานท่ีฆาสัตวปกรายยอย  9,564 แหง
- สนามชนไก/ซอมไก  5,822 แหง
- พ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีนกอพยพ  62,442 แหง
- ปพ.ศ.2557 กรมปศุสัตวดําเนินการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยการสุมเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีเสี่ยง

เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนกอยางนอยปละ ๒ ครั้ง จํานวน  2,894,000 ตัวอยาง โดยผลการตรวจวินิจฉัยโรค
ไมพบโรคระบาดไขหวัดนก และดําเนินการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง จํานวน  3,388,689 แหง

- สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกรายยอย  3,038,867 แหง
- ฟารมสัตวปกรายยอย  195,235 แหง
- สถานท่ีฆาสัตวปกรายยอย  14,304 แหง
- สนามชนไก/ซอมไก  8,913 แหง
- พ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีนกอพยพ  131,370 แหง
มาตรการท่ี 3 : การผลิตและฉีดวัคซีนสรางภูมคุมกันโรคระบาดสัตว ใหเพียงพอและครอบคลุม

พ้ืนท่ีการเลี้ยงปศุสัตวของประเทศ
- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการผลิตวัคซีนและฉีดวัคซีนสรางภูมคุมกันโรคระบาดสัตว โดยมี

เปาหมายและผลการดําเนินงาน ดังนี้



๑๒

1) ผลิตวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว มีเปาหมายการผลิตวัคซีนและแอนติเจน จํานวน
230,195,300 โดส ผลการดําเนินงาน จํานวน  174,681,985 โดส คิดเปน  75.88 %

2) ฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันปองกันโรคระบาดสัตว มีเปาหมายจํานวน 93,830,543 ตัว ผล
การดําเนินงาน 80,392,822 ตัว  คิดเปน  85.68 %

- ปพ.ศ.2557 กรมปศุสัตวไดดําเนินการผลิตและฉีดวัคซีนสรางภูมคุมกันโรคระบาดสัตว โดยมี
เปาหมายและผลการดําเนินงาน ดังนี้

1) ผลิตวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว มีเปาหมายการผลิตวัคซีนและแอนติเจน จํานวน
187,732,430 โดส ผลการดําเนินงาน 208,341,665 โดส คิดเปน  110.98 %

2) ฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันปองกันโรคระบาดสัตว มีเปาหมายจํานวน 93,725,233 ตัว ผล
การดําเนินงาน 82,204,545 ตัว  คิดเปน  87.71 %

มาตรการท่ี 4 : การปรับระบบการเลี้ยงสัตว และการรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว
- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการปรับระบบการเลี้ยงสัตวปกใหกับเกษตรกรรายยอยเพ่ือปองกันโรค

ระบาดในสัตวปก โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก  และการตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตวโดยเฉพาะการรับรอง
ฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอย ดังนี้

1) ปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหกับเกษตรกรรายยอย เปาหมายจํานวน 1,108,575 ฟารม
ผลการดําเนินงานจํานวน  1,592,420 ฟารม คิดเปน  143.65 %

๒) ตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว เปาหมาย จํานวน  1,003 ฟารม  ผลการ
ดําเนินงาน 3,871 ฟารม คิดเปน  385.94 %

- ปพ.ศ.255๗ ดําเนินการปรับระบบการเลี้ยงสัตวปก และการตรวจรับรองฟารมปลอดโรค
ระบาดสัตว อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายและผลการดําเนินการ ดังนี้

1) ปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหกับเกษตรกรรายยอย เปาหมายจํานวน  1,407,487 แหง
ผลการดําเนินงาน 1,560,258 แหง คิดเปน  110.85 %

๒) ตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว เปาหมายจํานวน  1,294 ฟารม  ผลการ
ดําเนินงาน 1,506 ฟารม คิดเปน  116.38 %

มาตรการท่ี ๕ : การพัฒนาหองปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวไดมาตรฐานสากล
และเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ สามารถรายงานผลไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ

- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานสากล และตรวจวินิจฉัยชันสูตร
โรคสัตว ดังนี้

1) พัฒนาหองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคใหไดมาตรฐานสากล ISO
: 17025 มีเปาหมายพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวไดรับการรับรองมาตรฐาน 80 ขอบขาย ผลการ
ดําเนินงานไดรับการรับรองจํานวน 80 ขอบขาย คิดเปน  100 %

2) ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคระบาดสัตว เปาหมายจํานวน  477,130 ตัวอยาง ผลการ
ดําเนินงาน 793,413 ตัวอยาง คิดเปน ๑๖๖.๒๙ % โดยมีตัวอยางท่ีมีผลการตรวจเปน Positive จํานวน  685
ตัวอยาง คิดเปน ๐.๐๙ %



๑๓

- ปพ.ศ.2557 ดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานสากล และตรวจวินิจฉัยชันสูตร
โรคสัตว ดังนี้

๑) พัฒนาหองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตวท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคใหไดมาตรฐานสากล ISO :
17025 เปาหมายพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวไดรับการรับรองมาตรฐาน 8๔ ขอบขาย ผลการ
ดําเนินงานไดรับการรับรองจํานวน 8๔ ขอบขาย คิดเปน  100 %

2) ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคระบาดสัตว ดําเนินการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการและตรวจ
วินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว เปาหมายจํานวน  477,130 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน 880,848 ตัวอยาง  คิดเปน
๑๘๔.๖๑ % โดยมีจํานวนตัวอยางท่ีมีผลการตรวจเปน Positive จํานวน  675 ตัวอยาง คิดเปน ๐.๐๘ %

มาตรการท่ี 6 : การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว และข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ (NID) เพ่ือให
สามารถทราบถึงประวัติ และสถานการณการเคลื่อนยายสัตว

- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการจัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ( NID ) เพ่ือจัดทําทะเบียนและ
ควบคุมการเคลื่อนยายสัตว จํานวน  202,04๕ ตัว ดังนี้

- โคเนื้อ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน  149,469 ตัว
- โคนม ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 13,556 ตัว
- กระบือ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 25,718 ตัว
- แพะ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 12,436 ตัว
- แกะ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 866 ตัว
- ปพ.ศ.2557 ดําเนินการจัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ( NID ) เพ่ือจัดทําทะเบียนและ

ควบคุมการเคลื่อนยายสัตว จํานวน 1,278,201 ตัว ดังนี้
- โคเนื้อ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน  801,555 ตัว
- โคนม ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน  146,538 ตัว
- กระบือ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน  205,108 ตัว
- แพะ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน  118,053 ตัว
- แกะ ติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 6,947 ตัว
มาตรการท่ี 7 : พัฒนาระบบการเฝาระวังการควบคุมการเคลื่อนยายสัตว
- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการพัฒนาระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเลคทรอนิกส ( e-

Movement ) โดยใหบริการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเลคทรอนิกส ( e-Movement ) จํานวน 2,388,855
ฉบับ จําแนกเปน

- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตวภายในประเทศ จํานวน 2,367,864 ฉบับ
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวออกนอกประเทศ จํานวน 12,395 ฉบับ / จํานวนสัตว

6,295,040 ตัว
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวออกนอกประเทศ จํานวน 8,596 ฉบับ /จํานวนซากสัตว

16,791,024.16 กิโลกรัม



๑๔

- ปพ.ศ.2557 ดําเนินการพัฒนาระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเลคทรอนิกส ( e-
Movement ) อยางตอเนื่องโดยใหบริการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเลคทรอนิกส ( e-Movement ) มีผลการ
ดําเนินงาน  2,956,011 ฉบับ จําแนกเปน

- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตวภายในประเทศ จํานวน 2,925,944 ฉบับ
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวออกนอกประเทศ จํานวน 15,707 ฉบับ / จํานวนสัตว

7,934,095 ตัว
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวออกนอกประเทศ จํานวน 14,360 ฉบับ /จํานวนซากสัตว

225,020,719.75 กิโลกรัม
มาตรการท่ี 8 : จัดตั้งชุดเฉพาะกิจประจําจังหวัด/เขต เพ่ือใหสามารถเขาไประงับการระบาดของ

โรคในพ้ืนท่ีโดยเร็วท่ีสุดในกรณีท่ีมีมีเหตุสงสัยหรือปญหาการเกิดโรคระบาดข้ึนในพ้ืนท่ี ชุดเฉพาะกิจของจังหวัดจะ
เขาไปดําเนินการตรวจสอบและระงับเหตุเบื้องตน และในกรณีท่ีมีปญหาในวงกวางและเรงดวน จะระดมกําลังทุก
หนวยเฉพาะกิจ ในพ้ืนท่ีใกลเคียงเขามาใหความชวยเหลือ

ดําเนินการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจสวนกลางและประจําสํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด เพ่ือใหสามารถเขาไประงับการระบาดของโรคในพ้ืนท่ีโดยเร็วท่ีสุด รวมถึงการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ดังนี้

1) จัดตั้งหนวยเฉพาะกิจสวนกลางของกรมปศุสัตว จํานวน 3 ชุดปฏิบัติการ
- ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2557 / พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 / พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.
2558 / พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕10 และกฎหมายอ่ืนๆ

- ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบดําเนินคดีตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและการจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

- ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบดําเนินคดีตาม พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙
2) จัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ ประจําสํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน

86 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 1  จํานวน 10 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 2  จํานวน 9 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 3  จํานวน 10 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 4  จํานวน 12 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 5  จํานวน 10 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 6  จํานวน 10 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 7  จํานวน  9 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 8  จํานวน 10 ชุดปฏิบัติการ
- สํานักงานปศุสัตวเขต 9  จํานวน 6 ชุดปฏิบัติการ



๑๕

มาตรการท่ี 9 : การบําบัดและรักษาพยาบาลสัตว
- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการใหบริการดูแลสุขภาพสัตวของเกษตรกร โดยการรักษาพยาบาลและ

ดูแลสุขภาพสัตว เปาหมาย 997,000 ตัว ผลการดําเนินงาน 2,682,031 ตัว  คิดเปน 269.01 %
- ปพ.ศ.255๗ ดําเนินการใหบริการดูแลสุขภาพสัตวของเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยมี

เปาหมายใหบริการรักษาพยาบาลสัตวของเกษตรกร จํานวน  997,000 ตัว ผลการดําเนินงาน  3,044,907 ตัว
คิดเปน  305.4๑ %

มาตรการท่ี 10 : การควบคุม กํากับ และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
- ปพ.ศ.2556 ดําเนินงานในการบังคับใชกฎหมาย ดังนี้
1) จับกุมผูกระทําผิดและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และแกไขเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 จํานวน  176 ราย
๒) จับกุมผูกระทําผิดและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525  และ

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 จํานวน  68 ราย
๓) จับกุมผูกระทําผิดและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535

จํานวน  22 ราย
๔) จํานวนสินคาท่ียึดเปนของกลาง ดังนี้
๔.๑) พันธุสัตว จํานวน  95,650 ตัว จําแนกเปน โคเนื้อ  139 ตัว , กระบือ  15 ตัว , สุกร

866 ตัว , แพะ  65 ตัว , ไก  8,688 ตัว , เปด  81,479 ตัว , สุนัข  4,304 ตัว , แมว  90 ตัว
๔.๒) เนื้อสัตว/ซากสัตว จํานวน 33,537.40 กิโลกรัม
- ปพ.ศ.255๗ ดําเนินงานในการบังคับใชกฎหมาย ดังนี้
1) จับกุมผูกระทําผิดและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และแกไขเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 จํานวน  142 ราย
๒) จับกุมผูกระทําผิดและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525  และ

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 จํานวน  12 ราย
๓) จับกุมผูกระทําผิดและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535

จํานวน  8 ราย
๔) จํานวนสินคาท่ียึดเปนของกลาง ดังนี้
๔.๑) พันธุสัตว จํานวน  74,691 ตัว จําแนกเปน โคเนื้อ  184 ตัว , กระบือ  131 ตัว , สุกร

454 ตัว , แพะ  30 ตัว , ไก  62,115 ตัว , เปด  8,110 ตัว , ไขพันธุ  134 ฟอง , นก  194 ตัว , สัตวอ่ืนๆ
3,339 ตัว

๔.๒ เนื้อสัตว/ซากสัตว จํานวน 26,063,801.25 กิโลกรัม



๑๖

 ปญหาและอุปสรรค
๑. ผูประกอบการยังคงมีการลักลอบการเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตว
๒. การผลิตวัคซีนไมไดตามเปาหมาย

 ขอเสนอแนะ
๑. ชุดเฉพาะกิจท้ังของสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรมีการหาขาวและเตรียมความพรอมอยูสมํ่าเสมอ
๒. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความตองการ

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตวและสรางเครือขายการผลิต
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๓ มี ๖ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี 1 : พัฒนาการปรับปรุงพันธุสัตว / พันธุพืชอาหารสัตว ใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพในแตละพ้ืนท่ี
- ป พ.ศ.2556 ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว  พันธุพืชอาหารสัตว ใหมีความเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ ดังนี้
1) พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว โดยศูนยฯ/สถานีฯทดสอบพันธุสัตว ท่ีกระจายอยูในแตละภูมิภาค

ท่ัวประเทศ ๓๕ แหง  ใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี โดยดําเนินการคัดเลือกพอ/แมพันธุ  ทดสอบและคัดพันธุเพ่ือ
ทดแทน จํานวน ๘๗,๙๕๗ ตัว ( พอพันธุ ๕,๔๑๙ ตัว , แมพันธุ ๓๑,๖๗๔ ตัว , ทดแทน ๔๘,๗๘๙ ตัว และ
ทดสอบ ๒,๐๗๕ ตัว )

๒) พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว โดยศูนยวิจัยการผลิตน้ําเชื้อ ๔ แหง และศูนยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการยายฝากตัวออน ๑ แหง  ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ  โดยคัดเลือกพอพันธุกระบือ โคนม
โคเนื้อ สุกร และแพะ ดําเนินการผลิตน้ําเชื้อพอพันธุดี จํานวน 880,585 โดส ( โคเนื้อ จํานวน 463,868 โดส
, โคนม 393,662 โดส , สุกร 11,729 โดส , แพะ 11,326 โดส) และผลิตตัวออน จํานวน ๔๑๓ ตัวออน

๓) พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตว ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุและคัดเมล็ดพันธุพืช
อาหารสัตวคุณภาพดี จํานวน ๑๐๐.๗๔ ตัน

- ป พ.ศ.255๗ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว  พันธุพืชอาหารสัตว ใหมีความเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ ดังนี้

1) พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว โดยศูนยฯ/สถานีฯทดสอบพันธุสัตว ท่ีกระจายอยูในแตละภูมิภาค
ท่ัวประเทศ ๓๕ แหง  ใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี โดยดําเนินการคัดเลือกพอ/แมพันธุ ทดสอบและคัดพันธุเพ่ือ
ทดแทน จํานวน ๘๓,๐๓๑ ตัว   ( พอพันธุ ๔,๗๐๒ ตัว , แมพันธุ ๒๗,๕๕๕ ตัว , ทดแทน ๔๖,๘๗๙ ตัว และ
ทดสอบ ๓,๘๙๕ ตัว )

๒) พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว โดยศูนยวิจัยการผลิตน้ําเชื้อ ๔ แหง และศูนยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการยายฝากตัวออน ๑ แหง  ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ  โดยคัดเลือกพอพันธุกระบือ โคนม
โคเนื้อ สุกร และแพะ โดยผลิตน้ําเชื้อพอพันธุดี จํานวน 1,001,628 โดส ( โคเนื้อ จํานวน 534,980 โดส , โค
นม 445,957 โดส , สุกร 10,268 โดส , แพะ 10,423 โดส ) และผลิตตัวออน จํานวน ๒๐๗ ตัวออน



๑๗

๓) พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตว ดําเนินงานปรับปรุงพันธุและคัดเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว
คุณภาพดี จํานวน ๑๐๐.๗๕ ตัน

มาตรการท่ี 2 : กระจายสัตวพันธุดีและพันธุพืชอาหารสัตวใหกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกร โดย
การจําหนาย / เทคโนโลยีการผสมเทียม / ยายฝากตัวออน เปนตน

- ป พ.ศ.2556 ดําเนินการผลิตสัตวพันธุดี และพืชอาหารสัตวพันธุดี เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
นําไปใชประโยชน ดังนี้

1) ผลิตสัตว พันธุดีและจําหนายพันธุสัตว ให กับเกษตรกร ผลการดําเนินงาน จํานวน
1,805,721 ตัว โดยมีเกษตรกรท่ีขอซื้อพันธุสัตว จํานวน ๕,๕๘๘ ราย และนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน เปนเงิน
๗๑.๗๗ ลานบาท

2) กระจายสัตวพันธุดี โดยการใหบริการผสมเทียมปศุสัตวของเกษตรกร ผลดําเนินงาน
๕๐๓,๐๓๒ ตัว และมีลูกเกิด จํานวน 395,141 ตัว และยายฝากตัวออน จํานวน ๒๑๙ ตัวออน

3) ผลิตพันธุพืชอาหารสัตวและกระจายพันธุใหกับเกษตรกร โดยผลิตทอนพันธุพืชอาหารสัตว
จํานวน 4,050.23 ตัน , ผลิตกลาพันธุพืชอาหารสัตว จํานวน 349,625 ถุง , ผลิตเสบียงสัตว จํานวน
7,014.29 ตัน และกระจายเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร จํานวน 23,255 ราย และทอนพันธุพืชอาหาร
สัตวสูเกษตรกร จํานวน 11,144 ราย

- ป พ.ศ.2557 ดําเนินการผลิตสัตวพันธุดี และพืชอาหารสัตวพันธุดี เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
นําไปใชประโยชน ดังนี้

1) ผลิตสัตวพันธุดีและจําหนายพันธุสัตวใหกับเกษตรกร ผลการดําเนินงาน 1,738,196 ตัว
โดยมีเกษตรกรท่ีขอซื้อพันธุสัตว จํานวน ๔,๔๔๙ ราย และนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน เปนเงิน ๘๔.๗๙ ลานบาท

2) กระจายสัตวพันธุดี โดยการใหบริการผสมเทียมปศุสัตวของเกษตรกร ผลดําเนินงาน
528,835 ตัว และมีลูกเกิด จํานวน 402,272 ตัว และยายฝากตัวออน จํานวน 107 ตัวออน

3) ผลิตพันธุพืชอาหารสัตวและกระจายพันธุใหกับเกษตรกร โดยผลิตทอนพันธุพืชอาหารสัตว
จํานวน 4,847.77 ตัน , ผลิตกลาพันธุพืชอาหารสัตว จํานวน 261,012 ถุง , ผลิตเสบียงสัตว จํานวน
5,976.48 ตัน และกระจายเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร จํานวน 15,086 ราย และทอนพันธุพืชอาหาร
สัตวสูเกษตรกร จํานวน 10,162 ราย และชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ  จํานวน 22.21 ตัน

มาตรการท่ี 3 : จัดตั้งกลุมเกษตรกรเครือขายการผลิตปศุสัตว
- ป พ.ศ.2556 ดําเนินการสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิตและสรางเครือขายการ

ผลิต เพ่ือทําหนาท่ีในการกระจายพันธุสัตว / พันธุพืชอาหารสัตวแทนกรมปศุสัตว โดยมีเครือขายการผลิตสัตวพันธุ
ดีและเครือขายการผลิตพันธุพืชอาหารสัตว ดังนี้

1) เครือขายการผลิตสัตวพันธุดี  จํานวน 482 กลุม (โคเนื้อ 119 กลุม , โคขุน 1 กลุม ,
กระบือ 20 กลุม , สุกร 5 กลุม , แพะเนื้อ 200 กลุม ,ไกเนื้อ 1 กลุม , ไกไข 4 กลุม , ไกพ้ืนเมือง 118 กลุม ,
ไกงวง-ตอก 5 กลุม และ ผสมผสาน 9 กลุม)

๒) เครือขายการผลิตพืชอาหารสัตวพันธุดี  จํานวน ๒๓๘ เครือขาย ( เครือขายเมล็ดพันธุ ๒๒
กลุม , เครือขายการผลิตทอนพันธุ ๘๔ กลุม , เครือขายการผลิตเสบียงสัตว ๑๓๒ กลุม )



๑๘

- ป พ.ศ.255๗ ดําเนินการสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต และสรางเครือขายการ
ผลิต เพ่ือทําหนาท่ีในการกระจายพันธุสัตว / พันธุพืชอาหารสัตวแทนกรมปศุสัตว โดยมีเครือขายการผลิต ดังนี้

1) เครือขายการผลิตสัตวพันธุดี  จํานวน ๔๕๐ เครือขาย ( โคเนื้อ ๒๐๒ กลุม , โคนม ๒๘ กลุม ,
กระบือ ๒๔ กลุม , สุกร ๖๑ กลุม , แพะ ๓๒ กลุม , แกะ ๖ กลุม , สัตวปก ๖๗ กลุม )

๒) เครือขายการผลิตพืชอาหารสัตวพันธุดี  จํานวน ๑๔๔ เครือขาย ( เครือขายเมล็ดพันธุ ๒๒
กลุม  , เครือขายผลิตทอนพันธุจําหนาย จํานวน ๙๘ กลุม , เครือขายผลิตเสบียงสัตวจําหนาย ๑๒๒ กลุม )

มาตรการท่ี ๔ : พัฒนาศูนยผลิตน้ําเชื้อภาคเอกชน ใหสามารถดําเนินการและขยายสัตวพันธุดี
ใหกับเกษตรกร โดยการรับรองศูนยผลิตน้ําเชื้อพอพันธุ

- ป พ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการพัฒนาศูนยผลิตน้ําเชื้อพอพันธุของภาคเอกชน เพ่ือทํา
หนาท่ีในการผลิตน้ําเชื้อสัตวพันธุดีแทนกรมปศุสัตว โดยพัฒนาระบบการผลิตน้ําเชื้อภาคเอกชนใหไดมาตรฐาน
และมีศูนยผลิตน้ําเชื้อภาคเอกชนท่ีไดการรับรองมาตรฐานสากล จํานวน ๑๕ แหง

- ป พ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการพัฒนาศูนยผลิตน้ําเชื้อพอพันธุของภาคเอกชน เพ่ือทํา
หนาท่ีในการผลิตน้ําเชื้อสัตวพันธุดีแทนกรมปศุสัตว โดยพัฒนาระบบการผลิตน้ําเชื้อภาคเอกชนใหไดมาตรฐาน
และมีศูนยผลิตน้ําเชื้อภาคเอกชนท่ีไดการรับรองมาตรฐานสากล จํานวน ๑๗ แหง

มาตรการท่ี ๕ : อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพดานการปศุสัตว
( พันธุสัตว / พันธุพืชอาหารสัตว และจุลินทรีย )

- ป พ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว ดังนี้

1) ข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง  จํานวน ๑๐ ชนิดพันธุ / ๑๐๐ สายพันธุ
๒) ข้ึนทะเบียนพันธุสัตวสัตวเลี้ยงไทย  จํานวน ๕ ชนิดพันธุ
๓) เก็บรักษาน้ําเชื้อพอพันธุโคพ้ืนเมือง  จํานวน ๑,๐๐๐ โดส
๔) เก็บรักษาตัวออนโคพ้ืนเมือง ๕๐ ตัวออน
๕) ข้ึนทะเบียนและเก็บรักษาพันธุพืชอาหารสัตวพ้ืนเมือง  จํานวน ๑๘๐ พันธุ
๖) ข้ึนทะเบียนเชื้อจุลินทรีย  จํานวน ๖๐๐ สายพันธุ
- ป พ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว ดังนี้
1) ข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง  จํานวน ๑๐ ชนิดพันธุ / ๑๐๐ สายพันธุ
๒) ข้ึนทะเบียนพันธุสัตวสัตวเลี้ยงไทย  จํานวน ๕ ชนิดพันธุ
๓) เก็บรักษาน้ําเชื้อพอพันธุโคพ้ืนเมือง  จํานวน ๑,๕๐๐ โดส
๕) เก็บรักษาตัวออนโคพ้ืนเมือง ๖๐ ตัวออน
๖) ข้ึนทะเบียนและเก็บรักษาพันธุพืชอาหารสัตวพ้ืนเมือง  จํานวน ๔๑๐ พันธุ
๗) ข้ึนทะเบียนเชื้อจุลินทรีย  จํานวน ๖๐๐ สายพันธุ



๑๙

มาตรการท่ี ๖ : จัดตั้งศูนยขอมูลการปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว
- ป พ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการปรับปรุงพันธุ

ประกอบดวย ระบบฐานขอมูลโคนม ระบบฐานขอมูลโคเนื้อ และพัฒนาระบบศูนยปรับปรุงพันธุในแตละชนิดสัตว
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ระบบ E - breeding) รวมถึงการพัฒนาศูนยฯ/สถานีฯทดสอบพันธุสัตวท่ี
กระจายอยูท่ัวประเทศ เปนศูนยฯ/สถานีฯเฉพาะทางในการพัฒนาปศุสัตวในแตละชนิดตามความเหมาะสมของ
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของแตละพ้ืนท่ี เชน ภาคเหนือเปนศูนยเฉพาะทางในการพัฒนาโคนม เปนตน

- ป พ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการตอเนื่องในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการ
ปรับปรุงพันธุ ไมวาจะเปนระบบฐานขอมูลโคนม  และพัฒนาระบบศูนยปรับปรุงพันธุในแตละชนิดสัตวตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ระบบ E - breeding) รวมถึง
การพัฒนาศูนยฯ/สถานีฯทดสอบพันธุสัตวที่กระจายอยูทั่วประเทศ เปนศูนยฯ/สถานีฯ เฉพาะทางในการพัฒนา
ปศุสัตวในแตละชนิดตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของแตละพ้ืนท่ี
 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. เจาหนาท่ียังขาดการติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรอยางตอเนื่อง ทําใหไมมีความยั่งยืน และไมมีการ
จัดเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน รายไดเกษตรกร  ความพึงพอใจของเกษตรกร เปนตน

๒. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว แนวทางปฏิบัติยังไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะ
แนวทางในการอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง/การรุกรานจากพันธุตางถ่ิน

๓. บางกอง/สํานัก ยังไมไดใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมากนัก ซึ่งสวนใหญจะเปนการ
ดําเนนิการตามบทบาทภารกิจท่ีเปนงานปกติของหนวยงาน ทําใหไมมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร

 ขอเสนอแนะ
๑. เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรตองมีการตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให

เกิดความไววางใจ เปนมิตรและเพ่ือนคูคิดใหกับเกษตรกร
๒. กอง/สํานักท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ควรเผยแพรและเรงประชาสัมพันธแนวทาง

ในการอนุรักษและข้ึนทะเบียนพันธุพ้ืนเมืองในประเทศใหอยางกวางขวาง
๓. กอง/สํานัก ตองใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานของกรมฯ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมวาจะเปนการเสนอของบประมาณ และการจัดเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ
จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการดานปศุสัตว
- กลยุทธ มี ๒ กลยุทธ ดังนี้

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ
2. พัฒนาระบบการรวบรวมองคความรู

- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร มี ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑. จํานวนกระบวนการท่ีลดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีสั้นลง
๒. รอยละของผูรับบริการท่ีพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
๓. รอยละความกาวหนาของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. รอยละจํานวนโครงการท่ีมีการจัดทําฐานขอมูล
๕. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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กลยุทธท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๑ มี ๒ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี ๑ : พัฒนากระบวนงาน การใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน E-service , E - movement ฯลฯ รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
เชน National Single Window ท่ีจะชวยใหระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีสั้นลง

- ปพ.ศ.2556 ดําเนินการพัฒนากระบวนงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ( E - service )
เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหมีความสะดวกและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง  การ
พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ดังนี้

๑. ใหบริการผูรับบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๒,๔๘๓,๘๗๘ ฉบับ
๑.๑ ใหบริการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส ( E – movement )

จํานวน ๒,๓๘๘,๘๕๕ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตวภายในประเทศ  จํานวน ๒,๓๖๗,๘๖๔ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวออกนอกประเทศ จํานวน ๑๒,๓๙๕ ฉบับ / จํานวนสัตว

๖,๒๙๕,๐๔๐ ตัว
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวออกนอกประเทศ จํานวน ๘,๕๙๖ ฉบับ / ซากสัตว

๑๖,๗๙๑,๐๒๔.๑๖ กิโลกรัม
๑.๒ ใหบริการออกใบอนุญาตอาหารสัตวผานระบบ ( E - service ) จํานวน ๒๕,๙๐๖ ฉบับ

- ออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (รายใหม) ๒๓ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว (รายใหม) ๖๙ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว ( พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ) ๖,๒๘๐ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตอาหารสัตว (ผลิต/นําเขา/ขาย) ๑๙,๕๓๔ ฉบับ

๑.๓ ใหบริการออกใบอนุญาตคุณภาพสินคาปศุสัตวผานระบบ ( E - service )
จํานวน ๖๙,๑๓๕ ฉบับ

- ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว ๑๘,๓๘๓ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตฟารมมาตรฐาน ๕,๘๑๓ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว (ฆจส.๒)  ๒๒๐ ฉบับ
- ออกหนังสือรับรองสุขอนามัยเนื้อสัตว ๔๔,๗๐๑ ฉบับ

๒. การพัฒนาและดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในกรมปศุสัตว จํานวน ๒๕ ระบบ
๓. การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานระบบ พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลการ

สงออกสินคาปศุสัตวไปตางประเทศกับกรมศุลกากร ( National Single Window ) โดยในระยะแรกสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลสินคา จํานวน ๘ พิกัด
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- ปพ.ศ.255๗ ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง ท้ังกระบวนงานใหบริการผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ( E - service )  การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน และการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ดังนี้

๑. ใหบริการผูรับบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๓,๐๓๖,๓๘๗ ฉบับ
๑.๑ ใหบริการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส ( E – movement )

จํานวน ๒,๙๕๖,๐๑๑ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตวภายในประเทศ  จํานวน ๒,๙๒๕,๙๔๔ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวออกนอกประเทศ จํานวน ๑๕,๗๐๗ ฉบับ / จํานวนสัตว

๗,๙๓๔,๐๙๕ ตัว
- ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวออกนอกประเทศ จํานวน ๑๔,๓๖๐ ฉบับ / จํานวน

ซากสัตว ๒๒๕,๐๒๐,๗๑๙.๗๕ กิโลกรัม
๑.๒ ใหบริการออกใบอนุญาตอาหารสัตวผานระบบ ( E - service ) จํานวน ๒๙,๒๑๔ ฉบับ

- ออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (รายใหม) ๓๐ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว (รายใหม) ๑๐๒ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว ( พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ) ๖,๘๗๓ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตอาหารสัตว (ผลิต/นําเขา/ขาย) ๒๒,๒๐๙ ฉบับ

๑.๓ ใหบริการออกใบอนุญาตคุณภาพสินคาปศุสัตวผานระบบ ( E - service )
จํานวน ๕๑,๑๖๒ ฉบับ

- ออกใบอนุญาตฟารมมาตรฐาน ๔,๐๔๙ ฉบับ
- ออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว (ฆจส.๒)  ๙๑ ฉบับ
- ออกหนังสือรับรองสุขอนามัยเนื้อสัตว ๔๗,๐๒๒ ฉบับ

๒. การพัฒนาและดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในกรมปศุสัตว จํานวน ๒๖ ระบบ
๓. การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานระบบ ไดพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

การสงออกสินคาปศุสัตวไปตางประเทศกับกรมศุลกากร ( National Single Window ) อยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบัน
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลการนําเขา นําผาน สงออกสัตวและซากสัตว จํานวน ๑๗๕ พิกัด คิดเปน ๑๐๐ %

มาตรการท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ใหคลองตัว ลดข้ันตอน และมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน

- ปพ.ศ.2556 หนวยงานตางๆของกรมปศุสัตว ไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานใหมี
คลองตัว ลดข้ันตอน และมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ภายในกรมปศุสัตว ซึ่งมีหนวยงานท่ีรายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน จํานวน ๙ หนวยงาน ๑๓ กระบวนงาน

ท้ังนี้ จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ทําใหกรมปศุสัตวไดรับรางวัลคุณภาพ
การใหบริการภาครัฐ จํานวน 3 รางวัล จากคณะกรรมการ ก.พ.ร. ดังนี้

1 ) รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ในการปรับปรุงกระบวนงานการสรางพันธมิตรการเกษตรเพ่ือ
ลดตนทุนการผลิตและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (สพส.) , กระบวนงานการบริการเสบียงอาหารสัตวในสภาวะ
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วิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว) (สอส.) , กระบวนงานการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดใหมโดยไมใชกระตาย (สสช.) ,
กระบวนงานกลุมเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี
จ.สงขลา (ปศจ.สงขลา) , กระบวนงานการเลี้ยงไกไขโรดไทย แบบปลอยอิสระโดยใชวัตถุดิบทองถ่ินในฟารม
เกษตรกรรายยอย พ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย (ปศจ.หนองคาย)

๒ ) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการปรับปรุงกระบวนงานหมวด 1 ดานการนํา
องคการและความรับผิดชอบตอสังคม (กรมปศุสัตว)

๓) รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ในการปรับปรุงกระบวนงานการ
พัฒนาการปศุสัตวอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของอาสาปศุสัตว (กสส.)

- ปพ.ศ.2557 หนวยงานตางๆของกรมปศุสัตว ไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานอยาง
ตอเนื่อง และไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว  ซึ่งมีหนวยงานท่ีรายงานผล
การปรับปรุงกระบวนงาน จํานวน ๑๐ หนวยงาน ๑๔ กระบวนงาน
 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. การเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร ( National Single Window ) ยังไมเชื่อมโยงกับระบบธนาคาร
( e – payment )

๒. บางกอง/สํานัก ยังไมไดใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมากนัก โดยมีการรายงานผลการ
ปรับปรุงกระบวนงานไมครบทุกหนวยงาน ทําใหไมมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร

 ขอเสนอแนะ
๑. การพัฒนาระบบ National Single Window ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดท้ังระบบ
๒. กอง/สํานัก ตองใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานของกรมฯ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และการจัดเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กรมปศุสัตว

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการรวบรวมองคความรู มี ๑ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ไดแก
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๒ มี ๑ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว มีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี ๑ : พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู( Knowledge Management )

ในทุกมิติ ใหเจาหนาท่ีผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสืบคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว
- ปพ.ศ.2556 หนวยงานตางๆของกรมปศุสัตว ไดดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูล

องคความรู( Knowledge Management ) โดยมีหนวยงานท่ีจัดสงขอมูล จํานวน ๑๔ หนวยงาน/ ๑๒๗ เรื่อง
- ปพ.ศ.255๗ หนวยงานตางๆของกรมปศุสัตว ไดดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ฐานขอมูลองคความรู(Knowledge Management) มีหนวยงานท่ีจัดสงขอมูล จํานวน ๑๕ หนวยงาน ๑๕๘ เรื่อง
 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. ๒. บางกอง/สํานัก ยังไมไดใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมากนัก โดยมีการรายงานผล
การจัดการองคความรูไมครบทุกหนวยงาน ทําใหไมมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร
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 ขอเสนอแนะ
๑. กอง/สํานัก ตองใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานของกรมฯ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และการจัดเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กรมปศุสัตว

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมความรวมมือดานปศุสัตวในประชาคมอาเซียน
- กลยุทธ มี ๑ กลยุทธ ดังนี้

1. สรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร มี ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. จํานวนองคกรท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีรวมมือกับกรมปศุสัตว
๒. จํานวนโครงการความรวมมือดานการปศุสัตวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. จํานวนบุคลากรท่ีมีการแลกเปลี่ยนกันระหวางหนวยงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๔. จํานวนกิจกรรมการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวกับการปศุสัตว

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธท่ี 1 สรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๑ มี ๕ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก
พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้

มาตรการท่ี ๑ : ผลักดันใหประเทศไทย เปนผูนําดานปศุสัตวของอาเซียน
ท่ีผานมากรมปศุสัตวไดพัฒนาศักยภาพดานการปศุสัตว โดยเฉพาะการพัฒนาดานสุขภาพสัตว

การพัฒนาดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว จนเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง ดังนี้
๑. เปนหองปฏิบัติการศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๒. เปนหองปฏิบัติการตรวจสอบวัคซีนของอาเซียน ( ASEAN Vaccine Testing Laboratory )
๓. เปนหองปฏิบัติการอางอิงการตรวจอาหารแหงอาเซียน ดานสารตกคางยาสัตว
๔. เปนสถานท่ีตั้ งสํานักงานองคการโรคระบาดสัตว ( World Organization for Animal

Health ) ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๕. การเสนอตัวจัดตั้งสํานักงานศูนยประสานงานอาเซียนทางดานโรคระบาดสัตวและโรคติดตอ

จากสัตวสูคน ( ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoo noses : ACCAHZ ) ตอจาก
ประเทศมาเลเซีย คาดวาประมาณปพ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการท่ี ๒ : ประสานความรวมมือและใหความชวยเหลือดานวิชาการกับหนวยงานท่ี
ดําเนินการดานการตางประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน

๑. การลงนามความรวมมือระหวางประเทศ
ท่ีผานมากระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตวไดลงนามความรวมมือระหวางประเทศ

กับหลายๆประเทศท่ัวโลก และมีผลจนถึงปจจุบัน โดยลงนามความรวมมือระหวางประเทศ จํานวน ๒๐ ประเทศ/
๒ องคกร จํานวน ๔๗ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ ทวีปออสเตรเลีย ( Oceania )
๑) ประเทศออสเตรเลีย ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๒ เรื่อง
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๑.๒ ทวีปยุโรป ( Europe )
๑) ประเทศรัสเซีย ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๒) ประเทศสวีเดน ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๓) ประเทศเดนมารค ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๔) ประเทศเบลเยี่ยม ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๕) ประเทศฝรั่งเศส ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๒ เรื่อง
๖) ประเทศเยอรมัน ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๗) ประเทศนอรเวย ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๘) ประเทศสเปน ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๑.๒ ทวีปอเมริกา ( America )
๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๓ เรื่อง
๑.๓ ทวีปเอเชีย ( Asia )
๑) ประเทศเกาหลีใต ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๕ เรื่อง
๒) ประเทศภูฏาน ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๒ เรื่อง
๓) ประเทศศรีลังกา ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๔) ประเทศไตหวัน ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๒ เรื่อง
๕) ประเทศญี่ปุน ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๙ เรื่อง
๑.๔ กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ( Asian )
๑) GMS อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๒) Asian ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๔ เรื่อง
๓) ประเทศเมียนมาร ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๔) ประเทศกัมพูชา ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๒ เรื่อง
๕) ประเทศเวียดนาม ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๓ เรื่อง
๖) ประเทศอินโดนีเซีย ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๑ เรื่อง
๗) ประเทศลาว ไดลงนามความรวมมือ จํานวน ๒ เรื่อง
มาตรการท่ี ๓ : จัดประชุมระหวางประเทศดานปศุสัตวระดับทวิภาคี พหุภาคี และองคกร

ระหวางประเทศ
- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการจัดประชุมระหวางประเทศ และสงผูแทนเขารวม

ประชุมระหวางประเทศ ดังนี้
๑. การจัดประชุมระหวางประเทศ ดําเนินการเปนเจาภาพจัดประชุม จํานวน ๒ ครั้ง
๑.1) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการความรวมมือระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาธุรกิจโคนม

ขนาดเล็ก ระหวางประเทศบังคลาเทศ เมียนมาร และไทย (Small Holder Dairy Diary Program)FAO เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการสรางความม่ันคงของอาชีพ การผลิตโคนมในกลุมเกษตรกรรายยอย ขยายเวลาการ
ดําเนินโครงการสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑ ครั้ง/ป (สอส)
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๑.๒) การจัดประชุม Doublet Dairy Industry Thailand&Taiwan เขาศึกษาดูฟารมปศุสัตวใน
พ้ืนท่ีสูง(Upland) มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๑๐ ราย (กสส)

๒. การเขารวมประชุมระหวางประเทศ สงผูแทนเขารวมประชุม จํานวน ๓๑ ครั้ง / ๘๑ คน
- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการจัดประชุมระหวางประเทศ และสงผูแทนเขารวม

ประชุมระหวางประเทศ ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดการประชุมระหวางประเทศ ดําเนินการเปนเจาภาพจัดประชุม จํานวน ๓ ครั้ง
๑.๑) จัดประชุม Doublet Dairy Industry Thailand &Taiwan การเตรียมความพรอมเพ่ือ

พัฒนาการปศุสัตวภายใต AEC มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๕๐ ราย (กสส)
๑ .๒ ) จั ด ป ระชุ ม The 23rd ASAEN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL)

Meeting การท่ีจะควบคุมโรคระบาดสัตวนั้นจะตองอาศัยมาตรการหลายประการมาชวย เชน การฉีดวัคซีนในการ
ปองกันควบคุมโรค การเฝาระวังและการทดสอบโรค การมีระบบเตือนภัยและการปองกันโรคลวงหนา การควบคุม
การเคลื่อนยายสัตว รวมถึง การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปศุสัตวใหทัดเทียมมาตรฐานโลก ประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ จึงเห็นพองใหมีการจัดคณะทํางานเฉพาะดานการปศุสัตว เพ่ือสงเสริมความรวมมือของ
ประเทศสมาชิก ท้ังดานวิชาการและความสัมพันธของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปศุสัตว รวมถึงเพ่ือให
เจาหนาท่ีไดมีโอกาสในการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและมาตรการตางๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ
เพ่ือท่ีจะสามารถนํากลับไปใชในประเทศสมาชิกตอไป ประเทศสมาชิก จํานวน ๑๐ ประเทศ (กรป)

๑.๓) จัดประชุม FAO/OIE sub-Regional meeting on GF-TADs for ASEAN เปนการประชุม
ท่ีมีเปาหมายควบคุมและปองกันโรคสัตวขามแดน และรวมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาค ผูเขารวมประชุม
จํานวน ๓๐ ราย (กรป)

๒. การเขารวมประชุมระหวางประเทศ สงผูแทนเขารวมประชุม จํานวน ๑๕ ครั้ง / ๑๔๗ คน
มาตรการท่ี ๔ : การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานดานตางประเทศ เชน

กระทรวงตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนตน ตองมีมาตรการในการบูรณาการทํางานรวมกัน
ท่ีผานมากรมปศุสัตว ไดมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานดาน

ตางประเทศ ดังนี้
๑. กรมปศุสัตวกับกรมศุลกากร การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (National Single Window)

ของใบรับรองและ/หรือ ใบอนุญาต เพ่ืออํานวยความสะดวก ดานการนําเขา – สงออก (ศสท.)
๒. กรมปศุสัตวกับกระทรวงการตางประเทศ ในการฝกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารระหวางประเทศข้ันสูง ณ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระยะเวลา ๒๒ วัน
(สพส)

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณกับสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย บันทึก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการรับรองฮาลาลสินคาเกษตร อาหารและบริการ

4. กรมปศุสัตวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การพัฒนาการใหบริการภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e - service)

๕. กรมปศุสัตวกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย บันทึก
ความรวมมือโครงการสนับสนุนความปลอดภัยทางดานอาหาร (ดานปศุสัตว) จากฟารมสูผูบริโภค เพ่ือสนับสนุน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อสัตวท้ังระบบใหถูกตองตามมาตรฐาน



๒๖

๖. กรมปศุสัตวกับกระทรวงสาธารณสุข บันทึกความเขาใจวาดวยการผลิตและพัฒนา
นายสัตวแพทยนักระบาดวิทยาภาคสนาม โดยมีเปาหมายท่ีจะผลิตนายสัตวแพทยนักระบาดวิทยาภาคสนามใน
ประเทศไทย เพ่ือแกไขปญหาการเกิดโรคระบาดจากสัตวสูคน และการระบาดของโรคในสัตว

๗. กรมปศุสัตวกับกระทรวงสาธารณสุข บันทึกขอตกลงความรวมมือดําเนินงาน โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเฝาระวังโรคไขหวัดนก

มาตรการท่ี ๕ : ผลักดันสินคาปศุสัตวไปจําหนายตางประเทศ
การสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

เน้ือไกแปรรูป 387,๒๐๙ 55,170 ๔๒๔,๘๘๓ ๖๓,๕๒๐ ๒๙๖,๘๖๕ ๔๓,๒๘๙
เน้ือไกสดแชเย็น ๗๙,๕๓๗ ๖,๖๔๙ ๑๕๔,๙๓๕ ๑๕,๖๘๐ ๑๓๘,๙๑๓ ๑๒,๕๗๕
เน้ือเปดแปรรูป 6,07๗ 1,494 ๗,๐๕๐ ๑,๘๕๙ ๔,๓๙๙ ๑,๑๐๑
เน้ือเปดสดแชเย็น ๑,6๐๕ 8๗ ๓,๒๐๕ ๕๑๐ ๑,๕๙๐ ๒๕๖
เน้ือสุกรแปรรูป 13,4๓๐ 2,606 ๑๕,๕๗๓ ๓,๑๗๓ ๑๐,๑๓๕ ๑,๙๖๓
เน้ือสุกรแชเย็น ๒,3๙๔ ๓๖๔ ๑,๐๓๓ ๑๑๘ ๘๐๑ ๙๔
เน้ือวัวแปรรูป ๖๔๙ ๖๗ ๑,๙๓๑ ๒๐๙ ๙๕๕ ๑๑๒
เน้ือสัตวผสมแปรรูป ๖,๑๓๙ ๑,๒๐๙ ๕,๓๖๐ ๘๖๖ ๓,๕๕๑ ๕๑๒

รวม ๔๙๗,๐๔๐ ๖๗,๖๔๕ ๖๑๓,๙๗๐ ๘๕,๙๓๕ ๔๕๗,๒๐๙ ๕๙,๙๐๒
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ประเทศท่ีมีการสงออกสินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑไปจําหนายในป ๒๕๕๗ จํานวน ๔๗ ประเทศ
จําแนก ดังนี้

๑. ยุโรป ( Europe ) จํานวน ๒๑ ประเทศ มูลคา ๓๘,๓๐๓ ลานบาท
( ประเทศอังกฤษ จํานวน ๑๓๗,๙๖๑ ตัน  มูลคา ๒๑,๑๐๔ ลานบาท )

๒. เอเชีย ( Asia ) จํานวน ๑๕ ประเทศ มูลคา ๔๔,๑๓๖ ลานบาท
( ประเทศญี่ปุน จํานวน ๒๗๒,๙๕๓ ตัน  มูลคา ๓๙,๖๗๑ ลานบาท )

๓. ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน จํานวน ๗ ประเทศ มูลคา ๒,๕๔๘ ลานบาท
( ประเทศสิงคโปร จํานวน ๑๔,๓๘๐ ตัน มูลคา ๒,๐๗๑ ลานบาท )

๔. ประเทศอ่ืนๆ จํานวน ๓ ประเทศ มูลคา ๙๔๗ ลานบาท
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว



๒๗

ประเทศท่ีมีการสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

ประเทศ
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ยุโรป ( EU ) ๒๗๘,๕๕๓ ๓๘,๐๓๔ ๑๘๘,๐๕๔ ๒๓,๗๕๗
ญี่ปุน ๒๗๒,๙๕๔ ๓๙,๖๗๑ ๒๑๗,๗๘๓ ๒๙,๙๕๘
ประเทศอ่ืนๆ ๖๒,๔๖๓ ๘,๒๓๐ ๕๑,๓๗๑ ๖,๑๘๗

รวม ๖๑๓,๙๗๐ ๘๕,๙๓๕ ๔๕๗,๒๐๘ ๕๙,๙๐๒
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

การสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศ
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

๑. ประเทศเมียนมาร ๖๗.๓๗ ๙.๗๙ ๒๕๔.๑๒ ๒๗.๒๕
๒. ประเทศกัมพูชา ๑๙๘.๐๙ ๑๗.๑๑ ๔๘๔.๙๒ ๔๒.๑๓
๓. ประเทศสิงคโปร ๑๔,๓๘๐.๕๗ ๒,๐๗๐.๗๒ ๑๐,๕๕๐.๒๘ ๑,๕๑๔.๒๗
๔. ประเทศอินโดนีเซีย
๕. ประเทศเวียดนาม ๑๓๗.๒๓ ๑๘.๑๕ ๓๘.๑๘ ๖.๒๓
๖. ประเทศลาว ๑,๖๔๙.๓๗ ๑๕๗.๗๑ ๘๕๘.๔๗ ๘๐.๕๒
๗. ประเทศบรูไน ๑๐.๖๘ ๑.๘๓ ๗.๐๔ ๐.๙๐
๘. ประเทศฟลิปปนส ๗๔.๓๕ ๘.๙๙
๙. ประเทศมาเลเซีย ๒,๙๑๑.๐๖ ๒๗๓.๑๗ ๓,๐๐๒.๑๔ ๒๗๘.๖๓

รวม ๑๙,๓๕๔.๓๗ ๒,๕๔๘.๔๘ ๑๕,๒๖๙.๕๐ ๑,๙๕๘.๙๒
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

สินคาปศุสัตวท่ีสําคัญและมีการสงออกไปจําหนายตางประเทศมากเปนอันดับของโลก คือ ไกเนื้อ
- สงออกไกเนื้อแปรรูป เปนอันดับ ๑ ของโลก
- สงออกไกเนื้อแปรรูปและไกสดแชเย็น เปนอันดับ ๓ ของโลก
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การสงออกสินคาอาหารนอกเหนือจากเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ( Non – frozen ) ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

อาหารกระปอง ๑๙,๖๕๓ ๒,๖๔๘ ๒๓,๔๒๑ ๑,๔๐๑ ๕,๑๘๐ ๕๖๓
นมและผลิตภัณฑนม ๑๕๒,๐๙๘ ๙,๘๗๔ ๑๙๕,๖๔๙ ๑๓,๖๒๒ ๑๓๔,๐๑๔ ๘,๕๗๐
ไอศกรีม ๑๑,๕๗๘ ๖๕๒ ๑๕,๙๗๗ ๘๕๙ ๑๑,๘๐๔ ๖๓๒
ไขสด ๑๖,๕๖๙ ๗๘๖ ๑๓,๓๕๔ ๖๖๙ ๑๑,๒๖๓ ๕๔๒
ไขกระปอง ๘๘๒ ๗๒ ๑,๐๐๕ ๘๘ ๗๔๖ ๗๐
รังนก/ซุปไกสกัดกระปอง ๑,๐๕๔ ๔๑๑ ๑,๕๒๒ ๔๐๓ ๑,๒๒๖ ๒๔๒
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ๓๗๕ ๘๒ ๔๘๖ ๗๖ ๒,๓๗๕ ๒๑๒
นํ้าผึ้ง ๗,๗๔๒ ๖๕๒ ๑๑,๘๕๖ ๙๓๑ ๖,๘๖๗ ๕๒๑
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ๒๗,๑๑๔ ๓,๗๕๔ ๑๔,๓๘๑ ๒,๐๖๔ ๗,๗๒๘ ๙๙๕

รวม ๒๓๗,๐๖๕ ๑๘,๙๓๑ ๒๗๗,๖๕๑ ๒๐,๑๑๓ ๑๘๑,๒๐๓ ๑๒,๓๔๗
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

การสงออกอาหารสัตวไปจําหนายตางประเทศ ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

Pet food ๔๖๖,๖๕๑ ๒๙,๒๖๕ ๕๓๕,๐๕๐ ๓๒,๙๐๗ ๒๒๘,๗๒๕ ๑๔,๓๒๔
Dog chews ๑๑,๓๓๒ ๑,๗๓๓ ๘,๘๑๘ ๑,๕๗๔ ๔,๕๒๒ ๗๙๙

รวม ๔๗๗,๙๘๓ ๓๐,๙๙๘ ๕๔๓,๘๖๘ ๓๔,๔๘๑ ๒๓๓,๒๔๗ ๑๕,๑๒๓
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : กองควบคุมอาหารและยาสัตว

ประเทศท่ีมีปริมาณการสงออกอาหารสัตวไปจําหนายมากท่ีสุด ๕ อันดับแรก
๑. ญีปุ่น ๒. จีน ๓. มาเลเซีย ๔. สหรัฐอเมริกา ๕. อินโดนีเซีย

การสงออกอาหารสัตวไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

๑. ประเทศเมียนมาร ๙๐.๕๓ ๑๑๘.๙๓ ๐.๕๗ ๑.๕๓
๒. ประเทศกัมพูชา ๑๐๓.๒๖ ๑๗.๕๘ ๑๕๔.๗๖ ๑๓.๘๙
๓. ประเทศสิงคโปร ๓,๖๔๖.๐๔ ๔๕๘.๖๔ ๓,๗๔๑.๔๑ ๒๘๙.๙๒
๔. ประเทศอินโดนีเซีย ๓๕,๑๕๐.๑๘ ๑,๓๐๗.๒๙ ๔๐,๗๕๓.๐๘ ๑,๔๐๔.๔๖
๕. ประเทศเวียดนาม ๕๕,๒๒๙.๔๘ ๒,๔๘๕.๖๐ ๓๔,๑๙๔.๐๗ ๑,๕๖๑.๙๖



๒๙

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

๖. ประเทศลาว
๗. ประเทศบรูไน ๑,๔๔๗.๔๕ ๕๗.๒๙ ๑,๙๑๗.๓๗ ๗๕.๙๖
๘. ประเทศฟลิปปนส ๑๔,๗๐๐.๐๔ ๕๔๗.๕๙ ๑๓,๗๖๘.๑๖ ๔๖๖.๒๓
๙. ประเทศมาเลเซีย ๔๙,๖๐๙.๙๒ ๑,๘๒๕.๓๘ ๕๓,๒๓๗.๙๕ ๑,๙๖๐.๔๒

รวม ๑๕๙,๙๗๖.๙๐ ๖,๘๑๘.๓๐ ๑๔๗,๗๖๗.๓๗ ๕,๗๗๔.๓๗

การสงออกสัตว/ซากสัตว ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ปริมาณ
มูลคา

( ลานบาท )
ปริมาณ

มูลคา
( ลานบาท )

๑. ซากสัตว ( ตัน ) ๖๒,๙๙๗ ๗,๒๐๗ ๓๘,๗๖๗ ๔,๕๙๘
๒. สัตวมีชีวิต ( ตัว ) ๗,๗๕๖,๕๓๗ ๑๕,๓๒๔ ๑๐,๗๐๕,๐๕๘ ๑๐,๑๘๖

รวม ๒๒,๕๓๑ ๑๔,๗๘๔
หมายเหตุ : ๑. ซากสัตวไมรวมเน้ือไก / เน้ือเปด / เน้ือสุกร / เน้ือโค

๒. ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : กองสารวัตรและกักสัตว

 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้
๑. การบูรณาการระหวางหนวยงานท้ังภายในและหนวยงานภายนอกดานตางประเทศ มีคอนขางนอย
๒. การเตรียมความพรอมของดานกักกันสัตวและความสามารถของผูประกอบการ
๓. ขอมูลการนําเขาและสงออก จะมีอยูหลายหนวยงานยังไมมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีในการรวบรวม

และประมวลผลในภาพรวมของกรมปศุสัตว
 ขอเสนอแนะ

๑. กองความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานกลางใหความชวยเหลือในการประสานความ
รวมมือดานการตางประเทศใหกับกอง/สํานัก

๒. ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสรุปผลภาพรวมการนําเขาและสงออกสินคาปศุสัตว  เพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีเปนแนวทางเดียวกัน และสามารถนําขอมูลมาใชรวมกัน

ยุทธศาสตรท่ี 5 เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
- กลยุทธ มี ๑ กลยุทธ ดังนี้

1. ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงงานวิจัยดานปศุสัตว
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร มี ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
๒. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย ท่ีนําไปใชประโยชน
๓. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการวิจัยไดตามแผน
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๔. จํานวนองคความรูดานการปศุสัตวท่ีจัดเก็บและถูกนําไปใชประโยชน
๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน
๖. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการปศุสัตว
๗. ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
๘. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และองคความรูในการปฏิบัติงาน

กลยุทธท่ี 1 ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการเช่ือมโยงงานวิจัยดานปศุสัตว
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๑ มี ๔ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี ๑ : พัฒนาองคความรูดานวิชาการสูความเปนเลิศ เพ่ือใหกรมปศุสัตวเปนผูนําดาน

วิชาการ
- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู

ดานวิชาการ จํานวน ๘๑ โครงการ เปนเงิน ๔๔,๑๗๗,๒๐๐ บาท จําแนกในแตละดาน ดังนี้
๑. ดานปรับปรุงพันธสัตว จํานวน ๑๕ เรื่อง จํานวนเงิน ๑๐,1๐๘,๔๐๐ บาท
๒. ดานอาหารสัตว จํานวน ๒๓ เรื่อง จํานวนเงิน ๙,๘๔๐,๐๐ บาท
๓. ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน ๑๔ เรื่อง จํานวนเงิน ๙,๒๑๑,๕๐๐ บาท
๔. ดานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน ๑๙ เรื่อง จํานวนเงิน ๘,๕๘๔,๐๐๐ บาท
๕. ดานสุขภาพสัตว จํานวน ๙ เรื่อง เปนเงิน ๔,๗๐๔,๓๐๐ บาท
๖. ดานคุณภาพสินคาปศุสัตว จํานวน ๑ เรื่อง เปนเงิน 1,729,000 บาท
- ปพ.ศ.25๕๗ กรมปศุสัตวไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู

ดานวิชาการ จํานวน ๖๘ โครงการ เปนเงิน ๓๙,๒๔๐๗๐๐ บาท จําแนกในแตละดาน ดังนี้
๑. ดานปรับปรุงพันธสัตว จํานวน ๑๑ เรื่อง จํานวนเงิน ๖,๒๒๓,๐๐๐ บาท
๒. ดานอาหารสัตว จํานวน ๑๕ เรื่อง จํานวนเงิน ๘,๔๔๙,๗๐๐ บาท
๓. ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน ๑๗ เรื่อง เปนเงิน ๑๒,๒๒๐,๓๐๐ บาท
๔. ดานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน ๑๑ เรื่อง จํานวนเงิน ๓,๕๘๒,๘๐๐ บาท
๕. ดานสุขภาพสัตว จํานวน ๑๔ เรื่อง เปนเงิน ๘,๗๖๔,๙๐๐ บาท
มาตรการท่ี ๒ : ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนางานวิจัยดานปศุสัตว
- ปพ.ศ.255๖ - 255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการประสานความรวมมือการพัฒนางานวิจัยดาน

ปศุสัตวกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จําแนกราย
หนวยงาน ดังนี้

๑. สํานักพัฒนาอาหารสัตว
๑) ประสานความรวมมือกับกรมพัฒนาท่ีดิน ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การคัดเลือกพันธุหญาแฝก

เพ่ือการผลิตเมล็ด ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือศึกษาคัดเลือกพันธุหญาแฝกท่ีสามารถผลิตและติดเมล็ดไดดี โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ป ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๗ : ซึ่งใชงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สนง.กปร.)
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๒) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ๗ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง ,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก บริษัททอปฟด มิลล ซึ่งเปน
โรงงานผลิตอาหารสัตว เพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลคุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบอาหาร
ไกเนื้อในประเทศไทย ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนะและการยอยไดปรากฏ ในวัตถุดิบอาหารไก
เนื้อ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป ตั้งแต ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง เมษายน ๒๕๕๘ โดยใชงบประมาณจาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

๒. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
๑ ) ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในกรมปศุสัตว ไดแก สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศุสัตว , สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ , ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครราชสีมา และกลุม
ตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว และรวมมือกับสถาบันการศึกษา ไดแกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง และรวมมือกับผูประกอบการฟารมสุกรในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เพ่ือ
ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการใช Ractopamine ในสุกร โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป ตั้งแต
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘

๓. สํานักงานปศุสัตวเขต ๕
๑ ) ประสานความรวมมือสถาบันการศึกษา ไดแก คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการเฝาระวังสุขภาพสัตวดวยระบบดิจิตอล : ตัวแบบสุขภาพหนึ่งเดียวท่ี
สามารถปองกัน pandemic ท่ีตนเหตุ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๑ ป

มาตรการท่ี ๓ : ศึกษาวิจัยเพ่ือแกไขปญหาเรงดวน
- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการศึกษางานวิจัย เพ่ือแกไขปญหาเรงดวน ประกอบดวย

โครงการวิจัยท่ีสําคัญ จํานวน ๒ หนวยงาน  มี ๕ โครงการ ดังนี้
๑. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ มี ๒ โครงการ ดังนี้
๑ ) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการใชอิไลซาสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคบาดทะยักในชาง
๒ ) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป A ท่ีแยก

ไดในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยกับไวรัสท่ีใชผลิตวัคซีน
๒. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มี ๓ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยท่ีฉีด ๒ ครั้ง

และ ๓ ครั้งตอป ในโคนมในพ้ืนท่ี
๒) โครงการวิจัยเรือ่ง การศึกษาการปนเปอนนอนสตรัคเจอรัลโปรตีนในวัคซีนโรคปากและเทาเปอย
๓) โครงการวิจัยเรื่อง ระดับแอนติบอดีตอวัคซีนโรคปากและเทาเปอยของโคเนื้อในจังหวัด

มุกดาหารและสกลนคร
- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการศึกษางานวิจัย เพ่ือแกไขปญหาเรงดวน ประกอบดวย

โครงการวิจัยท่ีสําคัญ มีจํานวน ๓ หนวยงาน มี ๔ โครงการ ดังนี้
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๑. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ มี ๒ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการวิจัยเรื่อง โรคอุบัติใหม การติดเชื้อไวรัสอัมพาตของจิ้งหรีดเลี้ยงในประเทศไทยและ

การวิเคราะหทางพันธุกรรม
๒) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาอุบัติการณของโรคท่ีเกิดข้ึนในกลุมประชากรแพะ ตั้งแตอายุแรก

เกิดจนถึงสองป ในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย
๒. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสเตรน A ลพบุรี/๒๐๑๒
๓. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว มี ๑ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีและทดสอบประสิทธิภาพการตรวจหาสาร Ractopamine

ในอาหารสุกร เลือด ซีรั่มและปสสาวะ ดวยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS)
มาตรการท่ี ๔ : ผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี
- ปพ.ศ.2556 มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี ประกอบไปดวยผลงานวิชาการ

งานวิจัย ท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน ๒๐ เรื่อง จํานวนผูเอาไปใชประโยชน จํานวน ๙,๖๓๙ ราย ดังนี้
๑. สํานักพัฒนาพันธุสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๔ เรื่อง
1) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพันธุสุกรพันธุปากชอง ๕ ผูนําไปใชประโยชนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร

จํานวน ๑,๒00 ราย
๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาไกประดูหางดํา ผูนําไปใชประโยชน เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก

จํานวน ๓,๐๐๐ ราย
๓) ผลงานวิจัยเรื่อง ไกชีทาพระ ผูนําไปใชประโยชน ในพ้ืนท่ี จังหวัดขอนแกน/มหาสารคาม /เลย

เกษตรกรผูเลี้ยง 30 ราย โดยสนับสนุนไกชีทาพระ อายุ 3 เดือน 12 ตัว/ครอบครัว (ผู 2 ตัว เมีย 10 ตัว)
๔) ผลงานวิจัยเรื่อง แพะพ้ืนเมืองภาคใต ผูนําไปใชประโยชน คือ ฟารมเครือขายแพะพ้ืนเมือง

และ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวตรัง
๒. สํานักพัฒนาอาหารสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวพระสไตโลในพ้ืนท่ีของ

เกษตรกรจังหวัดของแกน ผูนําไปใชประโยชน หนวยงานในสังกัดสํานักพัฒนาอาหารสัตว (สกลนคร/ขอนแกน)
จํานวน ๒ แหง

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการใสปุยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ตอผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ
หญากินนีมอมบาซา ผูนําไปใชประโยชน เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ จํานวน ๑๕๒ ราย

๓. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบ multiplex PCR สําหรับจําแนกเชื้อ Mycobacterium

bovis และ Mycobacterium tuberculosis ผูนําไปใชประโยชน เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการกลุมอิมมูนและซีรัม
วิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ จํานวน ๑๐ ราย
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๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจวินิจฉัยโรคเฮโมราจิกเซพติซี
เมีย ในโค-กระบือ ผูนําไปใชประโยชนเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการกลุมแบคทีเรียวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย จํานวน ๑๗ ราย

๔. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๓ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยท่ีฉีด ๒ ครั้ง

และ ๓ ครั้งตอป ในโคนมในพ้ืนท่ี ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จํานวน ๑๐๐ ราย , ๒.
เกษตรกร จํานวน ๒๐๐ ราย และ ๓.เจาหนาท่ีฟารมโคนม จํานวน ๒๐ ราย

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการปนเปอนนอนสตรัคเจอรัลโปรตีนในวัคซีนโรคปากและเทา
เปอย ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จํานวน ๑,๕๐๐ ราย ๒.เกษตรกร จํานวน ๓,๐๐๐ ราย

๓) ผลงานวิจัยเรื่อง ระดับแอนติบอดีตอวัคซีนโรคปากและเทาเปอยของโคเนื้อในจังหวัด
มุกดาหารและสกลนคร ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จํานวน ๑๐๐ ราย , ๒.เกษตรกร จํานวน
๒๐๐ ราย และ ๓.เจาหนาท่ีฟารมโคนม จํานวน ๒๐ ราย

๕. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การตรวจความเปนพอ-แม-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite

markers ผูนําไปใชประโยชน เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือท่ัวประเทศ
๒) ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ํายาละลายน้ําเชื้อชนิดไขแดงไก ไขแดง

เปด ไขแดงนกกระทาตอคุณภาพน้ําเชื้อแชแข็งโคนมภายหลงัละลาย ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีศูนยผลิต
น้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุผสมเทียม สังกัดกรมปศุสัตว (ศูนยผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุผสมเทียมลําพญากลาง) และ
๒.ศูนยผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุผสมเทียม เอกชน

๖. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง คูมือการพิสูจนความใชไดของวิธีทดสอบ ตามแนวมติคณะกรรมาธิการยุโรป

2002/657/EC สําหรับหองปฏิบัติการทดสอบดานสารตกคางยาสัตว วิธียืนยันผล และวิธีคัดกรอง ผูนําไปใช
ประโยชน คือ บุคลากร นักวิเคราะหฯ ของกรมปศุสัตว ไดแก สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว, สถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ, ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย และ ๒.นักวิเคราะหหองปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย,กรมประมง, หองปฏิบัติการกลาง ฯลฯ

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและพิสูจนความใชไดของวิธีวิเคราะหยืนยันชนิดและปริมาณสาร
ตกคางกลุมยาตานบิด 5 ชนิดในกลามเนื้อไก โดยเทคนิค LC-MS/MS ผูนําไปใชประโยชน คือ เจาพนักงานและ
เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทดสอบของกรมปศุสัตว

๗. สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง Interrelationship of livestock Association - Methicillin - Resistant

Staphylococcus aureus (LA-MRSA) among pigs, worker and the farm environment in Northern
Thailand ผูนําไปใชประโยชน คือ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรคในสุกร

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง Capture - Recapture (CR) method to Estimate Dog Population in
Support of Rabies Control Strategy Lumlukka District Phatumthani Province, Thailand, 2010
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ผูนําไปใชประโยชน คือ บุคลากรของกรมปศุสัตว ไดแก นายสัตวแพทยกลุมสุขภาพสัตว, นายสัตวแพทยประจํา
อําเภอ, ปศุสัตวอําเภอ และ อาสาสมัครปศุสัตว

๘. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๑ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการใชน้ําหมักชีวภาพในการควบคุมกลิ่นในคอกสุกร ผูนําไปใชประโยชน

คือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอย โดยเฉพาะเกษตรกรผูเลี้ยงหมูหลุม ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จํานวน 4 กลุม เกษตรกร 80 คน

๙. สํานักงานปศุสัตวเขต ๓ จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๑ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การปลูกหญาเนเปยรยักษโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรเพ่ือเปน

อาหารหยาบเลี้ยงโคนมตลอดท้ังป ผูนําไปใชประโยชน คือ เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 3 , เกษตรกรผู
เลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 3 และ เจาหนาท่ีองคกรโคนมในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 3

๑๐. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๑ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ

กรมปศุสัตว ผูนําไปใชประโยชน คือ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร
ตามพระราชดําริ กรมปศุสัตว

- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวได ไดดําเนินการผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน
พ้ืนท่ี ประกอบไปดวยผลงานวิชาการ งานวิจัย ท่ีนําไปใชประโยชน มีจํานวน ๑๐ เรื่อง จํานวนผูเอาไปใช
ประโยชน จํานวน ๑๙,๘๑๘ ราย ดังนีจ้ําแนกรายหนวยงาน ดังนี้

๑. สํานักพัฒนาพันธุสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๓ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพันธุไกพ้ืนเมือง ผูนําไปใชประโยชน เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก

จํานวน ๕,๐๐๐ ราย
๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลการปรับปรุงพันธุสัตว E-breeding ผูนําไปใช

ประโยชน เจาหนาท่ีปรับปรุงพันธุสัตว/เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวน ๑,๐๐๐ ราย
๓) ผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตสุกรสายพันธุกรมปศุสัตวในฟารมเกษตรกร ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

สุกรขุนของเกษตรกรดวยสุกรพอพันธุดูร็อคของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก ผูนําไปใชประโยชน เจาหนาท่ี
กรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต ๖ จํานวน ๓๓ ราย เพ่ือถายทอดใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี

๒. สํานักพัฒนาอาหารสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตหญาเนเปยรลูกผสม (โคลน

หมายเลข ๐๓๒) หมักสําหรับเกษตรกรรายยอยเพ่ือการจําหนายในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ผูนําไปใชประโยชน
คือ ๑.กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนบานอางทอง ตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๖ ราย,
๒.เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๒๒ ราย, ๓.เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดระนอง จํานวน
๗ ราย, ๔. เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๒๒ ราย และ ๕.เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัด
พังงา จํานวน ๒๔ ราย รวมจํานวนเกษตรกรท้ังหมด ๘๑ ราย (สอส.)

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณคาทางอาหารสัตวของใบพืชพ้ืนเมืองบางชนิดท่ีใชเปนอาหาร
เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (๑) ใบกันเกรา ใบ
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โคลงเคลง ใบคอแหงปา และใบกระถินเทพา ผูนําไปใชประโยชนคือเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี และจังหวัด
นราธิวาส จํานวน ๑๑๗ ราย

๓. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อรวมจากเนื้อเยื่อท่ีฝงในพาราฟนโดยใชเทคนิค

double immunohistochemistry ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.นักวิชาการกลุมพยาธิวิทยา สสช., ๒.นักวิชาการ
ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ๓.เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการของ
สสช./ ศวพ. และ เจาหนาท่ีภาคสนามจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขต ๑-๙ จํานวน ๔๓ ราย

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การตรึงเนื้อเยื่อทางจุลพยาธิวิทยา โดยใชคลื่นไมโครเวฟ ผูนําไปใชประโยชน
เครือขายหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา สสช. และ ศวพ. จํานวน ๔๐ ราย

๔. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๔ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิในการเก็บรักษาเซลล BHK21C13 ชนิด

แขวนลอย ผูนําไปใชประโยชน นักวิชาการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน ๕๐ ราย
๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสเตรน A ลพบุรี/๒๐๑๒ ผูนําไปใช

ประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวอําเภอ จํานวน ๘๐๐ ราย, ๒.นายสัตวแพทยปศุสัตวจังหวัด จํานวน ๑๕๔
ราย และ ๓.เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๕,๐๐๐ ราย

๓) ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเชื้อเปน สเตรนลาโซตา ภายหลังการใหวัคซีน
โดยวิธีตางๆในไก ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จํานวน ๑,๕๐๐ ราย และ ๒.เกษตรกร จํานวน
๓,๐๐๐ ราย

๔) ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนกาฬโรคเปด ในเปดพันธุกากีแคม
เบลและพันธุบาบารี ผูนําไปใชประโยชน คือ ๑.เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จํานวน ๑,๕๐๐ ราย และ ๒.เกษตรกร
จํานวน ๑,๕๐๐ ราย

๕. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๓ เรื่อง
๑) ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อไกจากผูคาปลีกใน

ตลาดสดถึงผูบริโภค ผูนําไปใชประโยชน หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
กําหนดมาตรการดานการจัดการความเสี่ยงในข้ันตอนการผลิต ตั้งแต ระดับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ โรงฆาไก โรงงาน
แปรรูปเนื้อไก การขนสงซากไก และสามารถใชเปนขอมูลในการเฝาระวังดานความปลอดภัยของการปนเปอนแซล
โมเนลลา

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อไกจากการคาปลีก
ถึงผูบริโภค ผูนําไปใชประโยชน หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
มาตรการดานการจัดการความเสี่ยงในข้ันตอนการผลิต ตั้งแต ระดับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ โรงฆาไก โรงงานแปรรูปเนื้อ
ไก การขนสงซากไก และสามารถใชเปนขอมูลในการเฝาระวังดานความปลอดภัยของการปนเปอนแซลโมเนลลา

๓) ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆาเชื้อแบคท่ีเรียของกลูตารัล
ดีไฮดและอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด ผูนําไปใชประโยชน เจาหนาท่ีของรัฐและเกษตรกร

๖. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ๒ เรื่อง
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๑) ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการลดฮอรโมน PMSG ในการเหนี่ยวนําการเปนสัดและผสม
เทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็งในแพะ ผูนําไปใชประโยชน เจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของการผสมเทียมแพะ และ
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ ในพ้ืนท่ีเขต ๗

๒) ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของระยะเวลาปรับสมดุลของตัวอสุจิตอคุณภาพน้ําเชื้อแชแข็งโคเนื้อและ
โคนม ตรวจดวยเครื่อง CASA และ วิธี Flow cytometry ผูนําไปใชประโยชน ไดแกเจาหนาท่ีของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว และศูนยผลิตน้ําเชื้อภาคเอกชน
 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. นักวิชาการของกรมฯ ไมใหความสําคัญในงานวิจัยมากนัก โดยในแตละปมีการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณคอนขางนอย ทําใหงบประมาณท่ีไดรับลดลงทุกป

๒. ยังคงมีงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ แตเม่ือสิ้นระยะโครงการไมสามารถปดโครงการได
เนื่องจากมีการปรับโยกยาย หรือเกษียณอายุราชการ

๓. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ยังไมมีการเชื่อมโยงกับงานดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
 ขอเสนอแนะ

๑. ควรเผยแพรประชาสัมพันธใหนักวิชาการของกรมปศุสัตว ใหความสําคัญในงานวิจัยดานปศุสัตวและ
ควรมีผลตอบแทนใหกับนักวิจัยท่ีสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัย

๒. ควรเนนงานวิจัยท่ีตอบโจทยปญหาเชิงพ้ืนท่ี และควรเปนชุดโครงการ
๓. ภารกิจดานการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ควรนําผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนท่ีสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรไปเผยแพร

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับจากผูปฎิบัติไปสูผูกํากับดูแล
- กลยุทธ มี ๒ กลยุทธ ดังนี้

1. ปรับโครงสรางและกระบวนงานของกรมปศุสัตว ใหสอดคลองกับบริบทหรือสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนและโลก

2. ผลักดันการถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนดําเนินการแทนภาครัฐ
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร มี ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. จํานวนโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมความรูดานบทบาทการกํากับดูแล
๒. รอยละของความรูความเขาใจของบุคลากรท่ีมีตอบทบาทการกํากับดูแลขององคกร
๓. รอยละของการลดจํานวนภารกิจท่ีไมใชภารกิจหลักของกรมปศุสัตว

กลยุทธท่ี 1 ปรับโครงสรางและกระบวนงานของกรมปศุสัตว ใหสอดคลองกับบริบทหรือสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงของประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนและโลก

ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๑ มี ๒ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก
พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้

มาตรการท่ี ๑ : ทบทวนโครงสราง บทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว ใหมีความเหมาะสม สามารถ
ดําเนินการไดคลองตัวมีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน

- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดปรับโครงสรางบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ไดออกกฎกระทรวงแบ งสวนราชการกรมปศุสัตว  พ.ศ .๒๕๕๗ และประกาศใน
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ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แบงออกเปนราชการสวนกลาง จํานวน ๒๘ หนวยงาน
และ ราชการสวนภูมิภาค จํานวน ๙๕๔ หนวยงาน ดังนี้

ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักงานเลขนุการกรม
(๒) กองการเจาหนาท่ี
(๓) กองคลัง
(๔) กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
(๕) กองแผนงาน
(๖) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
(๗) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๘) สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
(๙) สํานักกฎหมาย

(๑๐) สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
(๑๑) – (๑๙) สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙
(๒๐) สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
(๒๑) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
(๒๒) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
(๒๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
(๒๔) สํานักพัฒนาพันธุสัตว
(๒๕) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
(๒๖) สํานักพัฒนาอาหารสัตว
(๒๗) กลุมตรวจสอบภายใน
(๒๘) กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(๑) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด
(๒) สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จํานวน ๗๘๗ อําเภอ

อยางไรก็ตามในการปรับโครงสรางดังกลาวยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กรมปศุสัตว จึงได
มีการแบงสวนราชการบริหารสวนกลางภายใน โดยไดเพ่ิมเติมอีกจํานวน ๓ หนวยงาน ไดแก ๑. กองงาน
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ๒. กองสารวัตรและกักสัตว ๓. กองควบคุมอาหารและยาสัตว

มาตรการท่ี ๒ : ถายทอดบทบาทภารกิจในฐานะเปนผูกํากับดูแล ใหกับขาราชการและพนักงาน
ของรัฐ ใหมีความรูและเขาใจในบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไป

- ปพ.ศ.๒๕๕๖ - 255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการถายทอดและสื่อสารโครงสรางกรมปศุสัตว
และบทบาทภารกิจตามกฎหมาย ในฐานะเปนผูกํากับดูแลในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีกรมปศุสัตวเปนผู
กํากับดูแล และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ใหมีความรูและ
เขาใจในบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยสํานักกฎหมายมีหนังสือแจงเวียนใหทุกหนวยงานทราบ และกลุมพัฒนา
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ระบบบริหารไดรายงานใหผูบริหารและหัวหนาสวนราชการในสังกัดกรมปศุสัตวทราบในการประชุมตางๆ รวมท้ัง
ไดเผยแพรผานทางเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้

๑. โครงสรางกรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว พ.ศ.๒๕๕๗ ยังไมเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน รวมถึงการปรับยุบตําแหนงท่ีวางในหนวยงานสวนภูมิภาค

 ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีการทบทวนโครงสรางกรมปศุสัตวและอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

และในอนาคต

กลยุทธท่ี 2 ผลักดันการถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนดําเนินการแทนภาครัฐ
ผลการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธท่ี ๒ มี ๒ มาตรการ ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของกอง/สํานัก

พบวาดําเนินการสอดคลองตามกลยุทธและมาตรการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังนี้
มาตรการท่ี ๑ : ถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนไปดําเนินการแทน โดยเฉพาะในเรื่องการ

ใหบริการ เชน การตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว / ตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวท่ีเก่ียวกับการสงออก , การ
ใหบริการผสมเทียม , การตรวจรับรองสถานประกอบการดานปศุสัตว เปนตน

- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการถายโอนภารกิจในเรื่องการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาดานปศุสัตวเพ่ือการสงออกใหกับหองปฏิบัติการของภาคเอกชน ตั้งแตป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จํานวน ๔๗ แหง
จําแนกเปนรายป ดังนี้ ป ๒๕๕๔ ถายโอนภารกิจ จํานวน ๒๖ แหง , ป ๒๕๕๕ ถายโอนภารกิจ จํานวน ๑๒ แหง
และป ๒๕๕๖ ถายโอนภารกิจ จํานวน ๙ แหง

- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนและหนวยงานท่ีรับ
การถายโอนภารกิจ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การถายโอนภารกิจในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาดานปศุสัตวเพ่ือการสงออกใหกับ
หองปฏิบัติการของภาคเอกชน ซึ่งเปนการดําเนินการตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยในป ๒๕๕๗ ไดมีการถายโอน
ภารกิจเพ่ิมเติมอีกจํานวน ๓ แหง  รวมมีการถายโอนภารกิจในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวทาง
หองปฏิบัติการ ตั้งแตป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ จํานวน ๕๐ แหง

๒. การถายโอนภารกิจในเรื่องการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และไดถายโอนการจางเหมาเจาหนาท่ีปศุสัตวตําบล ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน ๑,๕๐๐ แหง

๓. การถายโอนภารกิจในเรื่องการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ( ฟารมไกเนื้อ/ฟารมสุกร )
กรมปศุสัตวมีเปาหมายในการถายโอนภารกิจในการตรวจรับรองฟารม จํานวน ๑,๕๕๐ ฟารม ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ๘๕.๒๕ ลานบาท แตไมสามารถถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนได สืบเนื่องจากภาคเอกชนยังไมมี
ความพรอมในการถายโอนภารกิจ และปจจุบันมีภาคเอกชนท่ีผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ( มกอช.) เพียงหนวยงานเดียว

มาตรการท่ี ๒ : กํากับดูแลภาคเอกชนท่ีดําเนินงานดานปศุสัตว โดยเฉพาะภารกิจท่ีมีการถาย
โอนจะตองเปนไปตามขอกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานสากล เงื่อนไขขอตกลงทางการคา ท้ังภายในประเทศ
และการคาระหวางประเทศ



๓๙

- ปพ.ศ.2556 กรมปศุสัตวไดดําเนินการกํากับดูแลหองปฏิบัติการของเอกชนท่ีไดมีการถายโอน
ภารกิจในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก จํานวน ๔๗ แหง โดยการตรวจสอบและรับรอง
กระบวนการตรวจวิเคราะหใหไดมาตรฐานสากล ( ISO : 17025 ) โดยสินคาท่ีจะสงออกและผานการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการของภาคเอกชนแลว จะตองมีการสุมตัวอยางใหสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
ตรวจยืนยันผลกอนท่ีจะออกใบรับรองคุณภาพ ( HC ) รวมท้ังมีการทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห (Ring
Test) ของเอกชนอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศคูคาเปนสําคัญ

- ปพ.ศ.255๗ กรมปศุสัตวไดดําเนินการกํากับดูแลภาคเอกชนและหนวยงานท่ีรับการถายโอน
ภารกิจ ใหดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังนี้

๑. การถายโอนภารกิจในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาดานปศุสัตวเพ่ือการสงออกใหกับ
หองปฏิบัติการของภาคเอกชน จํานวน ๕๐ แหง  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวไดดําเนินการตรวจสอบ
และรับรองกระบวนการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานสากล การทดสอบประสิทธิภาพการ
วิเคราะห (Ring Test) อยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามขอกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศคูคา

๒. การถายโอนภารกิจในเรื่องการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยกรมปศุสัตวไดเขาไปดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา และรวมบูรณาการการทํางานรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมวาจะเปน อบต./เทศบาล ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การผาตัดทําหมัน เปนตน ท้ังนี้
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวพ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗
 ปญหาและอุปสรรค

๑. การถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะในเรื่องการรับรองมาตรฐานฟารม
เนื่องจากภาคเอกชนยังไมพรอมและคิดคาใชจายคอนขางสูง ทําใหไมสามารถถายโอนภารกิจได
ประกอบกับหากมีการถายโอนภารกิจดานการตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน จะทําใหเกษตรกรมี
คาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงแมวาฟารมท่ีผานการรับรองจากภาคเอกชน  กรมปศุสัตวก็ยังตองเขาไป
ตรวจสอบฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ซึ่งทําใหเพ่ิมคาใชจายและสิ้นเปลืองงบประมาณ

 ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีการศึกษาผลกระทบในการถายโอนภารกิจดานการรับรองมาตรฐานฟารม และชะลอการถาย

โอนภารกิจดานการรับรองมาตรฐานฟารมไวกอน
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