
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

(ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์)

ประจ าปีงบประมาณ 2561
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1. สรุปผลการด าเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์ของกลุ่มสัตวแพทย์บริการ

ที่ กิจกรรม
หน่วยวัด

ประเภทสัตว์
รวม

1 งานรักษาพยาบาลสัตว์กลุ่มบ าบัดโรคสัตว์ ( สัตวแพทย์บริการ ) สุนัข แมว

1.1   การผ่าตัดท าหมันสัตว์เลี้ยง ตัว 7,682 8,530 16,212 

1.2   การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตัว 13,245 8,463 21,619 

1.3   การรักษาและถ่ายพยาธิสัตว์ ตัว 1,938 - 1,938 

1.4   จ านวนผู้มารับบริการ ราย 11,835 

2



2. สรุปผลการด าเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์ ในภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด 

ที่ กิจกรรม หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน

1 จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการรักษาพยาบาล ตัว 617,000 1,023,560 
2 รักษาพยาบาลสัตว์ ตัว 97,000 244,532 

2.1   โคเนื้อ/ โคนม ตัว 50,000 125,915 
2.2   กระบือ ตัว 20,000 59,866 
2.3   แพะ / แกะ ตัว 7,000 14,380 
2.4   สุกร ตัว 20,000 44,371 

3 ถ่ายพยาธิ ตัว 520,000 779,028 
3.1   โคเนื้อ/ โคนม ตัว 160,000 288,352 
3.2 กระบือ ตัว 40,000 88,713 
3.3   แพะ / แกะ ตัว 70,000 125,186 
3.4   สุกร ตัว 250,000 276,777 
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ร้อยละ

165
252
252
299
205
222
150
180
222
179
111



ผลงาน
3,540 
22,441 
6,012 
1,516 
9,860 
5,053 
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3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ที่ กิจกรรม หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน

1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ราย 400 3,540 

2 จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการสุขภาพภายใต้โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ตัว 16,000 18,441 

2.1 โคนม / โคเนื้อ / กระบือ ตัว 3,500 5,012 

2.2   แพะ / แกะ / สุกร ตัว 2,000 1,516 

2.3   สัตว์ปีก ตัว 10,000 9,860 

2.4   สุนัข / แมว ตัว 1,500 2,053 

3 ติดตามนิเทศงาน ครั้ง 2 2 
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ร้อยละ

885

115

132

76

99

137

100



ผลงาน
3,540 
22,441 
6,012 
1,516 
9,860 
5,053 
2 

4. สรุปผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ

5

ที่ กิจกรรม หน่วยวัด กทม. ปศข. 1-9 รวม
1 การออกใบอนุญาตตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์

1.1 ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ ราย 70 469 539 
1.2 ออกใบอนุญาต ฉบับ 70 469 539 

2 การออกใบอนุญาตตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ต่ออายุ)
2.1 ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ ราย 176 458 634 
2.2 ออกใบอนุญาต ฉบับ 176 458 634 

3 การออกใบแทนใบอนุญาตตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ฉบับ 3 - 3 

ที่ กิจกรรม หน่วยวัด กทม. ปศข. 1-9 รวม

1 สถานพยาบาลสัตว์ แห่ง 618 2,222 2,840

5. จ านวนสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ



6. สรุปผลการด าเนินงานของสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ 20 แห่ง(ปีงบประมาณ 2561)
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ที่ กิจกรรม หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1 รักษาพยาบาลสัตว์ของสถานพยาบาลสัตว์อ าเภอ
สัตว์เล็ก ตัว 921 
สัตว์พิเศษ ตัว 38 
ปศุสัตว์ ตัว 296 

รวม ตัว 600 1,255 209 
2 ผ่าตัดท าหมันของสถานพยาบาลสัตว์อ าเภอ

สุนัขเพศเมีย ตัว 1,073 
สุนัขเพศผู้ ตัว 528 
แมวเพศเมีย ตัว 897 
แมวเพศผู้ ตัว 469 

รวม ตัว 3,000 2,967 99 



7. ผลการด าเนินการตามกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
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ที่ ลักษณะการกระท าความผิด หน่วยวัด ผลงาน หมายเหตุ

1 การทารุณกรรมสัตว์ ราย 28

1.1  การท าร้ายสัตว์ ราย 19

1.2  การใช้สัตว์ท างานจนเกินสมควร ราย 6 

1.3  การใช้สัตวป์ระกอบกามกิจ ราย 2 

1.4  อื่น ๆ ราย 1 *ช้าง

2 การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ราย 10

2.1  การกักขังให้สัตว์อดอาหารหรือ น้ า ราย 3

2.2  การไม่จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ราย 2
2.3  การไม่ดูแลสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยง ราย 5 

2.4  อื่นๆ ราย -



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
ประจ าปงีบประมาณ 2562
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562

9

ที่ กิจกรรม
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) เพิ่ม ( -ลด ) 

บาท
ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562

1 กิจกรรมป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 15,483,000 12,609,600 -2,873,400 -18.56

1.1  งานการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ - 683,000 683,000 100.00 
1.2  งานควบคุมประชากรสัตว์ 3,051,300 3,063,400 12,100 0.39 
1.3  งานบริการสุขภาพช้าง 6,125,500 4,977,000 -1,148,500 -23.08 
1.4  งานบริหารจัดการ 106,200 166,200 60,000 36.10 
1.5  งานจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ กรมปศุสัตว์ 6,200,000 3,720,000 -2,480,000 -40.00

2 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 6,076,400 7,120,100 1,043,700 17.18

3 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน 9,221,000 5,200,000 -4,021,000 -43.61

4 กิจกรรมการบ าบัดโรคและส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสัตว์ 49,755,000 13,513,700 -36,241,300 -72.84

รวม 4 กิจกรรม 80,535,400 38,443,400 -42,092,000 -52.26



ปัญหาอุปสรรคในการเนินงาน

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
ประจ าปงีบประมาณ 2562
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ปัญหาและอุปสรรค

11

1.   NGO บางกลุ่ม ไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการสอบสวน ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ล าบาก และมีหลาย  
คดีที่ท าให้รูปคดีเสียหายไม่สามารถด าเนินการกับผู้กระท าความผิดได้

2. สื่อโซเชียล จะจับประเด็นของข่าวหรือเรื่องต่างๆในแง่มุมเดียว ท าให้สังคมเข้าใจผิดได้บ่อย และการท างาน
ท าได้ล าบาก เจ้าหน้าที่เกรงจะมีปัญหากับสื่อ หรือ NGO เลยท าให้การตัดสินใจผิดพลาด

3. งบประมาณที่ได้รับลดลงถึงร้อยละ 52.26 และบางส่วนงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการหรือเป้าหมาย
การด าเนินการ

4.    เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ การจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์พาหนะ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบติดต่อสื่อสาร Wi-Fi ไม่มี หรือ มีไม่เพียงพอ 



ปัญหาและอุปสรรค (ต่อ)
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5.    เนื่องจากการอาคารของกองฯ ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี มีปัญหาเรื่องการโอนทรัพย์สิน ท าให้ยัง 
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้

6.    การตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ บางแห่งมีปัญหาไม่มีนายสัตวแพทย์ ทั้งที่มีต าแหน่งและได้บรรจุ
คนแล้ว เพราะกรมฯ สั่งให้ไปปฏิบัติงานที่อื่นจึงท าให้อ าเภอที่ตั้งสถานพยาบาลขาดบุคลากรโดยเฉพาะ 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ต้ังใหม่

7.    ขาดบุคลากรต าแหน่ง นิติกร ที่ต้องด าเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย การร่างกฎหมายระดับรอง 
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ และขาดบุคลาการที่จะบริหารจัดการ ก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการ    
ขึ้นทะเบียนสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ เนื่องจากบุคลากรที่มาปฏิบัติงานหน้าที่นี้แล้ว ต้องย้ายกลับไป
หน่วยงานเดิมตามค าสั่งของกรมปศุสัตว์



แผนการด าเนินงาน

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
ประจ าปงีบประมาณ 2562
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10.  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

14

ที่ กิจกรรม / รายละเอียด หน่วยนับ เป้าหมาย หมายเหตุ

1
การจัดการประชุมคณะกรรมการการและคณะอนุกรรมการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ครั้ง 10 

2 การประกาศกฎ ระเบียบ หรือ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับ 3 

3 โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

3.1   ด าเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัด / ครั้ง 4 

ชัยภูมิ, เลย, 
นครสวรรค์, 

จันทบุรี 

3.2   ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวจรจัด ตัว 1,000 

3.3   ให้บริการประชาชน ราย 500 

3.4   การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชน คน 400 

3.5   การสาธิตการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ครั้ง 4 



10.  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562  (ต่อ)
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ที่ กิจกรรม / รายละเอียด หน่วยนับ เป้าหมาย หมายเหตุ

4 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์ในภูมิภาค

4.1   ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (เดิม) อ าเภอ 20 
เปิดบริการ 
12 เดือน 4.1.1  ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวจรจัด ตัว 12,000 

4.1.2  การรักษาสัตว์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม ฯ ตัว 240 

4.2   ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ใหม่) อ าเภอ 20 
เปิดบริการ 
4 เดือน 4.2.1  ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวจรจัด ตัว 3,000 

4.2.2  การรักษาสัตว์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม ฯ ตัว 60 

5 งานรักษาพยาบาลสัตว์ของกลุ่มสัตวแพทย์บริการ 

5.1  ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวจรจัด ตัว 15,000 

5.2  การรักษาสัตว์ตาม พ.ร.บ.ฯ ตัว 120



10.  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562  (ต่อ)
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ที่ กิจกรรม / รายละเอียด หน่วยนับ เป้าหมาย หมายเหตุ

6 การด าเนินการตรวจ วินิจฉัย และรักษาพยาบาลช้าง ตัว 2,000

7 การออกใบอนุญาตตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ แห่ง 400

8 การต่ออายุใบอนุญาตตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ แห่ง 650

9 การส่งเสริมและพัฒนาสถานสงเคราะห์สัตว์ แห่ง 130 

10 การด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย คดี 60 



จบการน าเสนอ
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