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กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ
รายงานประจำปี 2554 ฉบั บ นี้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจของกรมปศุสัตว์   ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (2551 – 2554)   แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี   และการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีความเชอื่ มโยง
กับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล   
กรมปศุสตั ว์ หวังเปน็ อย่างยิง่ ว่า รายงานประจำปี
2554 ที่ได้รวบรวมไว้ในฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่หน่วย
งาน องค์กร ส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป
และได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องกรม
ปศุสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการปศุสัตว์ของประเทศ 

สารบั ญ
คำนำ	
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ข้อมูลพื้นฐานของกรมปศุสัตว์							 					

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

10
15

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์			   
		
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมปศุสัตว์			
						
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน 					
29 งบแสดงฐานะการเงิน									
31 งบรายได้และค่าใช้จ่าย 							
		 33 หมายเหตุประกอบงบการเงิน								
		 57 การวิเคราะห์งบการเงิน 				
		

ส่วนที่ 4 บทความ
		
		
		
		

61
63
73
74
75

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์
สถิติเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ประจำปี 2554
สถิติการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปี 2551 - 2554
นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 	

ส่ ว นที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ส่ ว นที่ 1
ข้ อ มู ล ภาพรวมของหน่ ว ยงาน
1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) ของกรมปศุสัตว์
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก
พันธกิจ

ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนด
1. 	 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  
กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. 	 ศึกษา วิจัย ด้านการผลิต คัดเลือกและการปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุสัตว์ การจัดการฟาร์ม
อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์พันธ์ุดี รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพด้านการ
ปศุสัตว์ และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์
3. 	 พัฒนาระบบการผลิตตั้งแต่อาหารสัตว์, ฟาร์ม, โรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้มาตรฐานสากลถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
4. 	 ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนศึกษา
วิจัยด้านระบาดวิทยา โรคระบาดสัตว์  การควบคุมป้องกันโรคสัตว์  และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
5. 	 ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิต
สุขศาสตร์ และสุขอนามัยที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
6. 	 ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข องกรมปศุ สั ต ว์ ห รื อ ตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1. 	 วิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
2. 	 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. 	 ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
4. 	 กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551 – 2554) กรมปศุสัตว์
กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
ปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในพื้นที่
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการรู้โรคเร็ว และ
ดำเนินการควบคุมโรคให้สงบได้เร็ว
สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดี เพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ต่อการบริโภคภายในประเทศและ และรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
ส่งออก
ปศุสัตว์
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
ปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
เศรษฐกิจของประเทศ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ปศุสัตว์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์และ
ภาคเกษตร
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง
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2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
ราชการบริหารส่วนกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2.  กองการเจ้าหน้าที่

3. กองคลัง

4.  กองแผนงาน

5. กองนิติการ

6. กองบำรุงพันธุ์สัตว์

7. กองอาหารสัตว์

8. ศูนย์สารสนเทศ

9. สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

10. สำนักควบคุม ป้องกัน
และบำบัดโรคสัตว์

11. สำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์

12. สำนักเทคโนโลยี
ชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

13. สำนักพัฒนาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

14. สำนักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

15. สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

16. สำนักสุขศาสตร์สัตว์
และสุขอนามัยที่ 1-9

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

อัตรากำลังข้าราชการปี 2554
ระดับ
ทั่วไป ปฏิบัติงาน
ทั่วไป ชำนาญงาน
ทั่วไป อาวุโส
วิชาการ  ปฏิบัติการ
วิชาการ ชำนาญการ
วิชาการ ชำนาญการพิเศษ
วิชาการ เชี่ยวชาญ
อำนวยการ ต้น
อำนวยการ สูง
บริหาร ต้น
บริหาร สูง
รวม

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
114
228
1
581
989
50
141
572
79
1
211
33
4
496
101
3
389
126
13
15
12
3
3
37
27
19
14
2
1
1
1
839
2,959
444
25

รวม
343
1,620
793
248
600
528
30
67
33
4
1
4,267

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1,700
3,279
4,979

1,340
1,340

อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2554

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
รวม

ปริญญาตรี
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ปริญญาโท

รวม

4
4

1,700
4,623
6,323

ส่ ว นที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ

ส่ ว นที่ 2
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดำเนินงาน
น้ำ
หน่วยวัด หนัก
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
1
2
3
4
5
(%)
ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่1 มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 50)
4.6294 2.3147
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษ 4.3866 1.0967
ของรัฐบาล (ร้อยละ 25)
1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (ร้อยละ 13)
4.3846 0.5700
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

1.1.1 รายได้ เ งิ น สดทางการเกษตร บาท/ 3.50 131,351 133,351 135,351 137,351 139,351 140,184
ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ครัวเรือน/
ปี
1.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
4.00
และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
เกษตรกร
1.1.2.1 การพัฒนาเกษตรกรในศูนย์ ตัน
2.00 6,220 7,235 8,250 9,265 10,280
N/A
ข้าวชุมชน

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

1.1.2.2 การใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร

2.00

7,000

8,000

9,000

1.1.3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ล้านล้าน 3.50 1.06
1.07
1.08
การเกษตร
บาท
1.1.4 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ ระดับ 2.00
1
2
3
แผนการใช้ ที่ ดิ น ระดั บ ตำบลแบบ
บูรณาการ
1.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ในการขั บ
เคลื่ อ นนโยบายสำคั ญ /พิ เ ศษของ
รัฐบาล
1.3 ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละ
10
เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ในการดำเนิ น การ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน
1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระดับ 2.00
1
2
3
ศูนย์บริการร่วม
2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต (ร้อยละ 10)
2.1 ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับ ร้อยละ 3.50 64.48 65.48 66.48
การรับรองมาตรฐาน

รวม

10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

1.09
4

4

67.48

5.0000

0.1750

3.0000

0.1200

1.0000

0.0200

5.0000

0.1000

1.10

9,116
ราย/
ร้อยละ
34.39
1.29

5.0000

0.1750

5

5

5.0000

0.1000

N/A

4.2666

0.4267

5.0000

5.0000

0.1000

5.0000

0.5000

5.0000

0.1750

5

68.48

จด
ผ่าน ร้อยละ
ทะเบียน รับรอง
400,732 279,792 69.82

69.82

น้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

  - กรมวิชาการเกษตร
  - กรมประมง
  - กรมปศุสัตว์
  - กรมการข้าว
2.2 ร้อยละของจำนวนโรงงานที่ได้รับ ร้อยละ
การรับรองมาตรฐาน

3.50

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

92.74

2

3

4

5

179,669
41,599
25,879
32,645
94.24

72.49
61.85
65.74
70.57
94.74

จด
ผ่าน
ทะเบียน รับรอง
1,527 1,462
1,028
976
331
321
168
165
70
75

ร้อยละ

247,853
67,253
39,364
46,262
93.24 93.74

รวม

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก

95.74

95.74
94.94
96.98
98.21
80

  - กรมวิชาการเกษตร
  - กรมประมง
  - กรมปศุสัตว์
2.3 ร้ อ ยละของจำนวนเกษตรกร/ ร้อยละ 3.00
60
65
96.88
ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมาย
รับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ริ าชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ
ของกรมปศุสตั ว์ (ร้อยละ 15)
3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 8)
3.1.1 ร้ อ ยละของเกษตรกรกลุ่ ม ร้อยละ 0.8 98.5000 98.75 99.00 99.25 99.50 99.5049
เป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
(37,785/
ได้ รั บ การพั ฒ นาอาชี พ และมี ค วามรู้
37,973)
เพิ่มขึ้น
3.1.2 ร้อยละของจำนวนปศุสตั ว์พนั ธุด์ ี ร้อยละ 1.8 6.04
7.79
9.54 11.29 13.044 12.0974
ที่ ส่ ง เสริ ม เปรี ย บเที ย บกั บ จำนวน   
(458,177/
ปศุสัตว์ทั้งหมด (เฉพาะโคเนื้อ โคนม
3,787,400)
และกระบือ)
3.1.3 ร้อยละของจำนวนปศุสัตว์ได้รับ ร้อยละ 1.8
80
84
88
92
96 101.5407
การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคระบาดสั ต ว์
(5,813,077
เปรียบเทียบกับจำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่
/
เสี่ยงทั้งหมด
5,724,875)
3.1.4 จำนวนฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน ฟาร์ม 1.8
4
3
2
1
0
0
ที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนก
3.1.5 ร้อยละของฟาร์มสัตว์ปีกที่ไม่ใช้ ร้อยละ 1.8 99.40 99.55 99.70 99.85
100
100
สารเคมีที่ทางราชการประกาศห้ามใช้
(3,438/
และปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
3,438)
3.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละ ร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิต
ของส่วนราชการ
(1) จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
และพัฒนาอาชีพด้านการปศุสตั ว์ (ราย)
(2) จำนวนสัตว์พันธุ์ดี  (ล้านตัว)

5

80

85

90

95

100

0.19

80

85

90

95

100

0.37

80

85

90

95

100

11

94.0416
(37,973/
40,379)
104.0563
(2.2164/
2.1300)

5.0000

0.1750

5.0000

0.1500

4.7869

0.7180

4.8788
5.0000

0.3903
0.0400

4.4614

0.0803

5.0000

0.0900

5.0000

0.0900

5.0000

0.0900

4.9540

0.2477

3.8083

0.0072

5.0000

0.0185
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)
(3) จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี (ตัน)
0.37

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

80

85

90

95

100

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
120.6095 5.0000 0.0185
(12,297/
10,500)

(4) จำนวนสัตว์ได้รับบริการป้องกัน
บำบั ด และควบคุ ม โรคระบาดสั ต ว์
(ล้านตัว)

0.37

80

85

90

95

100

164.7981 5.0000
(12.1000/
10.3000)

0.0185

(5) จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและ
ชันสูตรโรคสัตว์ (ตัวอย่าง)

0.37

80

85

90

95

100

115.0916
(1,021,81
8/
887,830)

5.0000

0.0185

(6) จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวัง
ทางอาการ (ล้านตัว)

0.37

80

85

90

95

100

121.7266 5.0000
(96.6871/
79.4297)

0.0185

(7) จำนวนฟาร์ ม ปลอดโรคสั ต ว์
(ฟาร์ม)

0.37

80

85

90

95

100

270.8000 5.0000
(677/250)

0.0185

(8) จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้า
ระวั ง และทำลายเชื้ อ โรคตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด (แห่ง)

0.37

80

85

90

95

100

0.0185

(9) จำนวนฟาร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (ฟาร์ม)

0.37

80

85

90

95

100

103.5714 5.0000
(2,997,461
/
2,894,044)
112.2618 5.0000
( 21,442
/19,100)

(10) จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (โรงงาน)

0.37

80

85

90

95

100

111.4065
(2,305/
2,069)

5.0000

0.0185

(11) จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
(ตัวอย่าง)

0.37

80

85

90

95

100

133.2293 5.0000
(320,174/
240,318)

0.0185

(12) จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
(คอมพาร์ทเมนต์)
(13) จำนวนเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี แ ละ
บริการด้านการปศุสัตว์ (ราย)

0.37

80

85

90

95

100

182.2222
(82/45)

5.0000

0.0185

0.37

80

85

90

95

100

129.3476
(89,418/
69,130)

5.0000

0.0185

0.0185

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

12

น้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)
(14) จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้
0.37
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ปศุสัตว์ (ราย/โรงเรียน)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

80

85

90

95

100

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
172.3143 5.0000 0.0185
(24,124/
14,000
ราย)
100.0000
(500/500
โรงเรียน)

2

3

4

5

0.0800

5
3

5.0000
3.0000

70

75

80

85

2.6000
รอประเมิน 1.0000

70

75

80

85

รอประเมิน 1.0000

2

3

4

5

5

0.3900
0.0600
0.0300

5.0000

0.3000

3.2880

0.4932

7. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ร้อยละ
3
1
2
3
4
5
5.0000 5.0000
ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ในการรั ก ษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ
8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
3.0632
(ร้อยละ 5)
8.1 ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ร้อยละ 1.00
66
69
72
75
78   69.2685 2.0895
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
(132,928,360

0.1500

8.2 ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

1.50

91

92

93

94

95

8.3 ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ร้อยละ
โครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารไทย
เข้มแข็ง 2555

1.50

60

70

80

90

100

8.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิก ร้อยละ
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

1.00

86

89.5

93

96.5

100

0.1532
0.0209

/
191,903,156)

13

97.0914

5.0000

0.0750

33.4076

1.0000

0.0150

97.2936

4.2267

0.0423

(4,576,855,911
/
4,713,964,427)
(147,669,592
/
442,023,375)
(4,576,855,911
/
4,704,171,700)
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3.3 ระดั บ ความสำเร็ จ ในการขั บ
เคลื่ อ นระบบการตรวจสอบราชการ
เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนิน ระดับ 2.00
1
การถ่ า ยโอนงานด้ า นการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี วันที่ 11 พ.ค. 2553)
-  งานตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- งานรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดี
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 15 )
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ร้อยละ
6
65
ผู้รับบริการ
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ระดับ
3
65
ผู้กำหนดนโยบาย
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน ระดับ
6
1
การตามมาตรการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 15)

น้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)
9. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการจั ด ทำ ระดับ 3.00
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

10. ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภายใน

ระดับ

4.00

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
5
5.0000 0.1500
1

1.0000

0.0400

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)

4.9893

0.9978

12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 20)
12.1 ร้ อ ยละของการผ่ า นเกณฑ์ ระดับ
8
1
2
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน
12.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละ ระดับ
6
1
2
เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ในการบรรลุ เ ป้ า
หมายความสำเร็ จ ของผลลั พ ธ์ ก าร
ดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (หมวด 7)
12.3 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการ ระดับ
6
1
2
ประเมิ น องค์ ก ารด้ ว ยตนเองตาม
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

0.9978
0.4000

11. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
การตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วน
ราชการ

100

1

2

4

5

5.0000

3

4

5

4.9646

4.9646

0.2979

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3000

3

4

5

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
		 เป็นเพียงการประเมินผลตนเอง ณ รอบ 12 เดือน เท่านั้น ยังไม่ใช่การประเมินผล
		 จากสำนักงานก.พ.ร.

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

รวม

3

4.9893
5.0000

14

4.1958

2.2 ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าประสงค์ : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์
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กลยุทธ์หน่วยงาน :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดำเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก    2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ   3. กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

ผลผลิต (Output) สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป็ น การเสริ ม
ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรที่มาจากผลการประชาคมในพื้นที่
โดยมีเป้าหมายโครงการ จำนวน 40,379 ราย
มีผลการดำเนินงาน 37,973 ราย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 93.09 โดยจำแนกตามกิ จ กรรม
ดังนี้
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1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลีย้ งสัตว์ปกี เป้าหมาย จำนวน 29,031 ราย ผลการดำเนินงาน
27,172 ราย  คิดเป็นร้อยละ 93.60
     	 2. 	 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ เป้าหมาย จำนวน 3,200 ราย ผลการดำเนินงาน
2,653 ราย  คิดเป็นร้อยละ 82.91
     	 3. 	 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เป้าหมาย จำนวน 8,148 ราย ผลการดำเนินงาน
8,148 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ปัญหา อุปสรรค
- เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
 	
- 	 การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง   ทำให้ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต
การตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ
เงื่อนไขความสำเร็จ
- 	 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ จะต้องมีความสงบ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ  
	
ข้อเสนอแนะ
- 	 ส่ ง เ ส ริ ม ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยี แ ก่ ก ลุ่ ม เกษตรกร ให้ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาอย่างเหมาะสม
- 	 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ำปรึ ก ษาการเลี้ ย ง
สัตว์ การตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่
กลุ่มเกษตรกร
- 	 สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารรวม
กลุ่มเกษตรกร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
จัดทำโครงการตามความต้องการของเกษตรกรใน
พื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 1 :  เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ผลผลิ ต (Output) สำหรั บ การดำเนิ น งานภายใต้
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์   เป็นการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และกระจาย
สัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรโดยการจำหน่าย และการให้บริการ
ผสมเทียมกับปศุสัตว์ของเกษตรกร การสร้างเครือข่ายการผลิตพันธุ์
สั ต ว์ พั น ธุ์ พื ช อาหารสั ต ว์   โดยมี เ ป้ า หมายในการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ พั น ธุ์ ดี
จำนวน 2.1300 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 2.2164 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ
104.06  เป้าหมายผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน 10,500 ตัน ผลการดำเนินงาน 12,297 ตัน คิดเป็นร้อยละ
117.11 โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. 	 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์   เป้าหมายจำนวน 88 เรือ่ ง ผลการดำเนินงาน 88 เรือ่ ง 

คิดเป็นร้อยละ 100
     	 2. 	 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป้าหมายจำนวน 2.1300 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 2.2164
ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 104.06
3. 	 กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ เป้าหมายจำนวน 10,500 ตัน ผลการดำเนินงาน 12,297 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 117.11
ผลลัพธ์ (Outcome)
สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ปัญหา อุปสรรค
- 	 การสร้างสายพันธุส์ ตั ว์และสายพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ทดี่ ี มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศ
จะต้องใช้ระยะเวลานาน
- 	 เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่มีอำนาจในการต่อรองทั้งในเรื่องการ
ผลิตและการตลาด
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ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์   ดำเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์   2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  3. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ข้อเสนอแนะ
- 	 ค ว ร เ น้ น ง า น วิ จั ย ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ชุ ด
โครงการ และเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ และภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงาน
วิจัยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
- 	 ควรสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารรวม
กลุ่มการผลิต และการสร้างเครือข่ายการผลิต

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

เงื่อนไขความสำเร็จ
- 	 การสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารรวม
กลุ่มการผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิต เพื่อมีอำนาจ
ในการต่อรองในด้านการตลาด และเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 2 :  เพิ่มประสิทธิภาพการรู้โรคเร็ว และดำเนินการควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว

ผลผลิต (Output) สำหรับการดำเนินงานภายใต้ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะเป็นการเฝ้าระวังทาง
อาการของสัตว์ในพื้นที่   การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ   การป้องกันการเกิดโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคสัตว์   การรักษาพยาบาลสัตว์   การควบคุมการเคลื่อนย้าย
สั ต ว์ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ การควบคุ ม การนำเข้ า ส่ ง ออกสั ต ว์ / ซากสั ต ว์ 

การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคสัตว์ และการควบคุม กำกับ ดูแล
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   โดยมีเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคสัตว์ จำนวน  10.300  ล้านตัว  ผลการดำเนินงาน 12.100 ล้านตัว
คิดเป็นร้อยละ 117.48 , เป้าหมายตรวจวิเคราะห์ชันสูตรโรคสัตว์
จำนวน 887,830 ตัวอย่าง  ผลการดำเนินงาน 1,021,818 ตัวอย่าง  
คิดเป็นร้อยละ   115.09, เป้าหมายเฝ้าระวังโรคทางอาการ จำนวน
79.4297 ล้านตัว  ผลการดำเนินงาน 96.6871 ล้านตัว  คิดเป็นร้อยละ
121.73,   เป้าหมายทำลายเชื้อโรคบริเวณสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
2,894,044 แห่ง  ผลการดำเนินงาน  2,997,461 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ
103.57 และเป้าหมายตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค จำนวน 250 ฟาร์ม
ผลการดำเนินงาน 677 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 270.80 โดยจำแนก
ตามกิจกรรม ดังนี้
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ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์   2. กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

1. 	 กิ จ กรรมการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคสัตว์ 10.300   ล้านตัว   ผลการดำเนินงาน
12.100 ล้านตัว   คิดเป็นร้อยละ 117.48, เป้าหมาย
ตรวจวิเคราะห์ชนั สูตรโรคสัตว์ จำนวน 692,000 ตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน 827,817 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
119.63, เป้ า หมายเฝ้ า ระวั ง โรคทางอาการ จำนวน
79.4297 ล้านตัว  ผลการดำเนินงาน 96.6871 ล้านตัว  
คิดเป็นร้อยละ   121.73 และเป้าหมายตรวจรับรอง
ฟาร์มปลอดโรค จำนวน 250 ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน
677 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ  270.80  
2. 	 กิ จ กรรมการป้ อ งกั น แก้ ไขและเตรี ย ม
ความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก   เป้าหมายทำลาย
เชื้อโรคบริเวณสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก
2,894,044 แห่ง ผลการดำเนินงาน 2,997,461 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 103.57 และเป้าหมายตรวจวิเคราะห์
ชันสูตรโรคสัตว์ไข้หวัดนก จำนวน 195,830 ตัวอย่าง  
ผลการดำเนินงาน 194,001 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  99.07
ผลลัพธ์ (Outcome)
การเกิ ด โรคลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมาไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 5
ปัญหาอุปสรรค
- 	 เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศจะเป็ น
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ
การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์
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ข้อเสนอแนะ
- 	 ควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วม และให้
ความสำคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในระดับ
พื้นที่
- 	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การรั บ ผิ ด ชอบท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การ
พัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่
- 	 ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ผ่านสื่อให้
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีการเกิดอุบัติของโรค เช่น ช่วง
ปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรค
ไข้หวัดนก หรือช่วงฤดูร้อน จะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า
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ปัจจัยต่อความสำเร็จ
- 	 ภาครัฐจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับการเกิดโรคระบาดสัตว์ โดย
เฉพาะโรคสัตว์ติดคน เช่น โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น  
- 	 บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความสำคัญต่อการเกิดโรคระบาด
สัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดี เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 3 :  เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ผลผลิต สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน   ดำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  2. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ผลผลิต (Output) สำหรับการดำเนินงานภายใต้ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน จะเป็นการ
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ตั้ ง แต่ ต้ น น้ ำ จนถึ ง ปลายน้ ำ เพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน โดยการตรวจสอบและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์  โรงงานด้านปศุสัตว์  ร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์  ร้านค้า
จำหน่ า ยอาหารสั ต ว์ การตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ การเฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบคอมพาร์ทเม้นต์ และการ
ควบคุม กำกับ ดูแลตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง  โดยมีเป้าหมายตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 19,100 ฟาร์ม
ผลการดำเนินงาน 21,442 ฟาร์ม  คิดเป็นร้อยละ 112.26, เป้าหมายตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานด้านปศุสัตว์
จำนวน 2,069 แห่ง  ผลการดำเนินงาน 2,305 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 111.41, เป้าหมายตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 240,318 ตัวอย่าง  ผลการดำเนินงาน 320,174 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 133.23 และ
เป้าหมายตรวจระบบคอมพาร์ทเม้นต์ จำนวน 45 คอมพาร์ทเม้นต์ ผลการดำเนินงาน 82 คอมพาร์ทเม้นต์  

คิดเป็นร้อยละ 182.22    โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
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ผลลัพธ์ (Outcome)
สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ปัญหา อุปสรรค
- 	 การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน  ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจ
ไม่มีกฎหมายบังคับ ทำให้มีปริมาณฟาร์มและโรงงานยังน้อยหากเทียบกับปริมาณ
ทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจและจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง
- 	 ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ ยังขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้าน
อาหาร บางรายมุ่งหวังเพียงแต่ผลตอบแทนมากกว่าจะคำนึงถึงผู้บริโภค โดยพบว่ายังมี
การลักลอบการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม
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1. 	 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   เป้าหมายตรวจรับรอง
ฟาร์มมาตรฐาน จำนวน  19,100 ฟาร์ม  ผลการดำเนินงาน 21,442 ฟาร์ม  คิดเป็น
ร้อยละ 112.26, เป้าหมายตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานด้านปศุสตั ว์ จำนวน 2,069 แห่ง
ผลการดำเนินงาน 2,305 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 111.41, เป้าหมายตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 240,318 ตัวอย่าง   ผลการดำเนินงาน 320,174
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 133.23
2. 	 กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก   เป้าหมายตรวจ
ระบบคอมพาร์ทเม้นต์ จำนวน 45 คอมพาร์ทเม้นต์ ผลการดำเนินงาน 82 คอมพาร์ทเม้นต์
คิดเป็นร้อยละ 182.22    

- 	 ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น ทำให้แต่ละประเทศจะนำ
มาตรการด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า
- 	 ผู้บริโภคยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อ
สินค้าปศุสัตว์การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย เป็นต้น
เงื่อนไขความสำเร็จ
- 	 ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต
- 	 ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ จะต้องรู้และมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร   โดยผู้บริโภค
จะเป็นผู้ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น และจะต้องไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ข้อเสนอแนะ
- 	 ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและมีมาตรการด้านภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบ
การพัฒนากระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
 	
- 	 เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและผลร้ายใน
การบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
- 	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาล ควรมีส่วนรวมในการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์   จะต้องได้การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด และมีใบอนุญาต
ทุกแห่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ดำเนินงานภายใต้ 

4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์  

2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   3. กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่  4. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
ผลผลิต (Output) สำหรับการดำเนินงานภายใต้ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการ
ปศุ สั ต ว์ ใ ห้ กั บ เกษตรกรรายย่ อ ย โดยยึ ด แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   การออกให้บริการคลินิก
เกษตรกรเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
จำนวน 69,130 ราย  ผลการดำเนินงาน 89,418 ราย  คิดเป็นร้อยละ 129.35,
เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน
14,000 ราย / 500 โรงเรียน   ผลการดำเนินงาน 24,124 ราย / 500 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 172.31 / 100 ตามลำดับ  โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. 	 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นการปศุสตั ว์ เป้าหมาย
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 38,850  ราย  ผลการดำเนินงาน
39,621  ราย คิดเป็นร้อยละ 101.98
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กลยุทธ์หน่วยงานที่ 4 :  สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

กรมปศุสัตว์
รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

2. 	 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ   เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 14,000 ราย / 500
โรงเรี ย น   ผลการดำเนิ น งาน 24,124 ราย / 500
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 172.31 / 100 ตามลำดับ
3. 	 กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   เป้าหมาย
เกษตรกรเข้ามาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน
21,280 ราย ผลการดำเนินงาน 40,600 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 190.79
4. 	 กิ จ กรรมศู น ย์ เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ชุมชน  เป้าหมายถ่ายทอดความรู้ทักษะและรูปแบบการ
เลี้ ย งสั ต ว์ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่ เ กษตรกร
จำนวน 9,000 ราย ผลการดำเนินงาน 9,197 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 102.19
ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค
 	
- 	 การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ และยังไม่ได้มีการรวม
กลุ่มแบบเข้มแข็งมากนัก ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิต ไม่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองในด้านการตลาด
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- 	 เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้ง
จะประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น การทำสวน ทำไร่  เลีย้ งสัตว์ เป็นต้น  ดังนัน้ การรวมกลุม่
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เวลาจะไม่ค่อยตรงกันทำให้ยากต่อการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
- 	 ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มการผลิต และ
ประสานระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด
- 	 องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด  
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ควรมีส่วนรวมใน
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาคมในระดับพื้นที่
ซึง่ จะทำให้รคู้ วามต้องการทีแ่ ท้จริงของเกษตรกร รวมทัง้
การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร
- 	 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่
กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจาก
ความต้องการของเกษตรกรโดยแท้จริง
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เงื่อนไขความสำเร็จ
- 	 เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุม่ ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทัง้ การสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง   ลดต้นทุนการผลิต และ
สะดวกต่อภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน

ส่ ว นที่ 3
รายงานการเงิน

ส่ ว นที่ 3
รายงานการเงิ น
กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่นระยะยาว
ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

2

1,365,134,185.59
17,017,658.46
2,247,540.69
188,178,366.99
1,572,577,751.73

3
4

308,854.21
1,435,753,066.62
15,029,362.57
1,451,091,283.40
3,023,669,035.13

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ข้อมูลจากกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2554 ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

กรมปศุสัตว์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

5

47,731,695.63
5,189,315.09
23,653,349.09
1,269,518,472.03
25,735,391.99
1,371,828,223.83
50,397,416.22
7,597,000.00
308,854.21
58,303,270.43
1,430,131,494.26
1,593,537,540.87

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

2,086,490,978.28
(492,953,437.41)
1,593,537,540.87

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ข้อมูลจากกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2554 ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
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กรมปศุสัตว์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
(หน่วย:บาท)

6

5,909,667,064.75
5,909,667,064.75
15,189,277.84
19,171,323.06
11,008,233.61
45,368,834.51
5,955,035,899.26

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ข้อมูลจากกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2554 ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
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รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำเนินงาน

หมายเหตุ

กรมปศุสัตว์

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
(หน่วย:บาท)

7

2,846,017,909.57
446,993,152.06
114,439,383.26
144,355,221.27
1,764,792,595.59
102,404,203.62
318,582,008.50
274,968,548.84
11,262,287.28
6,023,815,309.99
(68,779,410.73)

8
9
10

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกิดจากการดำเนินงาน

(467,170.92)
(287,346.00)
(754,516.92)

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำเหน็จบำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

หมายเหตุ

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน

(69,533,927.65)
(69,533,927.65)

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ข้อมูลจากกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2554 ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
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กรมปศุสัตว์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
งบการเงินชุดนี  ้ จัดทำขึน้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค  0423.3/ว 14  ลงวันที  ่ 16  มกราคม  2555
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 410  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2551
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
		 งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม  ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ส่วนกลางและในหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมปศุสัตว์   277  แห่ง  (ในจำนวนดังกล่าว  มีหน่วยเบิก
จ่ายที่ปิดหน่วยเบิกจ่ายแล้ว   จำนวน   2   แห่ง   ประกอบด้วย   สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง   และ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี)  ได้แก่
			
1. กรมปศุสัตว์
			
2. กองคลัง
			
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน
			
5. สำนักงานเลขานุการกรม
			
6. กองการเจ้าหน้าที่
			
7. ฝ่ายพัสดุ
			
8. กองนิติการ
			
9. กองแผนงาน
			 10. ศูนย์สารสนเทศ
			 11. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
			 12. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
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1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง   ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับที่   2  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่   6  มกราคม  2546  การจัด
ประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0423.2/ว 410
ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2551  เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

กรมปศุสัตว์
●

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

			
       		
       		
       		
       		
			
       		
       		
			
			
			
       		
       		
       		
       		
       		
       		
       		
       		
       		
       		
       		
       		
      		
       		
       		
       		
       		
 			
       		
       		
       		

13. สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
14. กองบำรุงพันธุ์สัตว์
15. กองอาหารสัตว์
16. สำนักควบคุม  ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
17. ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางน้ำ
18. ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางอากาศ
19. ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางไปรษณีย์
20. ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางรถไฟ
21. 	 ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ
22. 	 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  1
23. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24. ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา
25. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
26. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
27. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
28. ด่านกักกันสัตว์สระบุรี
29. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
30. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง
31. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
32. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
33. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
34. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
35. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
36. 	 ด่านกักกันสัตว์สิงห์บุรี
37. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
38. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
39. ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี
40. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
41. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
42. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
43. ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
44. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
34

45.
46.
47.
48.
49.
50.
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54.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  2
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ด่านกักกันสัตว์ระยอง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
ด่านกักกันสัตว์ตราด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ด่านกักกันสัตว์นครนายก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  3
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง
35
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กรมปศุสัตว์
●

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
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สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
ด่านกักกันสัตว์อำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ด่านกักกันสัตว์นครพนม
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ด่านกักกันสัตว์สกลนคร
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
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กรมปศุสัตว์
●
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สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
ด่านกักกันสัตว์เลย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ด่านกักกันสัตว์หนองบัวลำภู
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  5
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ด่านกักกันสัตว์ลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
ด่านกักกันสัตว์แพร่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
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ด่านกักกันสัตว์น่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
ด่านกักกันสัตว์พะเยา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
ด่านกักกันสัตว์อุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
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206. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
207. ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร
208. ด่านกักกันสัตว์พิจิตร
209. ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์
210. ด่านกักกันสัตว์ตาก
211. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  7
212. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
213. ด่านกักกันสัตว์นครปฐม
214. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
215. ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี
216. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
217. ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี
218. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
219. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
220. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
221. ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี
222. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
223. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
224. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
225. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
226. 	 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
227. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
228. ด่านกักกันสัตว์สมุทรสงคราม
229. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
230. ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
231. ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
232. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8
233. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
234. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
235. ด่านกักกันสัตว์กระบี่
236. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่
237. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
ด่านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ด่านกักกันสัตว์ระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  9
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
ด่านกักกันสัตว์ตรัง
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ด่านกักกันสัตว์ยะลา
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
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270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ด่านกักกันสัตว์ปัตตานี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี
ด่านกักกันสัตว์สงขลา
ด่านกักกันสัตว์สตูล
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส
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●

กรมปศุสัตว์

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
		 รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน  รวมถึงสินทรัพย์   หนีส้ นิ   รายได้และค่าใช้จา่ ย  ซึง่ เป็นของรัฐบาล
ในภาพรวม   แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย   และรวมถึงสินทรัพย์   หนี้สิน   รายได้และค่าใช้จ่าย   ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง  ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ   ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง   และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
		 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
		 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
		 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
			 - รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว		
			 - รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของ
หน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
1.5 วัสดุคงเหลือ
		 แสดงในราคาทุน  และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
		 แสดงในราคาทุน  ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี
1.7 เงินลงทุนระยะยาว
		 เงิ น ลงทุ น ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ แสดงตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย   ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เงิ น ที่ รั ฐ บาลนำไปลงทุ น ใน
รัฐวิสาหกิจ   ซึ่งรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น   เงินลงทุนระยะยาวแสดงใน
ราคาทุน
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1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 ที่ดิน  แสดงในราคาประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
		 อาคาร   แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม   ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์  
และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
		 อุปกรณ์  แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
			 -  อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี  2540  ไม่นำมาบันทึกบัญชี  แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
			 -  อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  2540 – 2545  บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่  30,000  
บาทขึ้นไป
			 -   อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ   2546   เป็นต้นไป   บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่  
5,000  บาทขึ้นไป

1.10 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์   และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน  โดยวิธีเส้นตรง  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์  ดังนี้
			 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15 – 40 ปี
			 ครุภัณฑ์
2 – 12 ปี
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 – 5 ปี
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1.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์
ประเภททรัพย์สิน
  1.  อาคาร
  2.  อาคารชั่วคราว
  3.  สิ่งก่อสร้าง
      3.1  ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
      3.2  ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
  4.  ครุภัณฑ์สำนักงาน
  5.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  6.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  7.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  8.  ครุภัณฑ์การเกษตร
  9.  ครุภัณฑ์โรงงาน
10.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
11.  ครุภัณฑ์สำรวจ
12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
15.  ครุภัณฑ์อาวุธ
16.  ครุภัณฑ์สนาม

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
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กรมปศุสัตว์

25
10

อัตราค่า
เสื่อมราคา
(ร้อยละ)
4
10

20
10
10
5
5
5
5
5
5
10
5
4
5
10
5

5
10
10
20
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10
20

อายุการใช้งาน
(ปี)
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กรมปศุสัตว์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 3 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารเพื่อการพักอาศัย
อาคารสำนักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
สิ่งปลูกสร้าง
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารเพื่อการพักอาศัย
อาคารสำนักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

4,375.00
279,675.85
2,543,167.68
551,964.07
633,398.83
9,676,895.69
1,343,847,708.47
7,597,000.00
1,365,134,185.59

4,233,692,460.66
677,718,931.68
1,000,892,746.79
1,772,128,497.01
782,952,285.18
(3,278,047,893.54)
(492,241,926.83)
(689,501,211.51)
(1,478,894,597.50)
(617,410,157.70)
955,644,567.12
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หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย
เงินฝากไม่มีรายตัว
เงินฝากคลัง
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
เงินทดรองราชการ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
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อุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
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(หน่วย:บาท)
3,360,783,844.57
110,534,084.87
610,308,289.54
163,773,396.58
47,420,861.21
268,418,911.63
50,230,564.22
5,500.00
10,700.00
1,910,488,307.54
171,625,794.64
10,088,239.30
15,506,152.04
2,373,043.00
(2,897,387,621.87)
(80,187,941.43)
(458,295,323.78)
(153,184,375.74)
(26,124,956.39)
(228,522,179.82)
(49,115,187.39)
(3,992.55)
(7,029.76)
(1,735,180,357.50)
(147,772,074.03)
(9,121,953.01)
(8,238,572.35)
(1,633,678.12)
463,396,222.70
16,712,276.80
1,435,753,066.62

หมายเหตุที่ 4 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

61,109,116.00
(46,079,753.43)
15,029,362.57

หมายเหตุที่ 5 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

23,653,349.09
23,653,349.09

หมายเหตุที่ 6 - รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบดำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบเงินกู้
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
รวม รายได้จากงบประมาณ

2,480,949,563.34
2,020,458,389.43
175,013,669.14
32,060,113.75
725,594,168.25
32,438,685.28
469,349,335.47
(26,196,859.91)
5,909,667,064.75

หมายเหตุที่ 7 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าครองชีพ
ค่าจ้าง
เงินรางวัล

1,525,999,114.26
18,400,016.81
1,142,954.53
557,069,269.55
45,416,630.03
325,735,215.80
2,373,464.14
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(หน่วย:บาท)
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เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุที่ 8 - ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าจ้างบริการ - หน่วยงานภายนอก
ค่าจ้างบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม

(หน่วย:บาท)
123,665,897.78
48,680,402.00
4,853,307.00
871,644.11
27,886,051.53
1,341,029.76
26,918,539.81
40,369,047.30
8,844,632.06
30,049,669.57
45,487,951.97
1,536,453.34
7,881,205.16
1,495,413.06
2,846,017,909.57

1,086,700,422.15
68,694,854.65
114,210,566.66
357,082,648.27
4,145,579.11
6,000.00
1,504,458.00
14,730,778.35
242,216.50
12,961,715.38
317,308.95
10,971,909.10
3,753,454.00
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หมายเหตุที่ 9 - ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 10 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการอาศัย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร
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60,401,780.21
3,411,892.94
10,659,440.10
23,879,055.38
4,052,034.99
102,404,203.62

20,950,102.07
34,150,640.86
26,740,034.93
24,179,413.56
6,194,318.06
66,014,231.99
5,838,688.25
4,360,183.90
19,341,113.32
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ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
บัญชีค่าใช้จ่ายผลัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวม ค่าวัสดุและใช้สอย

(หน่วย:บาท)
1,322,346.38
1,799,484.36
8,852,492.17
126,292.68
2,270,819.37
3,632,534.27
66,802,011.86
2,000,152.24
2,664,551.14
1,764,792,595.59

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
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(หน่วย:บาท)
1,427,859.87
1,100.43
1,070.00
83,284,164.65
12,941,567.90
956,481.87
1,418,082.21
198,942.85
10,584,011.78
318,582,008.50

กรมปศุสัตว์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

224,483,761.15
13,843,494.81
238,327,255.96
238,327,255.96
516,440.00
(50,400.00)
237,861,215.96
237,861,573.52
(357.56)
(357.56)

ข้อมูลจากกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2554 ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
51
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หมายเหตุที่ 11 - รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี

(หน่วย:บาท)
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●

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการ
งบสุทธิ
การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
งบบุคลากร
620,075,365.00
งบดำเนินงาน
466,494,712.00
132,629.00
655,178.70
งบลงทุน
40,262,579.00
202.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
892,043.00
รวม 1,127,724,699.00
132,831.00
655,178.70
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์
งบบุคลากร
1,564,639,175.00
งบดำเนินงาน
903,037,435.00
456,856.00 50,613,653.18
งบลงทุน
111,480,081.00 40,122,600.00
124,000.00
งบอุดหนุน
2,040,000.00
173,797.00
งบรายจ่ายอื่น
3,331,518.00
รวม 2,584,528,209.00 40,753,253.00 50,737,653.18

หมายเหตุที่ 12 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน 2554

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

60,340.87
829,404.53
1,551.27
0.00
43.20
891,339.87

คงเหลือ

1,565,309,749.60 (670,574.60)
850,445,059.27 1,521,866.55
71,232,880.64
600.36
1,866,203.00
0.00
3,223,017.62 108,500.38
2,492,076,910.13 960,392.69

891,999.80
1,126,045,349.43

620,015,024.13
464,877,499.77
40,260,825.73

เบิกจ่าย
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รายการ
งบสุทธิ
การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
งบบุคลากร
201,889,647.00
งบดำเนินงาน
296,666,421.00
485,760.00 17,928,915.09
งบลงทุน
1,602,000.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
4,875,852.00
รวม 505,033,920.00
485,760.00 17,928,915.09
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบบุคลากร
103,527,713.00
งบดำเนินงาน
196,696,083.00
45,000.00
717,850.17
งบรายได้อื่น
งบลงทุน
4,345,548.00
2,000.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
2,248,247.00
รวม 306,817,591.00
47,000.00
717,850.17

100.84
0.00
47.61
195,063.21

103,516,015.47
195,750,015.60
4,343,447.16
2,248,199.39
305,857,677.62

11,697.53
183,217.23

4,831,277.31
485,803,644.22

คงเหลือ

149,097.36
621,928.64
0.00
0.00
44,574.69
815,600.69

201,740,549.64
277,629,817.27
1,602,000.00

เบิกจ่าย
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●

กรมปศุสัตว์

รายการ
งบสุทธิ
การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ : แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
115,883,187.00 1,117,137.00
157,160.00
งบลงทุน
149,013.00
งบอุดหนุน
25,806,000.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม 141,838,200.00 1,117,137.00
157,160.00

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

139,577,066.16

113,622,141.16
148,925.00
25,806,000.00

เบิกจ่าย

0.00
986,748.84
88.00
0.00
0.00
986,836.84

คงเหลือ

กรมปศุสัตว์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
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คงเหลือ

0.00
246,222.69
3,503,000.00
0.00
0.00
3,749,222.69
0.00
2,737,950.81
43,275,065.92
0.00
0.00
46,013,016.73
0.00
11,023,237.92
0.00
0.00
962,536.00
11,985,773.92
0.00
421,139.54
20,500.00
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เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
2,215,236.25
1,969,013.56
งบลงทุน
5,773,340.00
2,270,340.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
7,988,576.25 4,239,353.56
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
23,109,910.33 20,371,959.52
งบลงทุน
54,362,907.92 11,087,842.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
205,000.00
205,000.00
รวม
77,677,818.25 31,664,801.52
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
29,322,011.37 18,298,773.45
งบลงทุน
2,324,552.28
2,324,552.28
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
13,315,960.00 12,353,424.00
รวม
44,962,523.65 32,976,749.73
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
20,914,054.81 20,492,915.27
งบลงทุน
1,384,400.00
1,363,900.00
รายการ

รายการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
3,901,574.00

เบิกจ่าย
5,112,926.00

รวม
26,200,028.81 26,969,741.27
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
4,944,076.38
7,390,366.60
รวม
4,944,076.38 7,390,366.60
แผนงบประมาณ : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
897,605.71
897,605.71
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
897,605.71
897,605.71
แผนงบประมาณ :
ผลผลิต : 79705
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
500,000.00
500,000.00
รวม
500,000.00
500,000.00
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คงเหลือ
-1,211,352.00
0.00
-769,712.46
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,446,290.22
-2,446,290.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

การวิเคราะห์งบการเงิน
สินทรัพย์
1%
45%

47 %

1%
6%

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  ลูกหนี้ระยะสั้น
  รายได้ค้างรับ
  สินค้าและวัสดุคงเหลือ

0%

  ลูกหนี้อื่นระยะยาว
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

(

)
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0%

ÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤìĆšÜĀöé ðøąÖĂïéšü÷ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îøšĂ÷úą 52.01
Ēúąÿĉîจากสิ
ìøĆนóทรั÷Ťพĕย์öŠทั้งĀหมด  
öčîđüĊประกอบด้
÷î øšวĂยสิ÷úą
úšć(1,572  
îïćì)ล้านบาท)  
ēé÷ÿĉและ
îìøĆó÷ŤÿŠüîĔĀ
นทรัพย์ห47.99
มุนเวียนร้อ(1,451
ยละ   52.01  
พย์ไม่หมุøšนĂเวี÷úą
ยน   ร้อ47.48
ยละ   47.99  
(1,451  úšล้าćนบาท)  
พย์ส่วนใหญ่เป็üน÷ĂćÙćøđðĘ
อาคารและอุปกรณ์
ĂčสินðทรัÖøèŤ
(1,435
îïćì)โดยสิàċนŠÜทรัðøąÖĂïéš
îÿŠ  üîĔĀâŠ ÙČĂ
ร้อยละ 47.48   (1,435   ล้านบาท)   ซึ่งประกอบด้วยอาคารเป็นส่วนใหญ่   คือ   เป็นอาคาร ร้อยละ   66.56  
úą
66.56 (955 úšćîïćì) ēé÷đðĘîĂćÙćøđóČŠĂðøąē÷ßîŤĂČŠî ĒúąĂćÙćøÿĞćîĆÖÜć
(955  ล้านบาท)  โดยเป็นอาคารเพือ่ ประโยชน์อนื่   และอาคารสำนักงาน  ซึง่ มีการใช้งานมาแล้วไม่ตำ่ กว่า  10  ปี
öćĒúš
üĕöŠ  êร้ŠĞćอยละ  
ÖüŠć 32.28  
10 (463  
ðĊ ĒúąĂč
ðÖøèŤ
øšĂ÷úą
(463และการแพทย์
úšćîïćì)
ēé÷ÿŠü
และอุปกรณ์
ล้านบาท)  
โดยส่วนใหญ่
เป็นครุภ32.28
ัณฑ์วิทยาศาสตร์
    
ปกรณ์แล้ว  สินทรัพย์ที่มîĂÖÝćÖĂćÙćøĒúąĂč
ีมูลค่ารองลงมาคือ  เงินสดและรายการเที
üĉนอกจากอาคารและอุ
ì÷ćýćÿêøŤĒúąÖćøĒóì÷Ť
ðÖøèŤยĒบเท่
úšüาเงินÿĉสด  ร้
îìøĆอยละ  
ó÷ŤìĊŠöĊöĎúÙŠćøĂ
45.15   (1,365   ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากคลังประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย  

Ēúąøć÷ÖćøđìĊ
÷ïđìŠćđÜĉîÿé øšĂ÷úą 45.15 (1,365 úšćîïćì) àċŠÜÿŠüîĔĀâŠđðĘîđÜ
เงินบูรณะทรัพย์สิน  รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์   และเงินฝากผลิตภัณฑ์สัตว์   ซึ่งเป็น
เป็นร้Š Ă
อยละ  98.44  (1,343  ล้
đÜĉเงินîนอกงบประมาณ  คิ
ìč îĀöč îđüĊ÷ดîđóČ
ñúĉê üĆ ÙàĊîÝĞ ćĀîŠานบาท)  
ć÷ đÜĉîïĎ øèąìøĆ ó÷Ťÿĉ î øć÷ĕéš ÙŠćêøüÝüĉ đÙ
ñúĉêõĆèæŤÿĆêüŤ ĒúąđÜĉîòćÖñúĉêõĆèæŤÿĆêüŤ àċŠÜđðĘîđÜĉîîĂÖÜïðøąöćè ÙĉéđðĘîøšĂ÷ú
úšćîïćì)
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หนี้สินและส่วนทุน

1%
0%
12%

1%

32%

1%
1%

52%

0%
0%

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

  เจ้าหนี้ระยะสั้น
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
   เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
  หนี้สินไม่หมุนเวียน
  ทุน
  รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(

ēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜĀîĊšÿĉîĒúąÿĉîìøĆó÷Ťÿčìíĉ đðĘîÿĉîìøĆó÷Ťÿčìíĉ øšĂ÷úą 52.70

)

โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ   เป็นสินทรัพย์สุทธิ   ร้อยละ 52.70   (1,593 ล้านบาท)  

ìĊŠđÖĉé่มÝćÖÖćøđøĉ
îìċ้สÖินÿĉตามเกณฑ์
îìøĆóค÷Ťงค้ĒาúąĀîĊ
šÿĉîêćöđÖèæŤ
ซึ่งðøąÖĂïéš
ประกอบด้วยทุนüที÷ìč
่เกิดî
จากการเริ
บันทึกสินทรัพŠö
ย์แïĆละหนี
งในปี   2546  
ยกมาคิดเป็นÙÜÙšćÜĔîðĊ
สัดÿĆส่วéนประมาณ  2
ใน 3  ของสิ
ุทธิ   และเป็
บ
ÿŠüîðøąöćè
2 Ĕîนทรั3พย์ส×ĂÜÿĉ
îìøĆนหนีó÷Ť้สินÿčìร้อíĉยละ  47.30  (1,430
ĒúąđðĘîĀîĊšÿล้ĉîานบาท)  ซึ
øšĂ÷úą่งเกือ47.30
(1,43
ทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน รายการสำคัญประกอบด้วยเงินรับฝากระยะสั้น ร้อยละ  41.99 (1,269 ล้านบาท)  
ìĆšÜĀöéđðĘîĀîĊšÿĉîĀöčîđüĊ÷î øć÷ÖćøÿĞćÙĆâðøąÖĂïéšü÷đÜĉîøĆïòćÖøą÷ąÿĆšî øšĂ÷úą
เจ้าหนี้ระยะสั้น  ร้อยละ 1.58  (47 ล้านบาท)  
ïćì)รายได้đÝšขćองกรมปศุ
ĀîĊšøą÷ąÿĆ
øšĂ÷úą
1.58 (47 úšćîïćì) จำนวน 5,909   ล้านบาท  
สัตว์  šîส่วนใหญ่
เกิดจากงบประมาณประจำและงบกลาง
คิดเป็นร้อยละ 99.24 และรายได้จากแหล่งอื่น จำนวน 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของรายได้ทั้งหมด  
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ค่าใช้จ่าย

ĎüŇĊą:Ĉňĕüýĕú

11.00
274.00
318.00
102.00

2,846.00

1,764.00
144.00
114.00

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
  ค่าบำเหน็จบำนาญ
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
  ค่าสาธารณูปโภค
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  ค่าใช้จ่ายอื่น
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446.00

ÙŠćĔßšÝŠć÷×ĂÜÖøöðýčÿĆêüŤ ÿŠüîĔĀâŠđðĘîÙŠćĔßšÝŠć÷ïčÙúćÖø 2,846 úšćîï
ÙŠ ć Ýšćค่าÜใช้จ่าđÜĉยของกรมปศุ
î đóĉŠ ö สัตđÜĉว์ îส่วðøąÝĞ
ć êĞ ć ĒĀîŠ Ü đÜĉ î øćÜüĆú ÙŠ ć øĆ Ö þćó÷ćïćúìĆš Ü×ĂÜ×š ć
นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,846 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน ค่าจ้าง  
เงิ×š
นเพิ
่ม  เงินประจำตำแหน่
นรางวัลšÜ  ค่
ารักษาพยาบาลทั
้งของข้îาìĊ
ราชการประจำ  และข้
ðøąē÷ßîŤđÖČšĂÖĎúĂČŠî ė
ćøćßÖćøïĞ
ćîćâง  เงิøüöìĆ
ÙøĂïÙøĆ
üĒúąđÜĉ
ŠÝŠć÷ĔĀšđóČŠĂđðĘîาราชการบำนาญ  
รวมทั้งครอบครัวและเงินที่จ่ายให้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงาน (บุคลากร
ĒúąóîĆÖÜćî ( ïčÙúćÖø×ĂÜÖøöðýčÿĆêüŤ ðøąÖĂïéšü÷ ×šćøćßÖćø 4,395 Ùî úĎÖ
ของกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ข้าราชการ 4,395 คน ลูกจ้างประจำ 1,805 คน และพนักงานราชการ 375 คน)
ĒúąóîĆ
ค่าวัสÖดุแÜćîøćßÖćø
ละค่าใช้สอย 1,764 375
ล้านบาทÙî
เป็นค่)าวัสดุใช้ไป 1,086 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
ในการดำเนินงานปกติ
ÙŠćüĆÿéčĒúąÙŠćĔßšÿĂ÷ 1,764 úšćîïćì đðĘîÙŠćüĆÿéčĔßšĕð 1,086 úšćî
ÙŠćĔßšÝŠć÷êŠćÜ ė ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîðÖêĉ
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ส่ ว นที่ 4
บทความ

ส่ ว นที่ 4
บทความ

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิตศิ กั ดิ  
์ รองอธิบดีกรมปศุสตั ว์ นำทีมคณะเจ้าหน้าทีก่ รมปศุสตั ว์เข้ารับรางวัล
ในงาน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2554” จากนายยงยุทธ  
วิชยั ดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี   โดยกรมปศุสตั ว์ได้รบั ทัง้ รางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย รวม 4 รางวัล ในวันพุธที่
21 ธันวาคม 2554  ณ  ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ  กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดดังนี้
1. รางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน รางวั ล ดี เ ด่ น ประเภทภาพรวม
กระบวนงาน สำหรั บ กระบวนงาน งาน
บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ ของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
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1. รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554

2. รางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรม
การให้ บ ริ ก าร สำหรั บ กระบวนงานการ
ออกใบอนุ ญ าตเคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ ซากสั ต ว์
(e-signature) / ง่ายแค่ปลายนิ้ว ของสำนัก
ควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

3. รางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน รางวั ล ชมเชย ประเภทราย
กระบวนงาน สำหรับกระบวนงาน การออก
ใบรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ เ พื่ อ การ
ส่งออก ของสำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

4. รางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม
การให้บริการ สำหรับกระบวนงาน การให้
คำปรึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
โคนม : โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม
DHI ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์
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การเลือกซื้อเนื้อสุกร
เนื้อหมูที่ดี จะมีสีชมพูปนแดงเรื่อๆนุ่ม ผิวเป็นมัน เนื้อแน่น  
ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น หรื อ เป็ น เมื อ กลื่ น   ไม่ แ ห้ ง ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น เน่ า
หรือมีสีเขียวและส่วนที่เป็นมันแข็งควรเป็นสีขาวขุ่น ควรเลือกซื้อเนื้อ
หมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กรณี
ซื้อเนื้อหมูแช่เย็น ควรสังเกตวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่ควรเกิน
3 วัน นับจากวันทีผ่ ลิตจนถึงวันทีซ่ อื้ ไม่ควรเลือกเนือ้ หมูทมี่ สี แี ดงเกินไป
และมีชั้นไขมันบาง เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะปนเปื้อนสารเร่ง
เนื้อแดง เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงถ้าหั่นและปล่อยทิ้งไว้เนื้อ
สุกรจะมีลักษณะแห้ง ส่วนเนื้อหมูปกติเมื่อหั่นทิ้งไว้จะพบน้ำซึมออก
มาบริ เวณผิ ว ส่ ว นของหมู ส ามชั้ น หมู ป กติ จ ะมี เ นื้ อ แดง 2 ส่ ว น 

ต่อมัน 1 ส่วน (33 %) แต่สำหรับหมูใช้สารเร่งเนื้อแดงจะมีปริมาณ
เนือ้ แดงสูงถึง 3 ส่วนต่อมัน 1 ส่วน (25 %) นัน่ คือมีเนือ้ แดงมากกว่ามัน
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2. การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์

สถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาด “เขียงสะอาด”
ปัจจุบันมีแหล่งจำหน่ายเนื้อสัตว์หลายแห่ง ทั้งตลาดสด รถเร่
ตลาดนัด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งบางครั้งเนื้อสัตว์
ที่นำมาจำหน่ายนั้น ผู้บริโภคไม่ทราบถึงที่มาของเนื้อสัตว์ หากเนื้อสัตว์
นั้ น มาจากโรงฆ่ า สั ต ว์ ที่ มี ก ารผลิ ต ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ จะทำให้ มี ก าร
ปนเปือ้ นของสิง่ แปลกปลอม สารปนเปือ้ น และเชือ้ จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคต่างๆไป
สู่ เ นื้ อ สั ต ว์ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายจากการบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น ได้ 

กรมปศุสตั ว์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรือ่ งดังกล่าว จึงมุง่ หวังทีจ่ ะให้ความรู้ ความเข้าใจกับผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้
เนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีการรับรองถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ว่ามาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต
ตั้ ง โรงฆ่ า สั ต ว์ โรงพั ก สั ต ว์ แ ละการฆ่ า สั ต ว์ (ฆจส.2) และมี ก ารปรั บ ปรุ ง สถานที่ จ ำหน่ า ยให้ ส ะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ อันเป็นการควบคุมดูแลให้เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายมีความสะอาด และปลอดภัยต่อการบริโภค
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เนื้อสัตว์แช่เย็นต่างจากเนื้อสัตว์ที่ไม่แช่เย็นอย่างไร
เนื้อสัตว์ นับว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยปกติปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์มี 6 ปัจจัย ได้แก่ แหล่งอาหาร ความชื้น อากาศ อุณหภูมิ เวลา และความ
เป็นกรด-ด่าง ทั้งนี้อุณหภูมิของเนื้อสัตว์ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญ หากเนื้อสัตว์มีอุณหภูมิสูงกว่า 10oC
ขึ้นไป ก็จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว บางครั้งเชื้อจุลินทรีย์สร้างสารพิษที่มี
อันตรายมากสะสมในเนื้อสัตว์ แม้นำอาหารไปปรุงสุกแล้ว แต่สารพิษดังกล่าวไม่สลายโดยความร้อนที่ปรุง
อาหารตามปกติ อันเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ดังกล่าวป่วยหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ การที่นำเนื้อสัตว์ไป
ผ่านกระบวนการแช่เย็นนั้น เป็นวิธีการหนึ่งในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เป็นการเก็บรักษา
อาหารควบคุมคุณภาพและรสชาติของเนื้อสัตว์ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ คืออยู่ระหว่าง
4 oC - 10 oC ดังนั้นหากจะซื้อเนื้อสัตว์ครั้งต่อไปโปรดเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่แช่เย็นและสังเกตวันที่ผลิตเป็นสำคัญ
โดยที่อุณหภูมิการเก็บเนื้อสัตว์ที่เหมาะสม คือเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 oC สามารถเก็บได้ 2 - 3 วัน

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
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กรมปศุสัตว์

การเก็บรักษาเนื้อสัตว์
เมื่อซื้อเนื้อสัตว์มาแล้ว ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 4 oC ทันที ซึ่งสามารถเก็บเนื้อสัตว์ได้ แต่
ไม่ควรเกิน 2 - 3 วัน เนื่องจากอุณหภูมิดังกล่าวจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ยังสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ในอัตราที่ต่ำ
กว่าการไม่แช่เย็นเนื้อสัตว์ หากต้องการเก็บเป็นระยะเวลานาน ต้องเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำ
กว่า -18 oC สามารถเก็บรักษาเนื้อสัตว์ได้นานถึง 12 - 18 เดือน
ถ้าซื้อชนิดที่แช่แข็งมาจากร้าน ควรนำแช่ต่อในช่องแช่แข็งของตู้เย็นทันที มิเช่นนั้นเนื้อสัตว์จะละลาย
และอุณหภูมิเนื้อสัตว์จะสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์เติบโตได้
ถ้าเนื้อสะอาดดีแล้วไม่ควรทำความสะอาดอีก เพราะคุณค่าของอาหารจะละลายไปกับน้ำ และจะทำให้
เนื้อสัตว์เสียเร็ว
อันตรายจากสารเร่งเนื้อแดง
สารเร่ ง เนื้ อ แดง เป็ น เคมี ภั ณ ฑ์ ที่
ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นยารักษาโรคหอบหืดใน
คน แต่ผู้เลี้ยงสุกรได้รับคำแนะนำหรือชักจูง
ในทางที่ ผิ ด โดยนำสารกลุ่ ม นี้ ม าผสมใน
อาหารสัตว์ หรือน้ำดื่มสำหรับการเลี้ยงสุกร
เพื่ อ ลดไขมั น หรื อ เพิ่ ม ปริ ม าณเนื้ อ แดงใน
ซากสุกร ซึ่งเป็นการใช้เคมีภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติของสารเคมีภัณฑ์ชนิดนี้
นอกจากนี้ยังเป็นการทรมานสัตว์ที่ขาดเหตุผลและความจำเป็น สารกลุ่มนี้ ได้แก่ ซัลบูทามอล (Salbutamol),
ซิมบูเทอรอล (Cimbuterol), เคลนบูเทอรอล (Clenbuterol), มาเพนเทอรอล (Mapenterol), แรคโตพามีน
(Ractopamine), เคลนเพนเทอรอล (Clenpenterol), ไซมาเทอรอล (Cimaterol), คาบู เ ทอรอล
(Cabuterol), มาบิ ล เทอรอล (Mabuterol), ทู โ ลบู เ ทอรอล (Tulobuterol), โบรโมบู เ ทอรอล
(Bromobuterol), เทอบูตาลีน (Terbutaline)
คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื้อสุกรที่มีสีแดงและมีชั้นไขมันบาง ซึ่งเนื้อสุกรดังกล่าวอาจมีการใส่
“สารเร่งเนื้อแดง” ผสมในอาหารและน้ำให้สุกรกิน เพื่อให้สุกรมีเนื้อแดงมากขึ้น และมีไขมันลดลง ซึ่งที่จริงแล้ว
สารเร่งเนื้อแดงเป็นยารักษาโรคหอบหืด และมีผลข้างเคียงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เร็วขึ้น มือสั่น ใจสั่น นอน
ไม่หลับ และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ที่บริโภคเนื้อสุกรที่การใช้สารเร่งเนื้อแดงอาจจะทำให้มีอาการมือสั่น
กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายอาจเป็นลม คลื่นไส้
อาเจียน มีอาการทางประสาท และเป็นอันตรายมากสำหรับคนที่มีความไวต่อสารนี้ เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ 

ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคไฮเปอร์ไธรอยด์
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ข้อแนะนำในการเลือกซื้อเนื้อสุกรที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง
1. เลือกซื้อเนื้อสุกรที่มีสีแดงธรรมชาติ
2. มีมันหนาบริเวณสันหลังเมื่ออยู่ในลักษณะตัดขวาง
3. มีมันแทรกระหว่างกล้ามเนื้อเห็นได้ชัดเจน
4. 	 ไม่ซื้อเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงซึ่งจะมีสีแดงเข้มกว่าปกติ และเมื่อหั่นทิ้งไว้เนื้อสุกรจะมีลักษณะ
ค่อนข้างแห้ง
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บริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น
มีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนมากๆ จะสามารถลดน้ำหนักตัวได้
โดยลืมคิดไปว่าอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน มักจะมีปริมาณไขมันสูงด้วย และบริโภคเนื้อสัตว์มากๆ จะเกิด
กระบวนการกำจัดหมู่อะมิโน เพื่อกำจัดไนโตรเจนออกจากร่างกาย โดยไตจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียออก
จากร่างกายทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้น ส่วนไขมันที่เหลือก็จะเก็บสะสมเรื่อยๆ จนมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไป อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกผุกร่อนได้ เนื่องจากโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์จะทำให้ปัสสาวะมีสภาพเป็นกรด จึงเกิดการสูญเสียของแคลเซียมจากกระดูกมากขึ้น เมื่อบริโภคเนื้อ
สัตว์มากๆ การขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะก็จะมากขึ้นด้วยก็เท่ากับเป็นการลดความแข็งแรงของกระดูกที่
เป็นโครงร่างที่สำคัญของร่างกาย เพราะฉะนั้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกาย คือให้เหมาะสมตามเพศและวัย จึงมีความสำคัญที่ผู้บริโภคทุกท่านต้องใส่ใจเพื่อ การมีสุขภาพที่ดี
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กรมปศุสัตว์
●

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

เทคนิคการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารก่อมะเร็งที่มาจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์
1. บริโภคอาหารปิ้งย่างให้น้อยลง
2. อาหารที่จะนำมาปิ้งย่าง รมควัน ควรเลือกใน
ลักษณะที่มีไขมันติดอยู่น้อยที่สุด
3. นำเข้าเตาไมโครเวฟ 1 - 2 นาที จะพบว่ามีน้ำ
จากเนื้ อ สั ต ว์ อ อกมา ให้ เ ทน้ ำ นั้ น ทิ้ ง แล้ ว จึ ง นำไปปิ้ ง ย่ า ง 

ซึ่งครีอะตินีนจะออกมากับน้ำดังกล่าว เมื่อครีอะตินีนลดลง
การเกิด Heterocyclic amine ก็จะน้อยลง
4. ไม่ควรปิ้งย่างด้วยไฟแรงบนเตา ใช้ไฟอ่อนๆ
และควรให้ระยะห่างจากเตามากขึ้น หรือใช้อะลูมินั่ม ฟรอยด์ ห่อก่อนการปิ้งย่าง 
5. ผู้ที่มีอาชีพในการปิ้งย่างอาหารขาย ควรติดตั้งพัดลมในครัวเพื่อขจัดควัน เป็นการลดความเสี่ยง
อันตรายที่จะเกิดจากการสูดดมสาร PAH และ Heterocyclic amine เข้าสู่ร่างกาย
6. ควรเลาะหนังด้านนอกของอาหารที่มีลักษณะไหม้เกรียมออกก่อนกิน
7. ลดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีการเติมเกลือไนเตรตและเกลือไนไตรต์
8. เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น เนื้อเค็ม เนื้อแห้ง หมูแห้ง ปลาเค็ม หมูเค็ม ปลาแห้ง กุนเชียง
ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อช่วยรักษาสภาพของเนื้อสัตว์ และลดการเกิดสาร secondary amine 
9. ควรบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อทำให้ระบบการขับถ่ายและการขจัดของเสียออก
จากร่างกายได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาพบว่าถ้ามีการกินผลไม้ เช่น ส้ม ฝรั่ง ไปพร้อมๆ กันใน
มื้ออาหารก็จะช่วยลดการเกิดสารประกอบไนโตรซามีน ขึ้นในกระเพาะอาหารได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจาก
วิตามินซีในผลไม้ที่จะช่วยลดการเกิดสารประกอบ ไนโตรซามีนในร่างกายได้
ผู้บริโภคจะมีสุขภาพดีได้ ก็ต้องคำนึงถึงการบริโภคอาหารชนิดต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสมตามเพศ
วัย และกิจกรรม และยังต้องนึกถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วย ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วการคำนึงถึง
ความปลอดภัยของอาหารนั้นก็ต้องดูกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตหรือระดับฟาร์มไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งบทความนี้
ก็ตัดส่วนมาคือ จุดผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ตัวที่สุด ที่ผู้บริโภคต้องใส่ใจ เป็นเรื่องของการเลือกซื้อหรือวิธีปฏิบัติ
เพื่อการบริโภค ซึ่งจะทำให้การมีสุขภาพดีคงไม่ไกลเกินเอื้อม
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การเลือกซื้อนม
การตัดสินใจว่าจะเลือกบริโภคนมประเภทหรือชนิดใด โดย
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการบริโภค เช่น ต้องการนมที่ให้คุณค่า
ทางโภชนาการคุ้มค่าที่สุด หรือต้องการนมที่ย่อยง่าย หรือต้องการนม
ที่ให้พลังงานและไขมันต่ำ หรือต้องการเพียงแค่รสชาติที่ถูกใจเท่านั้น
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม โดยการอ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่มเปรียบเทียบหลายๆ ยี่ห้อ เพื่อเลือกนมพร้อมดื่มที่ตรงใจที่สุด
สังเกตฉลาก ซึ่งต้องแสดงข้อมูลครบถ้วน ฉลากผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
ทุกประเภทต้องแสดงชื่ออาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ
ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่
หมดอายุ สังเกตภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รั่ว ไม่ซึม
ไม่ บ วม และไม่ ฉี ก ขาด และควรเลื อ กซื้ อ นมที่ บ รรจุ ใ นภาชนะที่ มี
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การเลือกซื้อเนื้อไก่
ควรเลือกเนื้อที่ใสเหลืองอมชมพูอ่อน เนื้อหนามีมันเล็กน้อยและ
ต้องไม่มีกลิ่น ซึ่งเราสามารถเลือกซื้อเนื้อไก่ได้เป็น
ส่วนๆ จึงควรเลือกซื้อให้เหมาะกับอาหารแต่ละ
ชนิด ถ้าซื้อเนื้อไก่ตามซุปเปอร์มาเก็ตแบบบรรจุ
แพ็คให้สังเกตวันหมดอายุให้ดีและใช้นิ้วแตะ
ไปที่เนื้อไก่ถ้ายังดีอยู่จะต้องไม่บุ๋มตามแรง
กดและสี ข องไก่ ต้ อ งไม่ ซี ด จนเกิ น ไป การ
เลือกซื้อไก่นั้นสามารถเลือกส่วนที่ต้องการ
สำหรั บ นำไปทำอาหารได้ เช่ น น่ อ งไก่
เหมาะสำหรับการนำไปตุ๋นหรือปิ้ง น่องไก่
ต้องเลือกส่วนที่หนังมีสีใสเนื้อนุ่ม ไม่ควร
เลือกน่องที่ซีดและมีเลือดไหลซึมออกมาแสดง
ว่าไก่นั้นไม่สด ส่วนปีกไก่ควรเลือกปีกที่บางและใส
หนังไม่ลื่นและไม่มีเมือกติดอยู่ ส่วนอกไก่ที่มีเนื้อแน่น
และมันน้อยให้ดูสีเนื้อต้องออกสีชมพูค่อนข้างแน่นเมื่อใช้
นิ้วจิ้มและหนังต้องใส เมื่อได้เนื้อไก่ที่ต้องการมาแล้วให้ล้างน้ำทันทีแล้วสะเด็ดน้ำ ถ้าบริโภคไม่หมดให้เก็บใส่ถุง
หรือกล่องปิดฝามิดชิดแช่ในช่องแช่แข็ง

เครื่องหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) หลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์นมจากร้านค้าที่มีการ
จำหน่ายนมพร้อมดื่มอย่างไม่เหมาะสม เช่น ตู้แช่หรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมข้อแนะนำ หากเปิด
ภาชนะบรรจุนมแล้ว บริโภคไม่หมดต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลส์ หรือ นม
ยู เอช ที และถ้านมถูกบรรจุอยู่ในภาชนะโลหะ นมอาจทำปฏิกิริยากับภาชนะได้ จึงควรถ่ายนมใส่ภาชนะที่
สะอาดมีฝาปิดมิดชิดก่อนนำเข้าตู้เย็น  นมผงบรรจุกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดฝาสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 2 ปี
แต่หลังเปิดกระป๋องแล้วควรเก็บไว้ในที่แห้งและอุณหภูมิไม่สูงมาก และควรบริโภคให้หมดภายใน 1 เดือน
สำหรับนมผงและนมข้นหวาน สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 1 ปี การเก็บนมไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควร
ให้ใกล้ความร้อนหรือถูกแดดส่อง สรุปโดยรวมแล้ว นมและผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการนำมาบริโภค หรือใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้วควรจะเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท มิดชิด และที่สำคัญควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำประมาณ
0 - 4 oC เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของนมไว้ อีกทั้งเป็นการยับยั้งจุลินทรีย์ที่อาจจะก่อให้เกิดการเสียด้วย
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การเก็บรักษานมแต่ละประเภท
นมพาสเจอร์ไรส์ เมื่อซื้อมาควรเก็บไว้ในตู้เย็นทันที เมื่อเอาออกมาดื่มแล้วเหลือให้รีบเก็บทันที
สามารถเก็บได้นานประมาณ 10 วัน ที่อุณหภูมิ 2 - 5 oC นับจากวันบรรจุ
นมสเตอริไลส์ (กระป๋อง) เก็บได้นานประมาณ 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรให้โดน
แสงแดดโดยตรงนม ยู เอช ที เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ แต่ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรงและไม่ควรเก็บซ้อนกัน
หลายชั้นเกินไป สามารถเก็บได้นานประมาณ 6 เดือน
นมเปรี้ยว สามารถเก็บได้นานกว่านมประเภทอื่น นมเปรี้ยวควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บไว้ใน
ตู้เย็นเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ เก็บในอุณหภูมิ 10 - 12 oC เก็บได้นานถึง 21 วัน
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยู เอช ที เก็บได้ประมาณ 8 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น
การเลือกซื้อไข่
ไข่ เป็นอาหารยอดคุณประโยชน์ มีขนาดเล็ก
แต่คุณภาพทางโภชนาการเหลือขนาด และมีไข่จำนวน
มากออกสู่ท้องตลาด ดังนั้น ไข่ที่ตกค้างขายไม่ออกหรือ
ไข่ที่เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเสีย เก่า และเน่าได้ง่าย
ฉะนั้น เมื่อเราจะซื้อไข่ ควรเลือกไข่ ดังนี้
1. 	 ถ้าเราจะดูเปลือกไข่ จะเห็นว่ามีหลายสี
เช่น ไข่ไก่มีสีขาว สีครีม สีน้ำตาล ไข่เป็ดจะมีสีขาว สี
เขียว ความจริงแล้วสีของเปลือกไข่ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม
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การเก็บรักษาให้ไข่สดนาน
ไข่เป็นอาหารที่ปรุงง่าย ให้รสชาติอร่อย หลาย ๆ บ้านจึงมีไข่
สำรองเอาไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นเราควรรู้วิธี
เก็บไข่เพื่อที่จะได้ไข่สดไว้รับประทาน
1. 	 เมื่อไก่ออกไข่มาใหม่ ๆ บนเปลือกไข่จะ
มีนวลคล้ายฝุ่นแป้งหุ้มอยู่โดยรอบ ฝุ่นแป้งนี้จะช่วย
ปิดรูพรุนเล็ก ๆ ที่อยู่โดยรอบเปลือกไข่ซึ่งตาเรามอง
ไม่เห็น ทำให้เชื้อโรคหรือกลิ่นต่าง ๆ ซึมผ่านเข้าไปไม่ได้
ฉะนั้นเมื่อซื้อไข่มาจึงไม่ควรล้างไข่ เพราะจะทำให้ฝุ่นแป้งหลุด
ออกไป เป็นการเปิดรูพรุน ทำให้เชื้อโรคผ่านเข้าไปได้ หากกลัวว่าจะไม่
สะอาด ก็ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดโดยรอบ ถ้าจำเป็นต้องล้าง เมื่อล้างแล้ว เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันพืชโดยรอบ
เปลือกไข่เพื่อปิดรูพรุน ทำให้อากาศเข้าไม่ได้และน้ำในไข่ระเหยออกมาไม่ได้ ไข่จะเสียช้าลง
2. 	 เก็บไว้ในที่เย็น เพราะอุณหภูมิต่ำ ๆ จะเก็บไข่ไว้ได้นาน การวางไข่ให้เอาด้านแหลมลง ด้านป้านขึ้น
เพราะไข่แดงซึ่งมีน้ำหนักเบาจะลอยขึ้น จะได้ไม่กระทบกับอากาศและไม่ไปกระทบกับเปลือกไข่ ถ้าวางไข่โดย
เอาด้านป้านลง เมื่อไข่แดงลอยขึ้นกระทบเปลือกไข่ เวลาต่อยไข่จะทำให้ไข่แดงแตกได้ง่าย
3. 	 หากซื้อไข่มาแล้ว เกิดไข่แตกในขณะที่เรายังไม่ต้องการจะใช้ ควรต่อยไข่ใส่ภาชนะไว้ ไม่ควรทิ้งค้าง
ไว้ในไข่ที่เปลือกแตก เพราะจะทำให้เชื้อโรคซึมผ่านเข้าไป ในไข่ได้ เมื่อต่อยไข่ใส่ภาชนะแล้ว ปิดฝาให้สนิทเก็บ
ไว้ในตู้เย็น จะเก็บไว้ได้ 2 - 3 วัน แต่ถ้าแยกไข่ขาวออกจากไข่แดง ไข่ขาวจะเก็บไว้ได้นาน 8 - 10 วัน
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ของแม่ไก่ และอาหารที่แม่ไก่กิน ขนาดของไข่ต่างหากที่บอกถึงคุณค่า เพราะไข่ฟองโตย่อมมีสารอาหารมาก
กว่าไข่ฟองเล็ก
2. 	 ไข่สดดูจากเปลือกไข่ ไข่ไก่สดจะมีผิวคล้ายแป้งฉาบติดอยู่ จับแล้วเนียนมือ หากเปลือกไข่ลื่นมัน
แสดงว่าไข่เก่าแล้ว
3. 	 ไข่ที่สดใหม่หากส่องดูกับแสงแดด จะมีสีออกแดงเล็กน้อย มีลักษณะโปร่งแสง ไข่แดงกระจายตัว 

มีจุดเงาดำหรือเป็นสีดำทึบทั้งฟอง แสดงว่าเป็นไข่เน่า
4. 	 ไข่ฟองโตจะมีปริมาณไข่ขาวมาก ฉะนั้น หากต้องการใช้ไข่ขาวมาก ให้เลือกไข่ฟองโต ส่วนปริมาณ
ไข่แดงจะใกล้เคียงกัน
5. 	 ทดสอบโดยการแช่น้ำ ไข่สดจะจมน้ำ ไข่เก่าจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำ ไข่เน่าเสียจะลอยเหนือน้ำ
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คุณค่าทางอาหาร
วันนี้คุณรับประทานไข่หรือยัง หรือ วันนี้คุณรับประทานไข่ไก่
หรือไข่เป็ด ชักจะสงสัยขึ้นมาแล้วว่า ไข่ไก่หรือไข่เป็ดอะไรดีกว่ากัน
ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากจะมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ทราบกันไข่นับว่าเป็น
อาหารที่มีความสำคัญมากและรับประทานกันแพร่หลายทั่วๆไป
ประชาชนทั่วๆไปมักจะพูดกันและรู้จัก ไข่ในลักษณะอาหารเสริม
บำรุงกำลัง ผู้ที่ไม่มีแรง อ่อนเพลีย หรือผู้ที่เจ็บป่วย มักถูกญาติมิตร
เพื่อนฝูง แนะนำให้รับประทานไข่บ้าง อาหารไข่นับว่าเป็นอาหารที่มี
ประโยชน์และสะดวกในการประกอบอาหารรับประทานอย่างไรก็ตามจริงๆ
แล้วเรื่องราวของไข่เกี่ยวกับคุณประโยชน์จริงๆนั้นยังรู้จักกันน้อย บางครั้งมักจะมีผู้ตั้งคำถามอยู่เสมอว่าไข่ไก่
หรือไข่เป็ด ชนิดไหนมีประโยชน์มากกว่ากันความจริงแล้ว โปรตีนจากไข่ขาวเป็นโปรตีนชั้นดี ซึ่งร่างกาย
สามารถนำไปใช้แทนเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพของร่างกายได้ทั้งหมด นับว่าดีกว่าเนื้อสัตว์เสียอีก ทางการแพทย์
บอกว่า ไข่ขาวสามารถเปลี่ยนเป็นโปรตีนของร่างกายได้เต็ม 100 % ประชาชนของประเทศส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะ
สนใจมากนัก เราควรจะหันมาให้ความสนใจกับการรับประทานไข่ให้มากขึ้น จะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ เพราะ
ล้วนแต่ให้ประโยชน์ทั้งนั้น คุณค่าของไข่ไก่และไข่เป็ด มีส่วนแตกต่างกันบ้าง เช่น ไข่ไก่เหนือกว่าไข่เป็ด ในด้าน
โปรตีน แคลเซี่ยม เหล็ก แต่ไข่เป็ดกลับเหนือว่าในด้านพลังงาน ไขมัน วิตามิน บี 1 วิตามิน บี 2 หากเรารับ
ประทานไข่ไก่หรือไข่เป็ด 1 ฟอง คิดปริมาณน้ำหนัก 50 กรัม เมื่อเทียบความต้องการสารอาหารที่ควรได้รับ
สำหรับประชาชน ใน 1 วัน ก็นับว่าเพียงพอแล้ว ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ในหนึ่งวันควรรับประทานไข่เพียง
วันละ 1 ฟอง ก็จะได้สารอาหารที่จำเป็นมากพอสมควร
การบริโภคไข่ที่เหมาะสมของแต่ละวัย
จากผลการศึกษาวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติระบุว่า คนวัยทำงานสุขภาพดีสามารถ
บริโภคไข่ได้ทุกวัน โดยไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของโคเลสเตอรอล และไม่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือด ทั้งนี้ ควร
บริโภคไข่ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจนถึงเด็กวัยเรียนบริโภคไข่ได้วันละ 1
ฟอง ผู้ใหญ่ที่มีภาวะร่างกายปกติควรบริโภคไข่ 3 - 4 ฟอง/สัปดาห์ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคที่ต้อง
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ควรบริโภคไข่เพียง 1 ฟอง/สัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (โครงการดาวเขียวโซเซียลเน็ตเวิร์คกิ้ง)
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3. สถิติเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ประจำปี 2554
จำนวนปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ประจำปี 2554

ยอดรวม
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9

จังหวัด
ยอดรวม
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9

โคเนื้อ
จำนวน
(ตัว)
6,583,106
419,690
191,663
2,087,283
1,220,500
649,110
561,133
719,022
285,186
449,519

เกษตรกร
(ครัวเรือน)
1,035,072
24,956
18,805
412,589
247,972
70,444
39,940
51,887
62,355
106,124

แพะ
จำนวน
(ตัว)
124,892
56,940
8,830
12,223
4,097
12,238
30,564
79,747
53,001
169,927

เกษตรกร
(ครัวเรือน)
4,537
1,337
424
674
383
920
799
1,778
4,672
30,595

โคนม
จำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
560,659
20,645
173,289
5,748
42,163
1,552
103,616
3,676
28,326
1,200
53,273
1,894
7,761
391
147,541
5,764
1,791
137
2,899
283

กระบือ
จำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
1,234,179
271,112
33,940
2,048
54,558
6,496
558,754
148,857
342,876
79,985
124,935
19,119
77,417
8,599
8,821
913
13,343
2,296
19,535
2,799

จำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
9,681,774
227,406
1,098,703
7,567
1,821,213
4,968
1,084,503
51,469
583,957
29,353
1,067,507
65,492
666,768
27,464
2,253,536
9,051
541,521
19,503
564,066
12,539

แกะ

ไก่

เป็ด

จำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
13,178
459
5,017
135
1,363
70
1,487
79
683
27
1,090
61
3,538
87
8,647
125
780
76
29,130
5,531
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สุกร

จำนวน
เกษตรกร
จำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
(ตัว)
(ครัวเรือน)
316,536,364
2,714,283 32,179,227
531,087
78,684,797
127,073 8,327,922
21,030
69,576,264
108,768 3,575,533
13,347
50,595,537
812,351 4,526,834
188,317
20,189,986
559,722 2,366,597
139,453
19,820,720
402,046
475,535
25,540
23,588,321
262,677 5,606,041
31,338
29,776,516
79,618 3,029,102
8,577
12,147,265
156,833 1,498,058
26,868
12,156,958
205,195 2,773,605
76,617
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จังหวัด

4. สถิติการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551 - 2554
ปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551 - 2554
(หน่วย : ตัน)
การส่งออกผลิตภัณฑ์
ปี
อาหารสำเร็จรูป
ที่มาใช้บริการ
2551
416,764
260,188
2552
434,630
249,995
2553
452,754
314,533
2554
493,821
321,372
รวม
1,797,969
1,146,088
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
การส่งออกเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป

การส่งออก
อาหารสัตว์

สินค้า Dog chews และ
Processed pet food

รวม

99,922
107,983
217,185
191,238
616,329

15,901
16,437
14,719
13,899
60,956

792,775
809,046
999,191
1,020,330
3,621,343

มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551 - 2554 (มกราคม - ธันวาคม)
การส่งออกผลิตภัณฑ์
ปี
อาหารสำเร็จรูป
ที่มาใช้บริการ
2551
54,949.99
611.08
2552
62,377.02
616.73
2553
59,036.74
768.79
2554
67,747.11
966.13
รวม
244,110.86
2,962.73
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

การส่งออกเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
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(หน่วย : ล้านบาท)

การส่งออก
อาหารสัตว์

สินค้า Dog chews และ
Processed pet food

รวม

4,948.35
5,185.25
9,721.87
10,317.67
30,173.14

1,733.22
1,937.22
1,552.38
1,640.42
6,863.24

62,243
70,116
71,080
80,671
284,109.97

5. นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การทำงานอย่างมีความสุข 3 ประการ ดังนี้
1.1 ความสุข เมื่อได้เห็นเกษตรกรมีความสำเร็จ มีความมั่นคงในอาชีพ
1.2 	 ความสุข เมื่อได้เห็นเพื่อนร่วมงานทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มีความเมตตา
เกื้อกูลกัน ให้อภัยซึ่งกันและกันและให้โอกาสกัน
1.3 	 ความสุข เมื่อได้เห็นสังคมและประเทศชาติมีความสามัคคีปรองดองกัน
2. นโยบายด้านการดำเนินงานตามภารกิจ
2.1 	 นโยบายด้านสุขภาพสัตว์
		 1. โรคทีส่ ำคัญ ๆ และจะต้องจำกัดให้หมดไม่ให้มใี นประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล
โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคบรูเซลโลซีส  โรควัณโรค  โรค PPRS โรคอหิวาต์สุกร และโรค EIA  ให้สำนักควบคุม
ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จัดทำแผนกำจัดโรคเหล่านี้ให้ชัดเจน ตามกรอบที่ OIE. กำหนด
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ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2555
ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร

		 2. โรคที่ต้องควบคุมโรคให้เกิดน้อย
ที่สุด คือ โรค Duck Plaque   โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่  
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแบลคเลค

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

		 3. โรคที่ต้องไม่ให้เกิดในประเทศไทย
(Exotic Disease) ได้แก่ โรค BSE  โรคนิปาห์   โรค
รินเดอร์เปสต์  และโรค PPR มอบหมายให้สำนักงาน
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ออกคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง หน่ ว ยเฉพาะกิ จ
ประจำจังหวัด จังหวัดใดมีอำเภอน้อยกว่า 10 อำเภอ
ให้ตงั้ หน่วยเฉพาะกิจ 1 หน่วย  จังหวัดใดมีมากกว่า
10 อำเภอขึ้ น ไป ให้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ 

2 หน่วย โดยให้แต่ละหน่วยเฉพาะกิจ มีบคุ ลากรประจำหน่วยประมาณ 10 คน   และให้สำนักงานปศุสตั ว์เขต
ออกคำสัง่ แต่งตัง้ หน่วยเฉพาะกิจประจำเขต 1 หน่วย มีบคุ ลากรประจำหน่วยประมาณ 10 คน โดยหน่วยเฉพาะกิจ
ประจำจังหวัด และประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต มีหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ คอยให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบตั ิ พร้อมทัง้ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมาย   ทั้งนี้หลัง
จากออกคำสั่งแล้วให้ส่งสำเนาคำสั่งให้กรมปศุสัตว์ทราบ และให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานปศุสัตว์เขต
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		 4. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ภายในประเทศและการนำเข้า-ส่ง
ออก โดยการพัฒนาด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศและด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ทั้งด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าโดยเฉพาะการทำเขตเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยจะมีผลบังคับในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณสินค้าจากต่างประเทศเข้ามามากโดยเฉพาะสินค้า
เกษตร จำพวกพืชและสัตว์ จะส่งกระทบทางด้านราคาสินค้าเกษตร ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกร
และผู้บริโภคภายในประเทศ ดังนั้น การปฏิบัติงานของด่านกักกันสัตว์จึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะตรวจสอบและผลักดันสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ให้เข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
และคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ

		 5. การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ในระดับพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงาน
ให้ความสำคัญ ซึ่งปัจจุบันสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อจ้างปศุสัตว์ตำบลคอยเฝ้าระวั ง โรคระบาดในระดั บ พื้ น ที่ แต่ ไ ด้ รั บ
จัดสรรไม่ครบทุกตำบลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และปศุสัตว์ตำบล
ทำงานเฉพาะด้านสุขภาพสัตว์เพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วปศุสัตว์ตำบล
ถือว่าเป็นผู้แทนกรมฯในระดับตำบล ควรจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ทุกด้าน
ดังนั้น จึงขอให้ผอ.สำนัก/กอง พิจารณาว่ามีภารกิจใดที่จะให้ปศุสัตว์ตำบลดำเนินการ
แทนสำนัก/กองในระดับพื้นที่ รวมทั้งพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้กับปศุสัตว์
ตำบล   ประกอบกับการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็น
ประโยชน์กับท้องถิ่น ดังนั้นอีกแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันให้มีปศุสัตว์ตำบลทั่วประเทศ
จะต้องให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานและงบ
ประมาณ โดยในอนาคตจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ไปศึกษาแนวทางในการถ่ายโอน
ภารกิจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

		 7. การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่น  ดังนั้น ขอให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันผลักดันและประสาน สนับสนุน ให้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
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		 6. การทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ
(NID)    กรมปศุสัตว์กำหนดให้ใช้ระบบ NID ในการแสดงหลักฐาน
ของสั ต ว์ ที่ มี ป ระวั ติ ชั ด เจน โดยเริ่ ม ดำเนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ 16
มกราคม 2555   โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์
ไม่วา่ จะเป็นศูนย์/สถานีทดสอบพันธุส์ ตั ว์  ศูนย์/สถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์
ศู น ย์ วิ จั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ และหน่ ว ยงานอื่ น
ที่มีสัตว์จะต้องใช้ระบบ NID   รวมทั้งโค – กระบือ ของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

		 8. การผลิ ต วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคสั ต ว์ ให้ ส ำนั ก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ คำนึงถึงการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   ควรศึกษาวิจัยทดลองวัคซีนชนิดใหม่ ๆ และ
พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้มีกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
GMP  รวมทั้งวางแผนในการขยายโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อ
ผลิตไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ให้พิจารณา
แก้ไขระเบียบเงินทุนหมุนเวียน เรื่องวัตถุประสงค์
ให้สามารถจำหน่ายวัคซีนไปยังต่างประเทศได้

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
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		 9. การพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ชันสูตรโรคสัตว์   ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล ISO/
IEC 17025   รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั้ง 7 แห่ง ให้
ได้ ม าตรฐานเช่ น เดี ย วกั น และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ระหว่างห้องปฏิบัติการ  และให้เร่งรัดระเบียบการ
เก็บเงินค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง  
รวมทั้งให้จัดทำรูปแบบของรถตู้สำหรับปศุสัตว์
เขตเพือ่ ออกให้บริการปศุสตั ว์เคลือ่ นที่ และรูปแบบ
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน สำหรับจังหวัด  เพื่อใช้เป็น
ทางเลือกในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบ
ประมาณจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และเป็ น ที่
ปรึ ก ษาให้ กั บ สำนั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ในการ
ดำเนินการห้องปฏิบัติการเบื้องต้นประจำจังหวัด
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		 2. การสร้างฟาร์มเครือข่ายเพื่อผลิตสัตว์จำหน่ายแทนกรมปศุสัตว์  ให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์สร้าง
ฟาร์มเครือข่ายในพื้นที่ให้ผลิตสัตว์ขายทดแทนกรมปศุสัตว์ โดยให้ทำในรูปเงินทุนหมุนเวียนและประสาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในการดำเนินการ และพิจารณาราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ว่ามีความแตก
ต่างจากราคาฟาร์มเครือข่ายหรือไม่ หากมีความแตกต่างกันควรปรับราคาให้เท่ากัน นอกจากนี้ควรจัดทำ
มาตรฐานฟาร์มให้กับเกษตรกรรายย่อย
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2.2 	 นโยบายด้านการผลิตสัตว์
		 1. การวิจัยและพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์จะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการวิจัยเรื่องใดที่
จะตอบสนองต่อปัญหาของเกษตรกร และเป็นการวิจัยพัฒนาจะต้องพัฒนาไปในระดับสูงขึ้น

		 3. การผลิตพืชอาหารสัตว์ ให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ คำนึงถึงความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ โดย
สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์สำรอง โดยให้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด หรือ องค์กรบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการ  และเร่งรัดกระจายพันธุ์หญ้า
เนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้กับเกษตรกร  นอกจากนี้ให้สนับสนุนการผลิตหญ้าแห้งไปจำหน่ายต่างประเทศ  

รายงานประจำปี ๒๕๕๔
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กรมปศุสัตว์

		 4. การขยายสัตว์พันธุ์ดี
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการผสมเทียม  
ให้ ส ำนั ก เทคโนโลยี ชี ว ภาพการผลิ ต
ปศุสัตว์ ถ่ายโอนภารกิจงานผสมเทียม
ให้ กั บ สหกรณ์ โ คนมที่ มี เ จ้ า หน้ า ที่
ผสมเทียมเป็นของตนเอง และผลักดัน
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ของเอกชนที่
กรมปศุสัตว์รับรองให้ขยายการผลิตน้ำ
เชื้ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ รวมทั้ ง ให้
เร่ ง รั ด ดำเนิ น โครงการผลิ ต โคเนื้ อ
คุ ณ ภาพดี   เนื่ อ งจากเป็ น โครงการ
สำคั ญ และอยู่ ใ นแผนบริ ห ารราชการ
แผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาล และผู้ ต รวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ ค วามสำคั ญ และติ ด ตามผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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		 2. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ให้สำนัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ระดมผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่มาร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาของโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่สร้างแล้วไม่มี
สัตว์เข้าโรงฆ่า อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ไม่สามารถ
ดำเนินการต่อไปได้   รวมทั้งให้พิจารณาจัดทำรูป
แบบมาตรฐานโรงฆ่ า สั ต ว์ ข นาดเล็ ก เพื่ อ ให้ ผู้
ประกอบการสามารถพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้
เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
มากนัก
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2.3 	 นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
		 1. กรมปศุสัตว์มีแนวความคิดเรื่องการทำงานทางด้าน pre-harvest โดยเฉพาะในเรื่องฟาร์ม
มาตรฐาน ดังนั้นให้สำนักควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคสัตว์   สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ และกองแผนงาน หารือร่วมกันว่าในเรื่องฟาร์มมาตรฐานควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
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2.4 	 นโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
		 1. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
		 2.  โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ให้สนับสนุนเกษตรกรมีการรวม
กลุ่มการผลิตและถ่ายโอนสัตว์ของธนาคารให้กับกลุ่มดำเนินการกำกับดูแลกันเอง โดยใช้ระเบียบของธนาคาร
เพื่อผลักดันให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
		 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย จะต้องพัฒนาอาชีพเชื่อมโยงให้ถึงระบบตลาด
		 4. กรณีเกิดภัยพิบัติที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอขอใช้งบประมาณของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่จังหวัดมีงบประมาณไม่เพียงพอและเกิดความล่าช้า ดังนั้นให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทำหนังสือถึง
กรมปศุสัตว์ เพื่อขอใช้เงินในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 5. การฟื้นฟูเกษตรกรหลังประสบมหาอุทกภัย รัฐบาลกำหนดให้ส่วนราชการเสนอโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณตามแผนฟื้นฟูเกษตรกร   ดังนั้นให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพหลัก
และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอโครงการต่อไป
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การแบ่งส่วนราชการ

งานครบรอบ 70 ปี กรมปศุสัตว์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เป็นวันครบรอบ
70 ปี กรมปศุสตั ว์ ช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤษภาคม 2555
จะทำบุญตักบาตรที่กรมปศุสัตว์ และไปรวมกันที่
พุ ท ธมณฑลเพื่ อ ร่ ว มฉลองไถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ 

ส่วนช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมในห้องประชุม เช่น พิธี
มอบรางวัล กรมปศุสัตว์จะทำหนังสือ 7 ทศวรรษ
กรมปศุ สั ต ว์ จำหน่ า ยให้ กั บ หน่ ว ยงานของ
กรมปศุสัตว์ และในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555
ทั้ ง เดื อ นให้ ส ำนั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ 

ร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ 70 ปี กรมปศุสัตว์
โดยการออกให้บริการปศุสตั ว์เคลือ่ นทีแ่ ก่ประชาชน
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เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ได้มีกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ใหม่ โดยกอง
บำรุงพันธุส์ ตั ว์ ได้เปลีย่ นเป็นสำนักพัฒนาพันธุส์ ตั ว์  กองอาหารสัตว์ ได้เปลีย่ นเป็น สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
กองนิตกิ าร ได้เปลีย่ นเป็น สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาการปศุสตั ว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เปลีย่ นเป็น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์   สำนักงานปศุสตั ว์กรุงเทพมหานคร ได้เปลีย่ นเป็น ราชการส่วนกลาง
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 - 9  ได้เปลี่ยนเป็น ปศุสัตว์เขต 1 - 9  ทั้งนี้ ได้ให้สำนักส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ ไปเปลี่ยนชื่อของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง ให้เปลี่ยนชื่อให้
สอดคล้องกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถนุ ายน 2555 กรมปศุสตั ว์
จะจัดประชุม FMD Global Conference 2012 โดยมี
อธิบดีกรมปศุสัตว์จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 700 คน
มาร่วมประชุมเรือ่ งโรคปากและเท้าเปือ่ ย และมีความเป็นไปได้
ทีจ่ ะขอดูการดำเนินงานในเรือ่ งโรคปากและเท้าเปือ่ ยในพืน้ ที่
จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
1. 	สำนั ก งานปศุ สั ต ว์ ทุ ก จั ง หวั ด ให้ ค วามสำคั ญ ใน
การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
2. 	ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เตรียมข้อมูลในการ
ทำพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 เป็นพื้นที่ปลอดโรคปาก
และเท้าเปื่อย
3. 	ให้ ส ำนั ก เทคโนโลยี ชี ว ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ เตรี ย มเรื่ อ ง
โรงงานผลิ ต วั ค ซี น ขบวนการผลิ ต มาตรฐาน
โรงงาน
4. 	ให้ศูนย์อ้างอิงและวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก
และเท้าเปื่อยฯ เตรียมข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
5. 	ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ทั้ง 7 แห่ง
เตรียมข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
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การจัดประชุม FMD Global Conference 2012
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ในระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2555  องค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จะส่งผู้เชี่ยวชาญเดิน
ทางมาประเมิ น สมรรถนะด้ า นสั ต วแพทย์ บ ริ ก ารของ
ประเทศไทย   ซึ่งอาจจะมีการออกไปสุ่มตรวจในระดับ
พื้ น ที่ ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ค ณะทำงานฯ ประชุ ม ร่ ว มกั บ
สำนั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต และสำนั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด 

เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ

87

ที่ปรึกษา
นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้จัดทำ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๔

●

กรมปศุสัตว์

นายเชาวฤทธิ์   บุญมาทิต
นายสมชาย	  บริสุทธิ์สุวรรณ์
นายไพโรจน์	  จิ้วบุญสร้าง

จัดพิมพ์โดย
กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์  โทร.0-2653-4444 ต่อ 2242 2244   โทรสาร 0-02653-4460
(Planning Division, Department of Livestock Development)
http://www.dld.go.th/planning

88

ที่ปรึกษา
นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้จัดทำ
นายเชาวฤทธิ์  บุญมาทิต
นายสมชาย  บริสุทธิ์สุวรรณ์
นายไพโรจน์  จิ้วบุญสร้าง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

จัดพิมพ์โดย
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2242-2244  โทรสาร 0-2653-4460
(Planning Division, Department of Livestock Development)
http://dld.go.th/planning

