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Preface

ค�ำน�ำ

รายงานประจ� ำ ปี 2555 ฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งด�ำเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ( 2555 – 2558 ) แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี และการ
ปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณพ.ศ. 2555
โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�ำปี 2555 ที่ได้รวบรวม
ไว้ในฉบับนี้ จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู ้ ที่ ส นใจทั่ ว ไป และได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการปศุสัตว์ของประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Contents

สารบัญ

									 		 หน้า
ค�ำน�ำ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1
3
5

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ		
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์
ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกรมปศุสัตว์

9
11
18

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์ทางการเงิน
ส่วนที่ 4 บทความ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย
การประชุม FAO/OIE Global Conference on FMD Control
การประกาศยกเลิกการระงับการน�ำเข้าไก่สดจากสหภาพยุโรป
สถิติการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปี 2551 – 2555
จ�ำนวนปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ประจ�ำปี 2555
นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์ประจ�ำปี 2556

29
31
33
35
61
65
67
71
77
79
80
81
82

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2555

3

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( พ.ศ.2555 – 2558 ) ของกรมปศุสัตว์
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรน�ำการปศุสัตว์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
พันธกิจ
1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. ก�ำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายก�ำหนด
กรมปศุสตั ว์ มีภารกิจเกีย่ วกับการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุมการก�ำกับ การส่งเสริม การวิจยั
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการปศุสตั ว์ รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสตั ว์ เพือ่ ให้มปี ริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจาก
โรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อนมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ�ำรุงพันธุส์ ตั ว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
(3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และ
ชีววัตถุสำ� หรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอนั ตรายด้านการปศุสตั ว์ ระบบการผลิตปศุสตั ว์และสินค้าปศุสตั ว์ และกระบวนการ
อื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
(4) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น�้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ เสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์
และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุส�ำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(5) ควบคุม ป้องกัน ก�ำจัด บ�ำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ก�ำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนา
ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
(6) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการปศุสตั ว์ และบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) ด�ำเนินการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสตั ว์และป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์
(8) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำหนดให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2555 – 2558 ) กรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์
• เร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

เป้าประสงค์
• เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ปศุสัตว์
• สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี
และอาหารสัตว์คณ
ุ ภาพดีทเี่ หมาะสม
ให้กับเกษตรกร
• สัตว์มสี ขุ ภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหา
โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน
• สินค้าปศุสตั ว์และกระบวนการผลิต
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด
• เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง
สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต และมี
รายได้เพิม่ ในการประกอบอาชีพปศุสตั ว์

กลยุทธ์
• ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
ปศุสตั ว์ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และ
วัฒนธรรมในพื้นที่
• เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• เพิม่ ประสิทธิภาพการรูโ้ รคเร็ว และ
ด�ำเนินการควบคุมโรคให้สงบได้เร็ว
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์
• สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

รายงานประจำ�ปี 2555

2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
ราชการบริหารส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. สำ�นักงานเลขานุการ

2.  กองการเจ้าหน้าที่

3. กองคลัง

4. กองแผนงาน

5. สำ�นักกฎหมาย

6. สำ�นักพัฒนาพันธุ์สัตว์

7. สำ�นักพัฒนาอาหารสัตว์

8. ศูนย์สารสนเทศ

9. สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

10. สำ�นักควบคุมป้องกัน
และบำ�บัดโรคสัตว์

11. สำ�นักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์

12. สำ�นักเทคโนโลยี
ชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

13. สำ�นักส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

14. สำ�นักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

15. สำ�นักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

16. สำ�นักงานปศุสัตว์เขต
1-9

17. สำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด
หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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อัตราก�ำลังข้าราชการปี 2555
ระดับ

ต�่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

ทั่วไป ปฏิบัติงาน

138

223

1

362

ทั่วไป ช�ำนาญงาน

576

983

53

1,612

ทั่วไป อาวุโส

142

573

80

795

4

237

27

4

272

วิชาการ ช�ำนาญการ

509

89

1

599

วิชาการ ช�ำนาญการพิเศษ

399

135

15

549

วิชาการ เชี่ยวชาญ

16

12

4

32

27

17

47

อ�ำนวยการ สูง

31

23

54

บริหาร ต้น

2

1

บริหาร สูง

1

วิชาการ ปฏิบัติการ

อ�ำนวยการ ต้น

รวม

3

863

3,001

1

4
1

438

25

4,327

อัตราก�ำลังลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

ลูกจ้างประจ�ำ

1,565

29

1

1,595

พนักงานราชการ

3,339

1,617

รวม

4,904

1,646

4,956
1

6,551

อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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งบประมาณรายจ่
ยประจ�
ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจ่
ายประจํ
าปีงบประมาณ
2555
งบประมาณรายจ่
ายประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ.าพ.ศ.
2555

กราฟแสดงหมวดรายจ่
ายงบประมาณประจํ
าปี 2555
กราฟแสดงหมวดรายจ่
ายงบประมาณประจํ
าปี 2555
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง
3.68 %
3.68 %
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
2.35 %
2.35 %

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
0.08 %
รายจ่ายอื่น
0.08 %
รายจ่ายอื่น
0.36 %
0.36 %
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
40.47%
40.47%

ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ
38.71%
38.71%
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
14.35%
14.35%

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
พนักงานราชการ
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
พนักงานราชการ

ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ตารางแสดงหมวดรายจ่ายงบประมาณประจ�ำปี 2555
ตารางแสดงหมวดรายจ่
ายงบประมาณประจํ
าปี 2555
ตารางแสดงหมวดรายจ่
ายงบประมาณประจํ
าปี 2555

หมวดรายจ่
ปี 2555 ร้อยละร้อยละ
หมวดรายจ่
าย าย
ปี 2555
นเดือนและค่
าจ้างประจํ
1,923,740,000
เงินเดือเงินและค่
าจ้างประจํ
า า 1,923,740,000
40.4740.47
พนักงานราชการ
682,007,400
พนักงานราชการ
682,007,400
14.3514.35
ค่าตอบแทนและใช้
1,839,862,800
ค่าตอบแทนและใช้
สอยวัสสดุอยวัสดุ 1,839,862,800
38.7138.71
ค่าสาธารณู
111,671,200
ค่าสาธารณู
ปโภค ปโภค
111,671,200
2.35 2.35
ที่ดิน่งและสิ
174,876,000
ค่าครุภค่ัณาครุ
ฑ์ทภี่ดัณินฑ์และสิ
ก่อสร้่งาก่งอสร้าง 174,876,000
3.68 3.68
นอุนดหนุน
3,836,000
เงินอุดเงิหนุ
3,836,000
0.08 0.08
16,991,200
รายจ่ารายจ่
ยอื่น ายอื่น
16,991,200
0.36 0.36
4,752,984,600 100.00
100.00
รวม รวม
4,752,984,600

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
เปรียบเที
ยบหมวดรายจ่ายงบประมาณปี 2551 - ปี 2555
งบประมาณจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย

เปรียบเทียบหมวดรายจ่ายงบประมาณปี 2551-2555
2,500,000,000
2,000,000,000
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
เปรียบเทียบหมวดรายจ่ายงบประมาณปี 2551 - ปี 2555
1,500,000,000
1,000,000,000
2,500,000,000

500,000,000
รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น

ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน

พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ค่าสาธารณูปโภค

-

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

500,000,000

พนักงานราชการ

1,000,000,000

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551 ปี 2555

1,500,000,000

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา

2,000,000,000

ตารางเปรียบเทียบหมวดรายจ่ายงบประมาณปี 2551 - 2555

ตารางเปรียบเทียบหมวดรายจ่ายงบประมาณปี 2551-2555
ตารางเปรียบเทียบหมวดรายจ่ายงบประมาณปี 2551 - 2555
หมวดรายจ่าย
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 25
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554 1,866,279,800
ปี 2555
เงินเดือนและค่าจ้หมวดรายจ่
างประจํา าย 1,689,348,300
1,797,141,300
1,836,193,100
1,923,7
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1,689,348,300 1,797,141,300 1,836,193,100 1,866,279,800 1,923,740,000
พนักงานราชการ
495,940,300
535,790,300575,194,100
575,194,100
682,0
พนักงานราชการ
495,940,300 535,790,300
605,031,600 605,031,600
682,007,400
าตอบแทน
ใช้สอยสและวั
1,796,936,400 2,023,650,900
1,763,752,500
1,912,061,000 1,912,061,000
1,839,862,800
ค่าตอบแทนค่ใช้
สอย และวั
ดุ สดุ1,796,936,400
2,023,650,900
1,763,752,500
1,839,8
าสาธารณูปโภค
74,143,000
74,926,100
77,618,900 100,911,200 111,671,200
ค่าสาธารณูปค่โภค
74,143,000
74,926,100
77,618,900
100,911,200 111,6
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 177,673,900 213,740,000
175,794,500 174,876,000
ค่าครุภัณฑ์ทเงิี่ดนินอุและสิ
213,740,00015,924,000 31,498,600 175,794,500
174,8
ดหนุน ่งก่อสร้าง 177,673,900
6,312,300
24,307,600
3,836,000
23,678,500
35,626,000
12,595,000 31,498,600
16,991,200
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น
6,312,300
24,307,60023,939,10015,924,000
3,8
รวม
4,264,032,700 4,705,182,200 4,292,621,700 4,704,171,700 4,752,984,600
รายจ่ายอื่น
23,678,500
35,626,000
23,939,100
12,595,000
16,9
รวม

4,264,032,700

4,705,182,200

4,292,621,700

4,704,171,700

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4,752,9

ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการ
ค่า
1
2
3
4
5 ด�ำเนิน คะแนน
งาน
ที่ได้
มิติภายนอก ( ร้อยละ 70 )
3.5680
1. ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 4.7988
และนโยบายส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล (ร้อยละ 20)
1.1 ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 5.0000
(ร้อยละ 15)
143,996
1.1.1 รายได้เงินสดทางการ บาท/
6 134,175 135,675 137,175 138,675 140,175 (รวมเงิ
5.0000
นช่วย
+x
+x
+x
+x
+x
เหลือ 3,431)
เกษตรของเกษตรกรเฉลี่ย
ครัว
ต่อครัวเรือน
เรือน/ปี
1.1.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล ล้านล้าน 9
1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.43 5.0000
รวมภาคการเกษตร
บาท
1.2 ระดับความส�ำเร็จในการ
5
4.1951
ขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ/
พิเศษของรัฐบาล
1.2.1 ระดับความส�ำเร็จของ ระดับ
5
1
2
3
4
5 4.1951 4.1951
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักใน
( 80 ) ( 85 ) ( 90 ) ( 95 ) ( 100 )
การบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ของส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คะแนน
ถ่วงน�้ำ
หนัก
2.5748
0.9894
0.7732
0.3093

0.4639
0.2162

0.2162
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ
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น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

2. ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง
2.4 ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวงของยุทธศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม (คุณภาพน�้ำ)
2.4.1 ระดับความส�ำเร็จของ ระดับ
ความร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำ
ในลุ่มน�้ำวิกฤต
2.5 ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวงของยุทธศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม (คุณภาพอากาศ
และหมอกควัน)
2.5.1 ร้อยละของจ�ำนวนวัน ร้อยละ
ที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย
รายวันอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขอนามัยใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการด�ำเนินงาน
5

10

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วงน�้ำ
งาน
ที่ได้
หนัก
1.0000 0.1031

0.0000

ร้อยละ ร้อยละ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ร้อยละ 2.0000
80
100 น�ำ้ ดีขึ้น น�ำ้ ดีขึ้น น�ำ้ ดีขึ้น 100/3
6 แหล่ง 7 แหล่ง 8 แหล่ง แหล่งน�้ำ
น�้ำ
น�้ำ
น�้ำ

3.7033 0.0000

71

74

77

80

83

79.11 3.7033 0.0000
(1,350/
1,068)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการด�ำเนินงาน
5

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วงน�้ำ
งาน
ที่ได้
หนัก
0.0000

2.6 ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวงของยุทธศาสตร์
ข้าวไทย
2.6.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ร้อยละ
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
2.6.1.1 ข้าวนาปี

-1

-0.5

0

1

1.5

N/A

1.0000 0.0000

2.6.1.2 ข้าวนาปรัง

-1

-0.5

0

1

1.5

N/A

1.0000 0.0000

2.6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ร้อยละ
มูลค่าการส่งออกข้าวและ
ผลิตภัณฑ์
2.6.2.1 มูลค่าการส่งออกข้าว
2.6.2.2 มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ข้าว
2.7 ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวงของยุทธศาสตร์
พลังงานผสม (เอทานอล)
2.7.2 ร้อยละของปริมาณ
ร้อยละ
ผลผลิตมันส�ำปะหลังเปรียบ
เทียบกับเป้าหมายตามแผน
พัฒนาพลังงานทดแทน
15 ปี
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.0000 0.0000

0.0000

-1

-0.5

0

1

1.5

N/A

1.0000 0.0000

-1

-0.5

0

1

1.5

N/A

1.0000 0.0000
1.0000 0.0000

76.69 82.52 88.35 94.17

100

N/A

1.0000 0.0000
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น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

3. ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจพัฒนาการผลิต
3.1 ร้อยละของสินค้าเกษตร ร้อยละ
ส่งออกที่ผ่านการรับรองและ
ไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

99.1

99.3

99.5

99.7

99.9

ทั้งหมด

ผ่าน

ร้อยละ

10

4

- กรมวิชาการเกษตร
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
3.2 ร้อยละของจ�ำนวนฟาร์ม ร้อยละ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลการด�ำเนินงาน

2

67.8

49,802 49,760

99.92

96,412 96,404

99.99

46,026 46,026

100

รวม 192,240 192,190 99.97
68.8 69.8 70.8 71.8

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วงน�้ำ
งาน
ที่ได้
หนัก
5.0000 0.5155

99.97

5.0000 0.2062

71.84

5.0000 0.1031

96.85

5.0000 0.2062

จด
ผ่าน
ร้อยละ
ทะเบียน รับรอง

- กรมวิชาการเกษตร
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
- กรมการข้าว
3.3 ร้อยละของจ�ำนวน
โรงงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

รวม 363,724 261,311 71.84

ร้อยละ

4

94.7

95.2

206.066
65,935
39,957
51,766

160,710
38,099
23,422
39,080

77.99
57,78
58.62
75.49

95.7

96.2

96.7

จด
ผ่าน
ร้อยละ
ทะเบียน รับรอง

- กรมวิชาการเกษตร
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์

รวม

1,523 1,475 96.85
1,027 986 96.01
324 320 99.77
172 169 98.26
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15

รายงานประจำ�ปี 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการ
1
2
3
4
5 ด�ำเนิน
งาน
4. ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
(ร้อยละ 20)
4.1 ร้อยละของจ�ำนวน
ร้อยละ 7
90.0 92.5 95.0 97.5 100 95.28
ปศุสัตว์ได้รับการควบคุม
ป้องกันโรคระบาดสัตว์
เปรียบเทียบกับจ�ำนวน
ปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด
4.2 ร้อยละของจ�ำนวนฟาร์ม ร้อยละ 7
99.6 99.7 99.8 99.9 100
100
สัตว์ปีกมาตรฐานที่ไม่เกิด
การระบาดของไข้หวัดนก
4.3 จ�ำนวนผลงานวิจัยด้าน เรื่อง
6
1
2
3
4
5
5 เรื่อง
ปศุสัตว์ที่น�ำมาใช้ประโยชน์
(เรื่อง)
5. ร้อยละของระดับความพึง ร้อยละ 7
65
70
75
80
85 รอผลการ
ประเมิน
พอใจของผู้รับบริการ
6. ร้อยละของระดับความพึง ร้อยละ
65
70
75
80
85 ยกเลิกตัว
ชี้วัดและ
พอใจของผู้ก�ำหนดนโยบาย
ตัดน�้ำหนัก

ค่า
คะแนน
คะแนน ถ่วงน�้ำ
ที่ได้
หนัก
4.3392 0.8947

มิติภายใน
30
7. ระดับความส�ำเร็จของ
ระดับ
การจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
8. ร้อยละความส�ำเร็จของ ร้อยละ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน

3.1120 0.2246

5.0000 0.3608

5.0000 0.3093

1.0000 0.0722
0.0000 0.0000

ออก

9. ร้อยละของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

ร้อยละ

3

1

2

3

4

5

5

4.5698 1.4133
5.0000 0.1546

2.5

85

87.5

90

92.5

95

98.01

5.0000 0.1289

1

70

71

72

73

74

37.27

1.0000 0.0103

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน

10. ร้อยละของการเบิก
ร้อยละ
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

1.5

91

92

93

94

95

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วงน�้ำ
งาน
ที่ได้
หนัก
97.13 5.0000 0.0773

11. ระดับความส�ำเร็จของ ร้อยละ
ปริมาณผลผลิตที่ท�ำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
(1) จ�ำนวนครัวเรือนตามผล
การประชาคมที่เลือกอาชีพ
ปศุสัตว์ (ราย)
(2) จ�ำนวนสัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้ (ล้านตัว)

5

1

2

3

4

5

5.0000 5.0000 0.2577

1

80

85

90

95

100

(3) จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์
(ล้านตัว)
(4) จ�ำนวนผู้ประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ
(ราย)
(5) จ�ำนวนเกษตรกรได้
รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ (ราย)
12. ระดับความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ

1

2

3

4

5

100.07

5.0000 0.0515

(15,010)/

1

80

85

90

95

100

(15,000)
106.42 5.0000

0.0515

(2.26)/

1

80

85

90

95

100

(2.13)
100.10

5.0000 0.0515

(26.92) /

1

80

85

90

95

100

(26.90)
103.59

5.0000 0.0515

(37,106)/

1

80

85

90

95

100

(35,820)
132.88 5.0000

0.0515

(101,457)/
(76,354)

ระดับ

2

1

2

3

4

5

1.0000 2.0000 0.0412

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ
13. ระดับความส�ำเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร
14. ระดับความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ
15. ระดับความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ
รวม

น�้ำ
หน่วยวัด หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วงน�้ำ
งาน
ที่ได้
หนัก
4.9188 4.9188 0.2535

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.5000 4.5000 0.2320

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.0000 5.0000 0.2577

97

1

2

3

4

5

3.9882

1

2

3

4

5

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเพียงการ
ประเมินผลตนเอง ณ รอบ 12 เดือน เท่านั้น ยังไม่ใช่การประเมินผลจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
		 กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เป้าประสงค์ : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์
กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรมหลักส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ผลผลิต (Output)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานตาม โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างทักษะ
และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่มาจากผลการประชาคมใน
พื้นที่ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนครัวเรือนตามผลการ
ประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 15,000 ราย
มีผลการด�ำเนินงาน 15,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.07
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
สามารถด�ำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค
- เหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ยงั ไม่สงบ ท�ำให้เจ้าหน้าทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตามปกติ
- การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ท�ำให้ไม่มีศักยภาพที่จะด�ำเนินการด้านการผลิต
การตลาดได้อย่างสม�่ำเสมอ
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีความสงบ ซึ่งจะท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
ข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ค�ำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ การตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่กลุ่มเกษตรกร
- สนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดท�ำโครงการ
ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
ผลผลิต (Output)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ผลผลิตการพัฒนา
การผลิตปศุสัตว์ เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และกระจายสัตว์พันธุ์ดี
ให้ กั บ เกษตรกรโดยการจ� ำ หน่ า ย และการให้ บ ริ ก าร
ผสมเทียมกับปศุสัตว์ของเกษตรกร การสร้างเครือข่าย
การผลิตพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต
คือ จ�ำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ จ�ำนวน 2.1300 ล้านตัว
ผลการด�ำเนินงาน 2.2668 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 106.42
โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิ จ กรรมการวิ จั ย และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์
เป้าหมายจ�ำนวน 85 เรื่อง ผลการด�ำเนินงาน 85 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป้าหมาย
จ�ำนวน 2.1300 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 2.2668 ล้านตัว
คิดเป็นร้อยละ 106.42
3. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน
62,100 ตัน ผลการด�ำเนินงาน 64,306 ตัน คิดเป็นร้อยละ
103.56
ผลลัพธ์ (Outcome)
สัตว์พนั ธุด์ ที เี่ หมาะสมมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2555

21

ปัญหา อุปสรรค
- การสร้างสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
จะต้องใช้ระยะเวลานาน
- เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่มีอ�ำนาจในการต่อรองทั้งในเรื่องการผลิต
และการตลาด
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- การสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิต เพื่อมีอ�ำนาจในการ
ต่อรองในด้านการตลาด และเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ข้อเสนอแนะ
- ควรเน้นงานวิจัยที่เป็นลักษณะชุดโครงการ และเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ
ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
- ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต และการสร้างเครือข่ายการผลิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการรู้โรคเร็ว และด�ำเนินการควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว
ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�ำบัดและ
ชันสูตรโรคสัตว์ 2. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

ผลผลิต (Output)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะเป็นการเฝ้าระวังทางอาการของสัตว์
ในพื้นที่ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันการเกิดโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การรักษา
พยาบาลสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในแต่ละพื้นที่ การควบคุมการน�ำเข้า ส่งออกสัตว์/ซากสัตว์ การตรวจ
รับรองฟาร์มปลอดโรคสัตว์ และการควบคุม ก�ำกับ ดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ จ�ำนวน
สัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 26.90 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 26.92 ล้านตัว คิดเป็น
ร้อยละ 100.11 โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�ำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคสัตว์ จ�ำนวน 26.90 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 26.92 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 100.11 , เป้าหมายบริการบ�ำบัดรักษา
พยาบาลสัตว์ 11.17 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 11.65 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 104.34
2. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก เป้าหมายท�ำลายเชื้อโรคบริเวณ
สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก 2,894,044 แห่ง ผลการด�ำเนินงาน 2,490,840 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.07
ผลลัพธ์ (Outcome)
การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปัญหาอุปสรรค
- เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งยังไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์
ปัจจัยต่อความส�ำเร็จ
- ภาครั ฐ จะต้ อ งเร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ เ กษตรกรและประชาชนทั่ ว ไป ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเกิ ด
โรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคน เช่น โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
- บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความส�ำคัญ
ต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์
ข้อเสนอแนะ
- ควรให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์เข้ามามีสว่ นร่วม และให้ความส�ำคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาด
สัตว์ในระดับพื้นที่
- องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่
- ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และองค์ความรูด้ า้ นการป้องกันการเกิดโรคระบาด
สัตว์ผ่านสื่อให้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีการเกิดอุบัติของโรค เช่น ช่วงปลายฤดูฝนและ
ต้นฤดูหนาวจะเป็นช่วงทีเ่ กิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก หรือช่วงฤดูรอ้ น จะเป็นช่วงทีเ่ กิดการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
เป้าประสงค์ : สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ผลผลิต สินค้าเกษตรมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ด�ำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 2. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ผลผลิต (Output)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ผลผลิตสินค้าเกษตรมี
คุณภาพได้มาตรฐาน จะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ  เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการตรวจสอบและรับรองฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ โรงงานด้านปศุสัตว์ ร้านค้าจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านค้า
จ�ำหน่ายอาหารสัตว์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาห้องปฏิบัติ
การให้ได้มาตรฐานสากล การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบ
คอมพาร์ทเมนต์ และการควบคุม ก�ำกับ ดูแลตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ จ�ำนวนผู้ประกอบการสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ เป้าหมายจ�ำนวน 35,820 ราย ผลการ
ด�ำเนินงาน 37,106 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.59 โดยจ�ำแนกตาม
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เป้าหมายตรวจรับรองสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ จ�ำนวน 39,489 แห่ง ผลการด�ำเนินงาน 42,001 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 106.37 , เป้าหมายตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จ�ำนวน 313,685 ตัวอย่าง ผลการด�ำเนินงาน
315,081 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.45
2. กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เป้าหมายตรวจประเมินระบบคอมพาร์ทเมนต์
จ�ำนวน 90 คอมพาร์ทเมนต์ ผลการด�ำเนินงาน 90 คอมพาร์ทเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 100 , เป้าหมายตรวจประเมิน
ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จ�ำนวน 300 ฟาร์ม ผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 300 ฟาร์ม
คิดเป็นร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่า 100
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปัญหา อุปสรรค
- การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มกี ฎหมายบังคับ ท�ำให้มี
ปริมาณฟาร์มและโรงงานยังน้อยหากเทียบกับปริมาณทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจ
และจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง
- ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ ยังขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร บางรายมุ่งหวังเพียงแต่
ผลตอบแทนมากกว่าจะค�ำนึงถึงผู้บริโภค โดยพบว่ายังมีการลักลอบการใช้สารต้องห้ามในกระบวน
การผลิตระดับฟาร์ม
- ปัจจุบนั การค้าระหว่างประเทศ จะเป็นระบบการค้าแบบเสรีมากขึน้ ท�ำให้แต่ละประเทศจะน�ำมาตรการ
ด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า
- ผูบ้ ริโภคยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่วา่ จะเป็นการเลือกซือ้ สินค้าปศุสตั ว์
การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย เป็นต้น
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- ผูผ้ ลิตสินค้าปศุสตั ว์ จะต้องมีความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัยด้านอาหาร ในทุกขัน้ ตอนของกระบวน
การผลิต
- ผูบ้ ริโภคสินค้าปศุสตั ว์ จะต้องรูแ้ ละมีความเข้าใจในเรือ่ งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยผูบ้ ริโภคจะเป็น
ผู้ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น และจะต้องไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง
ข้อเสนอแนะ
- ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต�่ำและมีมาตรการด้านภาษี เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
พัฒนากระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
- เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและผลร้ายในการ
บริโภคสินค้าทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นแรงช่วยผลักดันให้ผผู้ ลิตสินค้าปศุสตั ว์จะต้องเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล
ควรมีส่วนรวมในการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ จะต้องได้การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด และมี
ใบอนุญาตทุกแห่ง
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต
และมีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์
กลยุทธ์หน่วยงานที่ 4 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด�ำเนินงานภายใต้ 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ 3. กิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการท�ำปศุสัตว์อินทรีย์
ผลผลิต (Output)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จะเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีดา้ นการปศุสตั ว์ให้กบั เกษตรกรรายย่อย โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ การออกให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
แบบใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยมีตวั ชีว้ ดั ผลผลิต คือ จ�ำนวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย
จ�ำนวน 76,354 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 101,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 132.88 โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 34,014 ราย ผลการด�ำเนินงาน 36,599 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.60
2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ�ำนวน 17,000 ราย / 600 โรงเรียน ผลการด�ำเนินงาน 26,287 ราย / 600 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 154.63 / 100 ตามล�ำดับ
3. กิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ เป้าหมายให้บริการเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปโดยการออกให้บริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ�ำนวน 21,280 ราย ผลการด�ำเนินงาน 33,927 ราย คิดเป็นร้อยละ 159.44
4. กิจกรรมส่งเสริมการท�ำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ งดการใช้สารเคมีและยาปฏิชวี นะต้องห้ามในการเลีย้ งปศุสตั ว์ให้แก่เกษตรกร จ�ำนวน 4,060 ราย ผลการด�ำเนินงาน
4,644 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.39
ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรสามารถน�ำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปัญหา อุปสรรค
- การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่จะเป็น
การเลี้ยงเพื่อยังชีพ และยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มแบบเข้มแข็งมากนัก
ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิต ไม่มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรอง
ในด้านการตลาด
- เกษตรกรรายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห ่ า งไกล
และกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งจะประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น
การท�ำสวน ท�ำไร่ เลีย้ งสัตว์ เป็นต้น ดังนัน้ การรวมกลุม่ เพือ่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีนั้น เวลาจะไม่ค่อยตรงกันท�ำให้ยากต่อการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีอ�ำนาจ
ในการเจรจาต่อรอง ลดต้นทุนการผลิต และสะดวกต่อภาครัฐ
ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ
- ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย
รวมกลุม่ การผลิต และประสานระหว่างกลุม่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล ควรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาคมในระดับ
พื้นที่ ซึ่งจะท�ำให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร รวมทั้งการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร
- การส่ ง เสริ ม ถ่ า ยทอดความรู ้ เ ทคโนโลยี แ ก่ ก ลุ ่ ม
เกษตรกรและเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจากความต้องการ
ของเกษตรกรโดยแท้จริง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ 3

รายงานการเงิ น

กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2

1,310,675,645.44

ลูกหนี้ระยะสั้น

22,881,859.42

รายได้ค้างรับ

11,244,137.27

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

259,042,708.03

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,603,844,350.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่นระยะยาว

1,080,070.48

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

3

1,274,569,508.15

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

4

4,565,720.53

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ข้อมูลจากกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,280,215,299.16
2,884,059,649.32
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

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

5

80,750,111.71
9,150,381.85
1,100.00
23,653,349.09
930,869,845.65
20,234,909.89
1,064,659,698.19
39,662,391.99
7,597,000.00
1,080,070.48
48,339,462.47
1,112,999,160.66
1,771,060,488.66

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

2,086,490,978.28
(315,430,489.62)
1,771,060,488.66

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ข้อมูลจากกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2555
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33

รายงานประจำ�ปี 2555

กรมปศุสัตว์
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล

6

6,196,956,169.98
6,196,956,169.98

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น

5,877,482.40
25,381,553.71
9,054,972.20

รวมรายได้จากแหล่งอื่น

40,314,008.31

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ข้อมูลจากกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6,237,270,178.29
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กรมปศุสัตว์
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

7

8
9
10

(หน่วย : บาท)
3,069,861,104.15
513,523,096.88
95,372,705.97
139,186,644.67
1,661,554,747.69
104,498,276.46
294,481,505.45
490,852,476.75
4,793,390.24
6,374,123,948.26
(136,853,769.97)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน

(1,004,364.40)
(172,707.50)
(1,177,071.90)

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติรายการพิเศษ
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน

(139,131,434.40)
(139,131,434.40)

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ข้อมูลจากกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2555

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
งบการเงินชุดนี้ จัดท�ำขึน้ โดยใช้ขอ้ มูลงบการเงินจากกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชี ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 มาจัดท�ำ
หมายเหตุที่ 1 – สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดง
รายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ส่วนกลางและในหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมปศุสัตว์ 277 แห่งได้แก่
1. กรมปศุสัตว์
2. กองคลัง
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน
5. ส�ำนักงานเลขานุการกรม
6. กองการเจ้าหน้าที่
7. ฝ่ายพัสดุ
8. ส�ำนักกฎหมาย
9. กองแผนงาน
10. ศูนย์สารสนทศ
11. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
12. ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
13. ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
14. ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
15. ส�ำนักพัฒนาอาหารสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ส�ำนักควบคุม ป้องกันและบ�ำบัดโรคสัตว์
ด่านกักสัตว์กรุงเทพมหานครทางน�้ำ
ด่านกักสัตว์กรุงเทพมหานครทางอากาศ
ด่านกักสัตว์กรุงเทพมหานครทางไปรษณีย์
ด่านกักสัตว์กรุงเทพมหานครทางรถไฟ
ด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิ
กองปศุสัตว์ต่างประเทศ
ด่านกักสัตว์สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 1
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ด่านกักสัตว์สระบุรี
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
ด่านกักสัตว์สิงห์บุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
ด่านกักสัตว์สุพรรณบุรี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
ด่านกักสัตว์ลพบุรี
ส�ำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

ส�ำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 2
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
ด่านกักสัตว์ชลบุรี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ด่านกักสัตว์ระยอง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ด่านกักสัตว์จันทบุรี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
ด่านกักสัตว์ตราด
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ด่านกักสัตว์นครนายก
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ด่านกักสัตว์สระแก้ว
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 3
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ศูนย์ผลิตน�้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล�ำพญากลาง
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ด่านกักสัตว์สุรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ด่านกักสัตว์ศรีสะเกษ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ด่านกักสัตว์ชัยภูมิ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ด่านกักกันสัตว์ยโสธร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ด่านกักสัตว์อ�ำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอ�ำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ล�ำพญากลาง
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ด่านกักสัตว์ร้อยเอ็ด
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
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132.
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135.
136.
137.
138.
139.

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
ด่านกักสัตว์นครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน
ส�ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุส�ำหรับสัตว์
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ด่านกักสัตว์อุดรธานี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ด่านกักสัตว์ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
ศูนย์ผลิตน�้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ด่านกักสัตว์มหาสารคาม
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ด่านกักสัตว์กาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ด่านกักสัตว์นครพนม
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

ด่านกักสัตว์สกลนคร
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
ด่านกักสัตว์เลย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ด่านกักสัตว์หนองบัวล�ำภู
ด่านกักสัตว์หนองคาย
ด่านกักสัตว์มุกดาหาร
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ศูนย์ผลิตน�้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดล�ำพูน
ด่านกักสัตว์ล�ำพูน
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดล�ำปาง
ด่านกักสัตว์ล�ำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล�ำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
ด่านกักสัตว์แพร่
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
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191.
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197.
198.
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สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ด่านกักสัตว์น่าน
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ด่านกักสัตว์เชียงราย
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
ด่านกักสัตว์พะเยา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
ด่านกักสัตว์เชียงใหม่
ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ด่านกักสัตว์พิษณุโลก
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
ด่านกักสัตว์สุโขทัย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก�ำแพงเพชร
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
ด่านกักสัตว์อุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
ด่านกักสัตว์นครสวรรค์
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202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
ด่านกักสัตว์ก�ำแพงเพชร
ด่านกักสัตว์พิจิตร
ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์
ด่านกักสัตว์ตาก
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 7
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ด่านกักสัตว์นครปฐม
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
ด่านกักสัตว์ราชบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ศูนย์ผลิตน�้ำเชื้อสุกรราชบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
ด่านกักสัตว์สมุทรสงคราม
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ด่านกักสัตว์เพชรบุรี
ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 8
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233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
ด่านกักสัตว์กระบี่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด่านกักสัตว์นครศรีธรรมราช
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
ด่านกักสัตว์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ด่านกักสัตว์ระนอง
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ด่านกักสัตว์ภูเก็ต
ด่านกักสัตว์ชุมพร
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 9
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
ด่านกักสัตว์ตรัง
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
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264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ด่านกักสัตว์ยะลา
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ด่านกักสัตว์ปัตตานี
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี
ด่านกักสัตว์สงขลา
ด่านกักสัตว์สตูล
ด่านกักสัตว์นราธิวาส

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลใน
ภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของหน่วยงานทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานเอง ไม่วา่ รายการดังกล่าวจะเป็นรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึง่ เป็น
รายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
- รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
- รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จา่ ยจากกิจกรรมปกติของหน่วยงาน
ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
1.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
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1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
แสดงในราคาทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่เป็นเงินที่รัฐบาลน�ำไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน
1.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และ
อาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 – 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
1.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1.10 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15 – 40 ปี
ครุภัณฑ์

2 – 12 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2 – 5 ปี
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์
อายุการใช้งาน
(ปี)

อัตราค่าเสื่อมราคา
(ร้อยละ)

1.  อาคาร

25

4

2.  อาคารชั่วคราว

10

10

     3.1  ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

20

5

     3.2  ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก

10

10

4.  ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

10

10

5.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5

20

6.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5

20

7.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5

20

8.  ครุภัณฑ์การเกษตร

5

20

9.  ครุภัณฑ์โรงงาน

5

20

10.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5

20

11.  ครุภัณฑ์ส�ำรวจ

10

10

12.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5

20

13.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4

25

14.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5

20

15.  ครุภัณฑ์อาวุธ

10

10

16.  ครุภัณฑ์สนาม

5

20

17.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4

20

ประเภททรัพย์สิน

3.  สิ่งก่อสร้าง
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
เงินสดในมือ
เงินสดในมือ
1,100.00
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
2,730,249.76
เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ)
7,161,182.59
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
414,051.77
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาบันการเงินเอกชนของไทย
1,584,226.81
เงินฝากไม่มีรายตัว
146,704.08
เงินฝากคลัง
เงินฝากคลัง
1,291,041,130.43
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
เงินทดรองราชการ
7,597,000.00
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,310,675,645.44

หมายเหตุที่ 3 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4,232,599,890.69
อาคารเพื่อการพักอาศัย
671,392,461.18
อาคารส�ำนักงาน
1,010,989,420.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1,757,834,882.25
สิ่งปลูกสร้าง
792,383,127.05
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
(3,358,862,424.31)
อาคารเพื่อการพักอาศัย
(507,144,740.12)
อาคารส�ำนักงาน
(715,902,530.56)
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
(1,495,735,823.36)
สิ่งปลูกสร้าง
(640,079,330.27)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
873,737,466.38
			
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
อุปกรณ์ (สุทธิ)		
งานระหว่างก่อสร้าง		
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

(หน่วย:บาท)
3,434,335,195.71
111,373,833.21
626,953,670.54
165,412,318.56
47,088,086.81
279,992,896.67
40,730,564.22
5,500.00
10,700.00
1,934,012,648.41
200,991,183.82
9,884,598.43
15,506,152.04
2,373,043.00
(3,059,260,198.14)
(84,171,786.55)
(518,901,778.79)
(157,204,345.26)
(31,561,425.10)
(243,981,615.64)
(40,508,665.77)
(5,092.99)
(8,099.76)
(1,802,514,383.69)
(159,045,228.85)
(9,180,175.85)
(10,344,978.89)
(1,832,621.00)
375,074,997.57
25,757,044.20
1,274,569,508.15
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(หน่วย:บาท)
หมายเหตุที่ 4 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
61,109,116.00
หัก  ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(56,543,395.47)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
4,565,720.53
				
หมายเหตุที่ 5 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น		
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
23,653,349.09
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
23,653,349.09
					
หมายเหตุที่ 6 - รายได้จากงบประมาณ		
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
2,712,004,860.45
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
1,915,681,103.91
รายได้จากงบลงทุน
111,051,245.68
รายได้จากงบอุดหนุน
2,874,287.00
รายได้จากงบกลาง
801,488,429.06
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
20,100,628.89
รายได้จากงบเงินกู้
652,599,861.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานน�ำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
(18,844,246.87)
รวมรายได้จากงบประมาณ
6,196,956,169.98
หมายเหตุที่ 7 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าครองชีพ
ค่าจ้าง
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,600,878,053.05
18,406,104.00
2,916,077.24
694,082,324.26
41,637,055.15
324,989,073.92
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(หน่วย:บาท)
16,891,688.57
123,676,170.65
50,632,937.82
3,617,558.00
1,190,809.77
28,721,162.50
1,779,388.99
28,336,793.61
42,495,715.26
8,880,021.80
26,880,472.64
43,589,362.11
1,586,051.61
7,864,885.46
809,397.74
3,069,861,104.15

เงินรางวัล
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
			
หมายเหตุที่ 8 - ค่าวัสดุและใช้สอย 		
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าวัสดุ
998,828,539.23
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
65,614,759.77
ค่าเชื้อเพลิง
109,270,393.78
ค่าจ้างบริการ - หน่วยงานภายนอก
350,456,251.77
ค่าจ้างบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
4,612,631.23
ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง
18,000.00
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
2,359,421.00
เงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ
9,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
443,600.00
ค่าตอบแทนอื่น
15,134,188.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
314,529.16
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(หน่วย:บาท)
9,681,838.00
354,532.10
9,621,771.45
4,028,314.00
1,310,971.47
1,783,076.00
8,951,917.01
151,883.15
2,351,754.76
34,613,462.99
38,587,296.22
1,612,353.65
2,545,462.71
1,662,655,947.45

ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
บัญชีค่าใช้จ่ายผลัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวม ค่าวัสดุและใช้สอย		
			
หมายเหตุที่ 9 - ค่าสาธารณูปโภค 		
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
65,533,239.23
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
3,999,542.01
ค่าโทรศัพท์
9,514,227.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
21,703,744.28
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
3,746,916.36
รวม ค่าสาธารณูปโภค		
104,497,669.23
			
หมายเหตุที่ 10 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการอาศัย
20,445,279.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารส�ำนักงาน
28,320,864.29
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
23,166,416.22
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง
24,109,217.30
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(หน่วย:บาท)
5,978,266.93
61,152,852.97
4,972,212.83
5,879,468.71
17,060,837.57
893,477.38
1,100.44
1,070.00
73,070,852.12
16,281,879.43
378,717.84
2,106,406.54
198,942.88
10,463,642.04
294,481,505.45
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

				
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุที่ 11 - รายงานรายได้แผ่นดิน		
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
268,957,570.31
รายได้อื่น
38,253,846.16
		 รวมรายได้นอกจากภาษี
307,211,416.47
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
307,272,848.35
หัก
รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
1,032,286.00
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
32,180.88
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
(306,208,381.47)
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง		
306,240,562.35
				
(32,180.88)
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง		
32,180.88
				
0.00
					
ข้อมูลจากกระดาษท�ำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2555
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 12 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน 2555
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
งบบุคลากร
665,671,981.00
665,667,752.82
4,228.18
งบด�ำเนินงาน
467,165,489.63 735,411.00
465,640,878.59 789,200.04
งบลงทุน
32,693,891.42
32,692,813.46
1,077.96
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
819,810.00
819,806.93
3.07
รวม 1,166,351,172.05 735,411.00
- 1,164,821,251.80 794,509.25
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์
งบบุคลากร
1,664,288,078.00
1,664,248,531.86 39,546.14
งบด�ำเนินงาน
886,486,992.90 3,793,552.00
881,729,055.25 964,385.65
งบลงทุน
49,283,706.00 42,478,200.00
6,805,505.49
0.51
งบอุดหนุน
2,704,097.00
2,704,096.75
0.25
งบรายจ่ายอื่น
3,722,418.00
3,722,203.32
214.68
รวม 2,606,485,291.90 46,271,752.00
2,559,209,392.67 1,004,147.23
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
งบบุคลากร
263,674,265.00
263,674,264.24
0.76
งบด�ำเนินงาน
266,887,151.57 6,578,378.00
49,633.50 259,052,665.13 1,206,474.94
งบลงทุน
28,406,644.20
28,405,339.10
1,305.10
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
11,450,310.00 350,960.00
10,940,212.97 159,137.03
รวม 570,418,370.77 6,929,338.00
49,633.50 562,072,481.44 1,366,917.83
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รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ : แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบบุคลากร
113,659,576.00
113,659,571.52
4.48
งบด�ำเนินงาน
162,110,240.63 949,500.00
14,980.00 160,697,810.12 447,950.51
งบรายได้อื่น
งบลงทุน
5,155,763.00
47,800.00
5,107,018.00
945.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
415,700.00
415,699.68
0.32
รวม 281,341,279.63 949,500.00
62,780.00 279,880,099.32 448,900.31
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ : แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
54,493,800.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม 54,493,800.00
-

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบิกจ่าย

54,409,460.27

54,409,460.27

คงเหลือ
84,339.73
84,339.73
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 13 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
เงินกันไว้
เบิกเหลือ่ มปี (สุทธิ)

รายการ
แผนงบประมาณ : 73008
ผลผลิต :  เงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 79001
ผลผลิต :  การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 79002
ผลผลิต : การสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

3,372,320.60
3,372,320.60

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,686,160.30
1,686,160.30

1,686,160.30
1,686,160.30

11,286,872.70
11,431,655.20

611,159.40
10,004,930.20

22,718,527.90

10,616,089.60

9,707,200.00
107,395,651.18
399,791.00

9,769,419.75
95,806,611.58
92,500.00

117,502,642.18

105,668,531.33

10,675,713.30
1,426,725.00
12,102,438.30

-62,219.75
11,458,539.60
307,291.00
11,834,110.85

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เงินกันไว้
เบิกเหลือ่ มปี (สุทธิ)

รายการ
แผนงบประมาณ : 79003
ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 79004
ผลผลิต : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุน
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 79701
ผลผลิต : อ�ำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 79704
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบิกจ่าย

18,489,823.09
30,701,635.10

15,312,509.24
30,701,635.10

4,608,116.00
53,799,574.19

8,162,500.00
54,176,644.34

1,652,290.17
2,705,944.00

656,789.92
1,413,739.20

4,358,234.17

2,070,529.12

402,600.00

402,600.00

402,600.00

402,600.00

1,454,000.00

1,454,000.00

1,454,000.00

1,454,000.00

คงเหลือ

3,177,313.85
-3,554,384.00
-377,070.15

995,500.25
1,292,204.80
2,287,705.05

-

-
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รายการ
แผนงบประมาณ : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต :  การรักษาความมัน่ คงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 88010
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : A1012
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่า
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : A1013
ผลผลิต : โครงการรณรงค์ WHEN YOU NEED HELP CALL 11
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้
เบิกเหลือ่ มปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

156,160.00
241,100.00

99,960.00
241,100.00

397,260.00

341,060.00

1,647,768.00
1,276,711.00

1,647,768.00
1,276,711.00

2,924,479.00

2,924,479.00

248,995.00

248,995.00

248,995.00

248,995.00

30,877,940.00

30,877,940.00

30,877,940.00

30,877,940.00

คงเหลือ

56,200.00
56,200.00

-

-

-

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายการ
แผนงบประมาณ : A1014
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเพิ่มศักยภาพ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : A1015
ผลผลิต : โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 10002
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 10703
ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงินกันไว้
เบิกเหลือ่ มปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

38,350,965.00

24,776,770.00

38,350,965.00

24,776,770.00

1,203,042.90

1,144,200.00

1,203,042.90

1,144,200.00

คงเหลือ

13,574,195.00
13,574,195.00

58,842.90
58,842.90

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

-

10,395,000.00
10,395,000.00

-7,390,336.60
-7,390,336.60

3,004,663.40
3,004,663.40
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รายการ
แผนงบประมาณ : 79702
ผลผลิต : สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รบั การ
ส่งเสริม
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 79703
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
แผนงบประมาณ : 85007
ผลผลิต : การรักษาความมัน่ คงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้
เบิกเหลือ่ มปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

42,478,200.00

42,478,200.00

42,478,200.00

42,478,200.00

-

11,350,000.00
11,350,000.00

-6,199,040.00
-6,199,040.00

-

1,117,137.00
1,117,137.00

5,150,960.00
5,150,960.00

1,117,137.00

1,117,137.00

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การวิเคราะห์งบการเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(สุทธิ) 0.16%

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ

ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (สุทธิ)
44.15%

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
45.45%

สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้อื่นระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ลูกหนี้อื่นระยะยาว
0.01%

สินค้าและวัสดุคงเหลือ
9.1%

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.79%
รายได้ค้างรับ 0.39%

จากสินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 55.61 (1,603 ล้านบาท) และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 44.39 (1,280 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 44.15
(1,274 ล้านบาท) ซึง่ ประกอบด้วยอาคารเป็นส่วนใหญ่ คือ เป็นอาคาร ร้อยละ 97.98 (1,248 ล้านบาท) โดยเป็นอาคาร
เพือ่ ประโยชน์อนื่ และอาคารส�ำนักงาน ซึง่ มีการใช้งานมาแล้วไม่ตำ�่ กว่า 10 ปี และอุปกรณ์ ร้อยละ 29.43 (375 ล้านบาท)
โดยส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ นอกจากอาคารและอุปกรณ์แล้ว สินทรัพย์ที่มีมูลค่ารองลงมา
คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 45.45 (1,310 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากคลังประเภท
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�ำหน่าย เงินบูรณะทรัพย์สิน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
และเงินฝากผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 98.58 (1,291 ล้านบาท)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หนี้สินและทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.31%
เจ้าหนี้ระยะสั้น 2.80%
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่าย!
สะสม 10.68%

หนี้สินและทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่บาจากคลั
ย 0.31%
เงินทดรองราชการรั
ง!
ระยะสั้น 0.82%
เจ้าหนี้ระยะสั้น 2.80%
รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง
0.00%
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่าย!
สะสม 10.68%

เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลัง!
ค่ระยะสั
าใช้จ่า้นยค้
างจ่าย
0.82%

รายได้แผ่นดินรํรอนํ
านําส่งคลัง
0.00%
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น 32.11%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินรับฝากระยะสั้น 32.11%

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.69%
ทุน, 72.27%

รายได้รอการรับรู้!
ทุน, 72.27%
ระยะยาว 1.37%

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.69%
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้!
ระยะยาว 1.37%
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
เงินทดรองราชการรับจากคลัง!
ระยะยาว 0.26%
ทุน

เงินทดรองราชการรับจากคลัง!
ระยะยาว 0.26%
หนี้สินไม่หมุนเวียน, 0.04%

หนี้สินไม่หมุนเวียน, 0.04%

โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นสินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 61.10 (1,771 ล้านบาท) ซึ่งประกอบ
ด้วยทุนที่เกิดจากการเริ่มบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้างในปี 2546 ยกมาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
2 ใน 3 ของสินทรัพย์สุทธิ และเป็นหนี้สิน ร้อยละ 38.40 (1,112 ล้านบาท) ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
รายการส�ำคัญประกอบด้วยเงินรับฝากระยะสัน้ ร้อยละ 32.28 (930 ล้านบาท) เจ้าหนีร้ ะยะสัน้ ร้อยละ 2.80 (80 ล้านบาท)  

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหนี้ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รายได้แผ่นดินรํา

เงินทดรองราชกา

เงินรับฝากระยะส

หนี้สินหมุนเวียนอ

รายได้รอการรับร

เงินทดรองราชกา

หนี้สินไม่หมุนเวีย
ทุน

รายได้สูง (ต่ํา) ก
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รายได'

หน่วย:ล้านบาท

รายได้จากเงินช่วย
เหลือและเงินบริจาค
25.00
รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
5.00

รายได้อื่น 9.00
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น

รายได้จาก!
งบประมาณ
6,196.00

รายได้ของกรมปศุสตั ว์ ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณประจ�ำและงบกลาง จ�ำนวน 6,196 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 99.35 และรายได้จากแหล่งอื่น จ�ำนวน 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของรายได้ทั้งหมด  
หน่วย:ล้านบาท

คาใชจาย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 490

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย 294

ค่าใช้จ่ายอื่น 4

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบําเหน็จบํานาญ

ค่าสาธารณูปโภค 104

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่า
ใช้สอย 1,661

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
3,069

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง !
139
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม !
95

ค่าบําเหน็จบํานาญ 513

ค่าใช้จ่ายของกรมปศุสัตว์  ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร  3,069 ล้านบาท  ซึ่งรวมถึงเงินเดือน  ค่าจ้าง
เงินเพิ่ม เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาลทั้งของข้าราชการประจ�ำ  และข้าราชการบ�ำนาญ  
รวมทั้งครอบครัวและเงินที่จ่ายให้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน (บุคลากรของ
กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ข้าราชการ 4,662 คน ลูกจ้างประจ�ำ 1,936  คน และพนักงานราชการ 5,123 คน )
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 1,661 ล้านบาท เป็นค่าวัสดุใช้ไป 998 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การด�ำเนินงานปกติ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ 4
บทความ

1. รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�ำปี พ.ศ.2555
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น�ำทีมคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้ารับรางวัล
ในงาน “พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี 2555” จาก
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์  ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับทั้งรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลบริการภาครัฐ
ยอดเยี่ยมดีเด่น 2. รางวัลระดับดีเด่น ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ “กระบวนงานภาพรวมมาตรฐาน
การบริการห้องปฏิบตั กิ ารสุขภาพสัตว์” โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 3. รางวัลระดับดีเด่น ด้านบูรณาการการบริการ
ที่เป็นเลิศ “กระบวนงานการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง” โดย ส�ำนักพัฒนาอาหารสัตว์
4. รางวัลระดับดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ “กระบวนงานการผลิตไก่ประดูห่ างด�ำเชียงใหม่อย่างยัง่ ยืน”
โดย ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 5. รางวัลระดับดี ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ “กระบวนงานการพัฒนาเกษตรกร
โคนมรายย่อยแบบบูรณาการเพือ่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและความยัง่ ยืนของชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกร”
โดย ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองปศุสัตว์ต่างประเทศ 6. รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) ตามรายละเอียดดังนี้
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1. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยีย่ ม ซึง่ เป็นรางวัลทีพ่ จิ ารณาจากผลการด�ำเนินการพัฒนาการให้บริการทีม่ ี
ความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
และด้านนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ โดยในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

2. รางวัลระดับดีเด่น ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ “กระบวนงานภาพรวมมาตรฐานการ
บริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์” โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
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3. รางวัลระดับดีเด่น ด้านบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ “กระบวนงานการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง” โดย ส�ำนักพัฒนาอาหารสัตว์

4. รางวัลระดับดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ “กระบวนงานการผลิตไก่ประดูห่ างด�ำเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน” โดย ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
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5. รางวัลระดับดี ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ “กระบวนงานการพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อย
แบบบูรณาการเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร” โดย
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองปศุสัตว์ต่างประเทศ

6. รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึง่ เป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด (หมวด 6)
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2. การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย
ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555 กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปให้
ความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้า แก่ปศุสตั ว์ของเกษตรและสัตว์เลีย้ งของประชาชนทัว่ ไป โดยการเปิดศูนย์รบั เลีย้ งชัว่ คราว
ทั้งหมด 4 แห่ง สัตว์เลี้ยงจ�ำนวน 7,274 ตัว ให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์จ�ำนวน 2,017,238 ตัว และอพยพ
เคลือ่ นย้ายสัตว์ขนึ้ พืน้ ทีส่ งู ปลอดภัยจากน�ำ้ ท่วมจ�ำนวน 479,878 ตัว และด�ำเนินการสนับสนุนเสบียงสัตว์  จำ� นวน 6,968.541 ตัน
และเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าไปเก็บเกี่ยวหญ้าสดเพื่อน�ำไปเลี้ยงสัตว์ของตนเอง
นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยการขอสนับสนุนเงินชดเชยจาก
เงินงบกลางรายการค่าใช้จา่ ยฟืน้ ฟู เยียวยา และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยมีเกษตรกรทีไ่ ด้รบั
ความช่วยเหลือ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 41,596 ราย เป็นเงิน 203.301 ล้านบาท ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ได้มี
การส�ำรวจความเสียหายครบทุกราย ทั้งนี้ในการให้ความช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จ�ำนวน 15,434 ราย
เป็นเงิน 75.276 ล้านบาท
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จ�ำนวน 26,162 ราย
เป็นเงิน 128.025 ล้านบาท
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ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือปศุสัตว์ของเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงของประชาชน
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ครัวปศุสัตว์ในช่วงมหาอุทกภัย
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3. การประชุม FAO/OIE Global Conference on FMD Control
นายชุ ม พล ศิ ล ปอาชา รองนายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม FAO/OIE Global
Conference on FMD Control ครั้งที่ 2 ซึ่งกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) และองค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29
มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดย
ประเทศไทยจะได้รบั โอกาสในการน�ำเสนอการสร้างพืน้ ที่
เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย เช่น
พืน้ ทีป่ ศุสตั ว์เขต 2 เพือ่ ให้นานาชาติยอมรับ และมีโอกาส
ในการเผยแพร่ความเป็นศูนย์กลางในด้านการวินจิ ฉัยโรค
ปากและเท้าเปื่อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึง่ ประเทศไทยมีศนู ย์อา้ งอิงโรคปากและเท้าเปือ่ ยภูมภิ าค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ด้วย
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
จัดประชุมว่า เพื่อให้ประเทศสมาชิก FAO และ OIE
ร่วมประชุมหารือวางนโยบายการควบคุมโรคปากและ
เท้าเปื่อยในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ให้สอดคล้องกัน และทราบถึงผลงานวิจยั ล่าสุด การตรวจ
วินจิ ฉัย รวมถึงแนวทางการใช้วคั ซีนเพือ่ ควบคุมและก�ำจัด
โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นระดม
นักวิชาการจาก 178 ประเทศทัว่ โลก ทีม่ คี วามรูแ้ ละความ
เชีย่ วชาญในด้านการควบคุมโรคปากและเท้าเปือ่ ย มีผเู้ ข้า
ร่วมการประชุม ประมาณ 600 คน ประกอบด้วยผู้แทน
ประเทศสมาชิก FAO และ OIE ผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานให้ทุน นักวิชาการของต่างประเทศ
และประเทศไทย ผู้แทนจากองค์กรที่ไม่แสวงผลก�ำไร
ตัวแทนจากภาคเอกชน ธุรกิจและเกษตรกร นับเป็นเวที
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ระดับโลกที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย รวมทั้งการ
พิจารณาด้านนโยบายของประเทศสมาชิก FAO และ OIE
ให้เป็นไปตามแผนงานควบคุม ป้องกันและก�ำจัดโรคปาก
และเท้าเปื่อยที่ FAO และ OIE ได้วางกรอบไว้ รวมถึงการ
พิจารณางบประมาณในการก�ำจัดโรคปากและเท้าเปือ่ ยให้
หมดไปจากทุกประเทศในอนาคตอันใกล้นี้
โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคติดต่อในสัตว์
กีบคู่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร สาเหตุเกิดจากเชือ้
ไวรัสสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้โดยการกินหรือ
สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์
และท�ำให้ผลผลิตลดลง อีกทัง้ ยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการ
ส่งออกปศุสตั ว์และผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ การระบาด
ของโรคปากและเท้าเปือ่ ย จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความ
เป็ น อยู ่ ข องเกษตรกร และท� ำ ให้ ภ าครั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย
งบประมาณในการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด ทีส่ ำ� คัญ
สูญเสียโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบนั มีหลาย
ประเทศที่ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ประเทศในแถบ
ยุโรป ทวีปอเมริกา ซึ่งประเทศที่สามารถก�ำจัดโรคนี้ได้
หมดไปแล้วก็ยังต้องรักษาสถานภาพของการเป็นประเทศ
ที่ ป ลอดโรคปากและเท้ า เปื ่ อ ย โดยต้ อ งมี ม าตรการที่
เข้มแข็งในการป้องกันโรคระบาดนี้เข้าประเทศ มิฉะนั้น
จะเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม โรคปากและเท้าเปื่อยยังคงมีการระบาดใน
หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมและก�ำจัดโรคระบาดชนิดนี้
เนื่องจากเป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สุขอนามัยสัตว์และการค้าสินค้าปศุสัตว์
ทั้งในสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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4. การประกาศยกเลิกการระงับการน�ำเข้าไก่สดจากสหภาพยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรป (EU) ได้ประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการประกาศยกเลิกการระงับ
การน�ำเข้าไก่สด ใน EU Official Journal เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ดังนี้
1. Commission Implementing Decision of Decision 2012/248/EU of 7 May 2012 amending
Decision 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza
เป็นการระบุว่า สหภาพยุโรปจะยกเลิกการระงับการน�ำเข้าไก่ดิบจากไทย เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ซึ่ง Decision 2012/248/EU เป็นกฎระเบียบที่แก้ไขกฎระเบียบเดิม คือ Commission Implementing Decision
amending Decision 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian
influenza ที่ระงับการน�ำเข้าไก่ดิบจากประเทศไทย ไว้เมื่อตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2547
2. Commission Implementing Regulation (EU) No 393/2012 of 7 May 2012 amending Annex
1 to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Thailand in the lists of third countries or
parts thereof from which poultry and poultry products may be imported into and transit through
the Union ซึ่งเป็นการประกาศว่าประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ Positive list ของรายชื่อประเทศที่สามารถส่งออก
ไก่ดิบไปยังสหภาพยุโรปได้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
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5. สถิติการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551 - 2555
ปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551 - 2555
(หน่วย : ตัน)
ปี

การส่งออกเนื้อสัตว์ การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์แปรรูป ส�ำเร็จรูปทีม่ าใช้บริการ

การส่งออก
อาหารสัตว์

สินค้า Dog chews และ
Processed pet food

รวม

2551

416,763,974

260,188,420

99,922,039

15,900,983

792,775,416

2552

434,630,259

249,995,109

107,983,404

16,437,402

809,046,174

2553

452,754,069

314,532,994

217,185,444

14,718,848

999,191,355

2554

493,820,693

321,371,542

242,268,950

13,899,174

1,071,360,359

2555

569,217,628

227,712,044

401,170,410

12,241,358

1,210,341,440

1,373,800,109 1,068,530,247

73,197,765

4,882,714,744

รวม

2,367,186,623

มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551 - 2555
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี

การส่งออกเนื้อสัตว์ การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์แปรรูป ส�ำเร็จรูปทีม่ าใช้บริการ

การส่งออก
อาหารสัตว์

สินค้า Dog chews และ
Processed pet food

รวม

2551

54,949,990,262

20,391,829,899 4,948,350,395

1,733,218,024

82,023,388,580

2552

62,377,018,351

21,252,592,267 5,185,250,771

1,937,219,100

90,752,080,489

2553

59,036,737,514

24,478,231,030 9,721,869,542

1,552,384,890

94,789,222,976

2554

67,747,109,341

29,602,084,707 12,502,220,000

1,640,419,649 111,491,833,697

2555

75,249,166,755

18,018,213,106 22,436,324,437

1,603,077,427 117,306,781,725

319,360,022,223

113,742,951,009 54,794,015,145

8,466,319,090 496,363,307,467

รวม

ที่มา : ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลีย่ น ปี 2551 = 33.37 บาท / USD, ปี 2552 = 34.46 บาท /  USD, ปี 2553 = 31.84  บาท / USD,
ปี 2554 = 30.64 บาท / USD, ปี 2555 = 29.43 บาท / USD (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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6. จ�ำนวนปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ประจ�ำปี 2555
จังหวัด
ยอดรวม
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9

โคเนื้อ
โคนม
จ�ำนวน เกษตรกร จ�ำนวน เกษตรกร
(ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน)
6,333,816 1,035, 308 577,841
20,624
379,206
23,973 169,696
5,514
167,276
17,928
40,162
1,424
2,074,009 416,362 108,632
3,788
1,119,425 240,476
31,928
1,171
620,232
69,705
63,963
2,034
523,562
39,639
6,931
323
713,222
53,741 152,640
6,149
279,590
64,054
1,677
54
457,294 109,430
2,212
167

กระบือ
จ�ำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
1,241,896
277,977
32,727
2,027
51,936
6,249
577,121
154,622
336,946
80,830
127,572
19,652
75,674
8,725
9,528
1,011
13,393
2,365
16,999
2,496

แพะ
แกะ
ไก่
จ�ำนวน
เกษตรกร
จังหวัด จ�ำนวน เกษตรกร จ�ำนวน เกษตรกร
(ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน)
(ตัว)
(ครัวเรือน)
ยอดรวม 491,779
47,467
54,221
6,374 384,182,720 2,881,612
เขต 1
60,753
1,674
4,918
164 118,925,256
135,391
เขต 2
10,524
572
1,927
98 72,693,258
116,620
เขต 3
13,817
695
1,822
81 57,516,168
845,079
เขต 4
3,392
331
202
13 21,832,202
586,142
เขต 5
11,965
912
1,094
56 22,231,764
434,346
เขต 6
30,231
791
3,712
99 27,522,511
292,705
เขต 7
96,156
2,348
10,041
149 36,712,793
89,781
เขต 8
60,207
5,281
662
61 13,184,060
167,018
เขต 9 204,734
34,863
29,843
5,653 13,564,708
214,530

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุกร
จ�ำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
10,978,834
258,462
1,166,592
8,780
2,012,815
5,576
1,235,896
60,449
678,442
34,871
1,130,095
72,866
878,457
32,643
2,656,685
10,131
631,829
20,950
588,023
12,196

เป็ด
จ�ำนวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
36,694,795
584,458
9,735,428
24,335
4,231,754
15,418
5,500,899
204,189
2,962,412
154,232
559,031
28,690
5,963,125
36,805
3,140,592
9,999
1,654,011
29,480
2,947,543
81,310
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7. นโยบายอธิบดีกรมปศุสตั ว์ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ปี 2556 (นโยบายต่อเนือ่ งจากปี 2555)
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การท�ำงานอย่างมีความสุข 3 ประการ ดังนี้
1.1 ความสุข เมื่อได้เห็นเกษตรกรมีความส�ำเร็จ มีความมั่นคงในอาชีพ
1.2 ความสุข เมื่อได้เห็นเพื่อนร่วมงานทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มีความเมตตา
เกื้อกูลกัน ให้อภัยซึ่งกันและกันและให้โอกาสกัน
1.3 ความสุข เมื่อได้เห็นสังคมและประเทศชาติมีความสามัคคีปรองดองกัน
2. นโยบายด้านการด�ำเนินงานตามภารกิจ
2.1 นโยบายด้านสุขภาพสัตว์
1. โรคทีส่ ำ� คัญ ๆ และจะต้องก�ำจัดให้หมดไม่ให้มใี นประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคบรูเซลโลซีส โรควัณโรค โรค PRRS โรคอหิวาต์สุกร และโรค EIA ให้ส�ำนักควบคุม ป้องกัน
และบ�ำบัดโรคสัตว์ จัดท�ำแผนก�ำจัดโรคเหล่านี้ให้ชัดเจน ตามกรอบที่ OIE ก�ำหนด
2. โรคที่ต้องควบคุมโรคให้เกิดน้อยที่สุด คือ โรค Duck Plaque โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ โรคเฮโมรายิก
เซพติซีเมีย โรคแบลคเลค
3. โรคทีต่ อ้ งไม่ให้เกิดในประเทศไทย (Exotic Disease) ได้แก่ โรค BSE โรคนิปาห์ โรครินเดอร์เปสต์
และโรค PPR มอบหมายให้สำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัดออกค�ำสัง่ แต่งตัง้ หน่วยเฉพาะกิจประจ�ำจังหวัด จังหวัดใดมีอำ� เภอ
น้อยกว่า 10 อ�ำเภอ ให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ 1 หน่วย จังหวัดใดมีมากกว่า 10 อ�ำเภอขึ้นไป ให้จัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะกิจ 2 หน่วย โดยให้แต่ละหน่วยเฉพาะกิจ มีบคุ ลากรประจ�ำหน่วยประมาณ 10 คน และให้สำ� นักงานปศุสตั ว์เขต
ออกค�ำสั่งแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจประจ�ำเขต 1 หน่วย มีบุคลากรประจ�ำหน่วยประมาณ 10 คน โดยหน่วยเฉพาะกิจ
ประจ�ำจังหวัด และประจ�ำส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต มีหน้าทีค่ วบคุมป้องกันโรคระบาดไม่ให้เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ คอยให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้หลังจากออก
ค�ำสั่งแล้วให้ส่งส�ำเนาค�ำสั่งให้กรมปศุสัตว์ทราบ และให้ส�ำนักควบคุม ป้องกันและบ�ำบัดโรคสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางและส�ำนักงานปศุสัตว์เขต
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมการเคลือ่ นย้ายสัตว์/ซากสัตว์ภายในประเทศและการน�ำเข้า-ส่งออก
โดยการพัฒนาด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศและด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ด้านบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้การท�ำงานมีความรวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปิดเสรีทางการค้าโดยเฉพาะการท�ำเขตเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะมีผลบังคับในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณสินค้าจากต่างประเทศเข้ามามากโดยเฉพาะสินค้าเกษตร จ�ำพวกพืชและสัตว์ จะส่ง
กระทบทางด้านราคาสินค้าเกษตร ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกรและผู้บริโภคภายในประเทศ ดังนั้น
การปฏิบัติงานของด่านกักกันสัตว์จึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตรวจสอบและผลักดันสินค้าปศุสัตว์
ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ให้เข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ
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5. การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ในระดับพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความส�ำคัญ ซึ่งปัจจุบัน
ส�ำนักควบคุมป้องกันและบ�ำบัดโรคสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างปศุสัตว์ต�ำบลคอยเฝ้าระวังโรคระบาดใน
ระดับพื้นที่ แต่ได้รับจัดสรรไม่ครบทุกต�ำบลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และปศุสัตว์ต�ำบลท�ำงานเฉพาะ
ด้านสุขภาพสัตว์เพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วปศุสัตว์ต�ำบลถือว่าเป็นผู้แทนกรมฯในระดับต�ำบล ควรจะมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ทุกด้าน ดังนั้นจึงขอให้ผอ.ส�ำนัก/กอง พิจารณาว่ามีภารกิจใดที่จะให้ปศุสัตว์ต�ำบล
ด�ำเนินการแทนส�ำนัก/กองในระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ พิจารณางบประมาณสนับสนุนให้กบั ปศุสตั ว์ตำ� บล ประกอบกับการ
ด�ำเนินงานของปศุสัตว์ต�ำบลถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ดังนั้นอีกแนวทางหนึ่งที่จะผลักดัน
ให้มีปศุสัตว์ต�ำบลทั่วประเทศ จะต้องให้ท้องถิ่นเห็นความส�ำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนงานและ
งบประมาณ โดยในอนาคตจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจให้กบั องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นีใ้ ห้สำ� นักควบคุม ป้องกัน
และบ�ำบัดโรคสัตว์ ไปศึกษาแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การท�ำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) กรมปศุสัตว์ก�ำหนดให้ใช้ระบบ NID ใน
การแสดงหลักฐานของสัตว์ที่มีประวัติชัดเจน โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 โดยเฉพาะสัตว์
ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์/สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ ศูนย์/สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่นที่มีสัตว์ จะต้องใช้ระบบ NID รวมทั้งโค – กระบือ ของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ
7. การปรับระบบการเลีย้ งสัตว์ปกี ของเกษตรกรรายย่อย เป็นกระบวนการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการควบคุม
ป้องกันโรคระบาดไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่น ดังนั้นขอให้ส�ำนักควบคุม ป้องกันและบ�ำบัดโรคสัตว์ และ
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันผลักดันและประสาน สนับสนุน ให้สำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
ด�ำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
8. การผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ให้สำ� นักเทคโนโลยีชวี ภัณฑ์สตั ว์ ค�ำนึงถึงการผลิตวัคซีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพ ควรศึกษาวิจัยทดลองวัคซีนชนิดใหม่ ๆ และพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้มีกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GMP รวมทั้งวางแผนในการขยายโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อผลิตไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ให้พิจารณา
แก้ไขระเบียบเงินทุนหมุนเวียน เรื่องวัตถุประสงค์ ให้สามารถจ�ำหน่ายวัคซีนไปยังต่างประเทศได้
9. การพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 รวมทัง้ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ทงั้ 7 แห่ง
ให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันและสร้างเครือข่ายระหว่างห้องปฏิบัติการ และให้เร่งรัดระเบียบการเก็บเงินค่าบริการใน
การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง รวมทัง้ ให้จดั ท�ำรูปแบบของรถตูส้ ำ� หรับปศุสตั ว์เขตเพือ่ ออกให้บริการปศุสตั ว์เคลือ่ นที่ และ
รูปแบบรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ส�ำหรับจังหวัด เพือ่ ใช้เป็นทางเลือกในการจัดท�ำโครงการเพือ่ เสนอของบประมาณจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดในการด�ำเนินการห้องปฏิบตั กิ ารเบือ้ งต้นประจ�ำ
จังหวัด
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2.2 นโยบายด้านการผลิตสัตว์
1. การวิจยั และพัฒนา ผูเ้ ชีย่ วชาญของกรมปศุสตั ว์จะต้องพิจารณาว่าจะด�ำเนินการวิจยั เรือ่ งใดทีจ่ ะ
ตอบสนองต่อปัญหาของเกษตรกร และเป็นการวิจัยพัฒนาจะต้องพัฒนาไปในระดับสูงขึ้น
2. การสร้างฟาร์มเครือข่ายเพื่อผลิตสัตว์จ�ำหน่ายแทนกรมปศุสัตว์ ให้ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์สร้าง
ฟาร์มเครือข่ายในพื้นที่ให้ผลิตสัตว์ขายทดแทนกรมปศุสัตว์ โดยให้ท�ำในรูปเงินทุนหมุนเวียนและประสานส�ำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดในการด�ำเนินการ และพิจารณาราคาจ�ำหน่ายพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ว่ามีความแตกต่างจากราคา
ฟาร์มเครือข่ายหรือไม่ หากมีความแตกต่างกันควรปรับราคาให้เท่ากัน นอกจากนี้ควรจัดท�ำมาตรฐานฟาร์มให้กับ
เกษตรกรรายย่อย
3. การผลิตพืชอาหารสัตว์ ให้ส�ำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ค�ำนึงถึงความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ โดย
สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ส�ำรอง โดยให้ประสานกับส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัด หรือ องค์กรบริหารส่วนต�ำบลในการด�ำเนินการ และเร่งรัดกระจายพันธุห์ ญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1
ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ให้สนับสนุนการผลิตหญ้าแห้งไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
4. การขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการผสมเทียม ให้ส�ำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์ ถ่ายโอนภารกิจงานผสมเทียมให้กับสหกรณ์โคนมที่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเป็นของตนเอง และผลักดันศูนย์
ผลิตน�้ำเชื้อพ่อพันธุ์ของเอกชนที่กรมปศุสัตว์รับรองให้ขยายการผลิตน�้ำเชื้อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งให้เร่งรัด
ด�ำเนินโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี เนื่องจากเป็นโครงการส�ำคัญและอยู่ในแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส�ำคัญและติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
1. กรมปศุ สั ต ว์ มี แ นวความคิ ด เรื่ อ งการท� ำ งานทางด้ า น pre-harvest โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
ฟาร์มมาตรฐาน ดังนัน้ ให้สำ� นักควบคุม ป้องกันและก�ำจัดโรคสัตว์ ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
และกองแผนงาน หารือร่วมกันว่าในเรื่องฟาร์มมาตรฐานควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
2. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ให้ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดมผู้มี
ประสบการณ์ในพื้นที่มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่สร้างแล้วไม่มีสัตว์เข้าโรงฆ่า อะไรคือ
สาเหตุส�ำคัญที่ไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้พิจารณาจัดท�ำรูปแบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก
2.4 นโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
1. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ให้ความส�ำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชด�ำริ
2. โครงการธนาคารโค-กระบือ เพือ่ เกษตรกรตามพระราชด�ำริ ให้สนับสนุนเกษตรกรมีการรวมกลุม่
การผลิตและถ่ายโอนสัตว์ของธนาคารให้กบั กลุม่ ด�ำเนินการก�ำกับดูแลกันเอง โดยใช้ระเบียบของธนาคาร เพือ่ ผลักดัน
ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2555

85

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร โดยพัฒนาให้เป็น Smart Farmer สามารถเข้าใจในระบบ
การผลิต การขนส่ง และการตลาด ( Value chain ) เพื่อพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้มีความยั่งยืน
4. กรณีเกิดภัยพิบัติที่ผ่านมา ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอขอใช้งบประมาณของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่จังหวัดมีงบประมาณไม่เพียงพอและเกิดความล่าช้า ดังนั้นให้ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดท�ำหนังสือถึง
กรมปศุสัตว์ เพื่อขอใช้เงินในอ�ำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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