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การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
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คำ � นำ �
รายงานประจ�ำปี 2559 ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสตั ว์ ซึง่ ด�ำเนินงาน
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ ปี 2559 และการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มีความเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�ำปี 2559 ที่ได้
รวบรวมไว้ในฉบับนี้ จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ
และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการปศุสัตว์ของประเทศ
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
1. แผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2559 ของกรมปศุสัตว์
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นน�ำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

พันธกิจ

1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
3. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. ก�ำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

ภารกิจหลักตามที่กฎหมายก�ำหนด

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ำกับ การส่งเสริม การวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค
สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ�ำรุงพันธุส์ ตั ว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนขั บ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์ และชีววัตถุ
ส�ำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอนั ตรายด้านการปศุสตั ว์ ระบบการผลิตปศุสตั ว์และสินค้าปศุสตั ว์ และกระบวนการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
4. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น�้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และ
ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุส�ำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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5. ควบคุม ป้องกัน ก�ำจัด บ�ำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ก�ำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบ
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือด้าน
การปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ด�ำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2559 กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

กลยุทธ์หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
1. สร้ า งอาชี พ และรายได้ ที่ 1. เกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ยมี 1. ฐานการผลิ ต ภาคปศุ สั ต ว์ 1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ นการ
มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกร ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และ มีความเข้มแข็ง
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์
และผู้มีรายได้น้อย
ได้รบั การพัฒนาองค์ความรูใ้ น
การประกอบอาชีพ
2. ก� ำ หนดเขตการใช้ ที่ ดิ น ภาค 2. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ปศุสัตว์
การผลิตพื้นที่การปศุสัตว์
3. เกษตรกรได้ รั บ การพั ฒ นา
องค์ความรูด้ า้ นปศุสตั ว์ในการ
ประกอบอาชีพ
2. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

1. เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือ 1. ประชาชน เกษตรกร กลุ ่ ม 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพ เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ และการสื่อสาร
ชี วิ ต และการเข้ า ถึ ง บริ ก าร ชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ
สาธารณะของประชาชน เข้ า ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทุก คน ทุก กลุ่ม ทุก ท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สื่อสารของกรมปศุสัตว์

3. ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ 1. เพิม่ ศักยภาพด่านสินค้าเกษตร 1. พัฒนาศักยภาพระบบการน�ำ
พิเศษ
กระจายสู ่ ภู มิ ภ าคและพื้ น ที่ ช า ย แ ด น ต า ม เข ต พั ฒ น า เข้ า สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ต ามแนว
บริเวณชายแดน
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. การให้บริการโลจิสติกส์ของ 1. พั ฒ นาระบบและเชื่ อ มโยง 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
และการสื่อสาร
ขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
ของประเทศ
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

กลยุทธ์หน่วยงาน

5. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด 1. ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การ 1. เกษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด 1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
ชายแดนภาคใต้
ศึ ก ษา การพั ฒ นาอาชี พ มี ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ การ ปศุ สั ต ว์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
รายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการ วิถีชวี ิตและวัฒนธรรมในพื้นที่
สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ปศุสัตว์
ได้ตามปกติสุข
6. ส่งเสริมบทบาทและการใช้ 1. ประเทศได้รับประโยชน์จาก 1. ลดปั ญ หาการน� ำ เข้ า สิ น ค้ า 1. พัฒนาศักยภาพระบบการน�ำ
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซี ย น ปศุสัตว์ตามแนวชายแดน
เข้ า สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ต ามแนว
อาเซียน
อย่างเต็มศักยภาพ
ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
7. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 1. ภาคการเกษตรมี ค วามเข้ ม 1. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
สร้ า งมู ล ค่ า ภาคการเกษตร แข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารสั ต ว์ ที่ เ หมาะสมให้ โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
และการเสริมสร้างความเข้ม และอาหารที่มีคุณภาพเพียง เกษตรกร
แข็ง ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น พอส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภคภายใน
ระบบ
ประเทศและมี เ หลื อ ส� ำ หรั บ
การผลิ ต พลั ง งานทางเลื อ ก
และการส่งออก
2. พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้า
2. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง
ระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�ำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์
3. เกษตรกรได้รบั การพัฒนาและ 3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
ปศุสตั ว์อย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง
4. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็น 4. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
เมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสตั ว์ โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
5. เกษตรกรในโครงการหลวงได้ 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
รั บ การพั ฒ นาและถ่ า ยทอด ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
ความรู ้ ด ้ า นการเลี้ ย งสั ต ว์ ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น
6. พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ด 6. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
พันธุ์ได้มาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานการผลิต

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

กลยุทธ์หน่วยงาน

8. ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร 1. ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง 1. สินค้าเกษตรเป้าหมายมีคณ
ุ ภาพ 1. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและ
และอุตสาหกรรมอาหาร
การผลิ ต และการค้ า อาหาร มาตรฐานปลอดภัย
พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบ
คุณภาพสูง
และรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า
ปศุสัตว์
9. พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ 1. สั ด ส่ ว นการผลิ ต และการใช้ 1. เพิ่ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทน 1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
การใช้พลังงาน
พลังงานทดแทนมากขึ้น และ อย่างยั่งยืน
พลังงานทดแทนในฟาร์ม
ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง พาตนเอง
ปศุสตั ว์
ด้านพลังงานได้ตามศักยภาพ
ของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. รักษาความมั่นคงของฐาน 1. ทีด่ นิ ของรัฐมีการบริหารจัดการ 1. แก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน โดย 1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ เพื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล ของ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ ปศุสัตว์กับเกษตรกรที่ได้รับ
แก้ปัญหาที่ดินท�ำกิน
ระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหา ด้านปศุสัตว์
การจัดสรรที่ดินท�ำกิน
ไร้ที่ดินท� ำกินของประชาชน
ผู้ยากไร้
11. บริ ห ารจั ด การขยะและ 1. ประชาชนอยูใ่ นสภาพแวดล้อม 1. ลดปัญหาน�ำ้ เสียและผลกระทบ 1. ลดปัญหาน�ำ้ เสียฟาร์มปศุสตั ว์
สิ่งแวดล้อม
ที่ดี มลพิษที่เกิดจากการผลิต ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการ
และการบริ โ ภคได้ รั บ การ ปศุสัตว์
ควบคุ ม และจั ด การให้ อ ยู ่
ในเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
12. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา 1. สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นวิ จั ย 1. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา 1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
และพั ฒ นาต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เทคโนโลยี นวั ต กรรมการ โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
มวลรวมในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ปศุสัตว์เพื่อให้บุคลากรด้าน
โดยมีสัดส่วนของภาคเอกชน ปศุสัตว์น�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อภาครัฐเป็น 70:30

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
ราชการบริหารส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองแผนงาน

ส�ำนักกฎหมาย

ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ส�ำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เเละการสื่อสาร

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

ส�ำนักควบคุม ป้องกัน
และบ�ำบัดโรคสัตว์

ส�ำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์

ส�ำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์

กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

ส�ำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กองความร่วมมือด้านการ
ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
ปศุสัตว์*

กองสารวัตรและกักกัน*

กองงานพระราชด�ำริ
และกิจกรรมพิเศษ*

กองควบคุมอาหาร
และยาสัตว์*

ส�ำนักงานปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานปศุสัตว์
เขต 1-9

ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด
ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ 878 อ�ำเภอ

ที่มา : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการปศุสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ * เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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อัตราก�ำลังข้าราชการปี 2559
ต�ำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

สูง
ต้น
สูง
อ�ำนวยการ
ต้น
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
วิชาการ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ทั่วไป
ช�ำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวม
บริหาร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
1
1
3
45
35
8
1
14
13
373
163
439
104
506
68
570
75
927
57
150
1
3,034
520

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
1
150
461
191
803

ปริญญาเอก
3
16
7
4
1
31

รวม
1
4
81
9
30
552
550
578
795
1,446
342
4,388

อัตราก�ำลังลูกจ้างประจ�ำและพนักงานราชการ
ต�ำแหน่งประเภท
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
รวม

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
1,168
3,627
4,795

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
40
1,654
23
1,694
23

ปริญญาเอก
1
1

อัตราก�ำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานราชการ
ต�ำแหน่งประเภท
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
รวม
อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2559

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ�ำนวน (คน)
4,388
1,208
5,305
10,901

ร้อยละ
40.25
11.08
48.67
100.00

รวม
1,208
5,305
6,513

ส่วนที่ 2
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการ
2.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์
ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย น�้ำหนัก
การปฏิบัติราชการ ปี 2559 (%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการด�ำเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ด�ำเนินงาน ที่ได้
น�ำ้ หนัก

มิติภายนอก

75

4.5596

3.4197

การประเมินประสิทธิผล

65

4.5005

2.9253

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กระทรวงตามแนวทาง
การขับเคลือ่ นประเทศ/
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์
กระทรวง และตัวชี้วัด
ระหว่ า งกระทรวงที่
มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น
(Joint KPls) และตัว
ชี้วัดระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (FunctionA r e a K P ls ) ตาม
นโยบายส� ำ คั ญ ของ
รั ฐ บ า ล แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด
ภารกิจหลักของกรม

65

4.5005

2.9253

1.1 ร้ อ ยละของผลการ
ด� ำ เ นิ น ก า ร ต า ม
แนวทางการส่ ง เสริ ม
การเกษตรแปลงใหญ่

5

1.2 จ� ำ นวนผลงานวิ จั ย
พั ฒ น า ก า ร ส ร ้ า ง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
ผลิตจากงานวิจัยด้าน
การเกษตร

สามารถ
ด�ำเนินตาม
แนวทางฯ
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ
70 โดย
เฉลี่ยทั้ง
76 จังหวัด

สามารถ
ด�ำเนินตาม
แนวทางฯ
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ
70 โดย
เฉลี่ยทั้ง
76 จังหวัด

สามารถ
ด�ำเนินตาม
แนวทางฯ
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ
70 โดย
เฉลี่ยทั้ง
76 จังหวัด

10
6
8
10
ผลการด�ำเนินการของกระทรวงฯ เท่ากับ 14 เรือ่ ง
1. กรมปศุสตั ว์ ผลงาน จ�ำนวน 4 เรือ่ ง
2. กรมประมง ผลงาน จ�ำนวน 3 เรือ่ ง
3. กรมการข้าว ผลงาน จ�ำนวน 2 เรือ่ ง
4. กรมวิชาการเกษตร ผลงาน จ�ำนวน 3 เรือ่ ง
5. กรมหม่อนไหม ผลงาน จ�ำนวน 2 เรือ่ ง

สามารถ
ด�ำเนินตาม
แนวทางฯ
การส่งเสริม
การผลิต
แปลงใหญ่
ได้ร้อยละ
70 โดย
เฉลี่ยทั้ง
76 จังหวัด
12

ร้อยละ
5.0000
0.2500
สามารถ
ด�ำเนินตาม 90.23
แนวทางฯ
การส่งเสริม 1. ผลการด�ำเนินการของกระทรวงฯ
การผลิต
จ�ำนวน 76 จังหวัด เท่ากับ 90.23 %
แปลงใหญ่ 2. ผลการด�ำเนินการของกรมปศุสัตว์
ได้ร้อยละ
(จ.สระบุ รี แ ละอุ ทั ย ธานี ) เท่ า กั บ
70 โดย
97.24 %
เฉลี่ยทั้ง
76 จังหวัด
14

14 เรื่อง

5.0000

0.5000

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย น�้ำหนัก
การปฏิบัติราชการ ปี 2559 (%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ด�ำเนินงาน ที่ได้
น�ำ้ หนัก

1.3 ประสิทธิภาพการผลิต 13.11
สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ
: ผลผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ที่
ส�ำคัญ : ปริมาณการ
ให้ น�้ ำ นมดิ บ เฉลี่ ย ต่ อ
ตัวต่อวัน (ก.ก./ตัว/วัน)

10

11.85

12.17

12.48

12.80

13.11

13.19
5.0000
ก.ก./ตัว/วัน

0.5000

1.38

5

1.34

1.36

1.38

1.40

1.42

N/A
(อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ)

1.000

0.0500

99.40 %

4.8800

0.2440

1.4 มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล
รวมภาคการเกษตร
(ล้านล้านบาท)

1.5 การช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ
ที่ได้รับผลกระทบจาก 100
ภัยแล้ง

5
80
85
90
95
100
1. ผลการด�ำเนินการของกระทรวงฯ เท่ากับ 99.40 %
2. ผลการด�ำเนินการของกรมปศุสตั ว์เท่ากับ 100 % (มอบปัจจัยการผลิตด้าน
ปศุสตั ว์ครบถ้วน จ�ำนวน 155,642 ราย)

1.6 ร้ อ ยละของสิ น ค้ า ที่ ร้อยละ 80
ผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
แบบไร้ เ อกสารด้ ว ย
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น
ระบบ NSW

10

60

70

80

90

100

100 %
(175/175
พิกัด)

5.0000

0.5000

90.10 %
(ไม่น้อย
กว่า 173
ศูนย์)

10

88.81

89.455

90.10

90.745

91.39

93.14 %
(190/204
ศูนย์)

5.0000

0.5000

1.8 ร้อยละของจ�ำนวนโค ร้อยละ 3
พันธุ์เนื้อและลูกผสม
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น

10

-3 %

-1.5 %

0%

1.5 %

3%

1.22 %
(1,551,659
ตัว)

3.8133

0.3813

การประเมินคุณภาพ

10

1.0000

0.1000

2. ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ : การขอหนังสือ
รับรองความปลอดภัย
(Health certificate)
ของอาหารสัตว์

10

4.9440

0.4944

มิติภายใน

25

3.7652

0.9413

การประเมินประสิทธิภาพ

15

3.2753

0.4913

3. ก า ร เ บิ ก จ ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ

5

5.0000

0.2500

1.7 ร้ อ ยละของจ� ำ นวน
ศูนย์รวบรวมน�ำ้ นมดิบ
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตร (มกษ.
6401-2548)

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

84.72 %
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ตัวชี้วัดผล
เป้าหมาย น�้ำหนัก
การปฏิบัติราชการ ปี 2559 (%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4
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ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ด�ำเนินงาน ที่ได้
น�ำ้ หนัก

5

3.1 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

2.5

ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 81 ร้อยละ 84 ร้อยละ 87 96.08 % 5.0000
(517.2122/
538.3307
ล้านบาท)

0.1250

3.2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

2.5

ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96

5.0000
98 %
(5,756.5401/
5,874.0193
ล้านบาท)

0.1250

4. การประหยัดพลังงาน

2.5

1

2

3

4

5

2.7500
2.000
คะแนน
(ข้อมูลผล
ประเมินจาก
ระบบ
e-report)

0.0688

5. การประหยัดน�้ำ

2.5

1

2

3

4

5

ปริมาณการ 4.9020
ใช้น�้ำลดลง
9.51 %
(3,469
ลบ.ม.,
ข้อมูล
เบื้องต้น
จากระบบ
รายงานตัวชี้
วัดประหยัด
น�้ำ)

0.1226

6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

5

1

2

3

4

5

N/A
(อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ)

1.0000

0.0500

การพัฒนาองค์การ

10

4.5000

0.4500

7. การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ

5

1

8. ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของ
หน่วยงาน

5

0-1.99
คะแนน

รวม

2

3

4

20-39.99 40-59.99 60-79.99
คะแนน คะแนน คะแนน

5

5.0000

5.0000

0.2500

80-100
คะแนน

78.19

4.0000

0.2000

100

4.3610

รายงาน ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รายงาน นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์
ต�ำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1511
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีของกรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ก�ำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์
กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตพื้นที่การปศุสัตว์

โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ ด�ำเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูก
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ
เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ในพืน้ ทีเ่ หมาะสมในการเลีย้ งกระบือและโคนม ปรับเปลีย่ นการ
ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์
ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมายจ�ำนวน 3 ชนิด มีผลการด�ำเนินงาน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดย
จ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เป้าหมายจ�ำนวนเกษตรกรที่ได้
รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ�ำนวน 15,800 ราย ผลการด�ำเนินงาน 30,810 ราย คิดเป็นร้อยละ 195.00
2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป้าหมายจ�ำนวนเกษตรกรที่ปรับ
เปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ จ�ำนวน 2,500 ราย/ 2,500 ไร่ ผลการด�ำเนินงาน 2,500 ราย /
2,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 / 100.00
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยการอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย
213 ราย ผลการด�ำเนินงาน 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ปัญหา อุปสรรค : ปริมาณกระบือภายในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว จากในปี 2551 มีจำ� นวนกระบือ 1.359 ล้านตัว และในปี 2557
มี จ� ำ นวนกระบื อ 0.84 ล้ า นตั ว โดยมี อั ต ราลดลงเฉลี่ ย ต่ อ ปี
ร้อยละ 9 จะส่งผลกระทบและท�ำให้กระบือภายในประเทศสูญพันธุ์
ได้ภายใน 5 ปี สาเหตุเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตว์
เพิ่มขึ้น และมีการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์ รวมถึงการ
ขยายตัวของเมืองท�ำให้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง และแรงงานหันไป
สนใจท�ำงานในเมืองท�ำให้ขาดแรงงานและจ�ำหน่ายพันธุส์ ตั ว์เข้าสู่
โรงฆ่าสัตว์ ส่วนโคนม มีปญั หาในเรือ่ งปริมาณและคุณภาพน�ำ้ นมดิบ
รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ยังมีการ
ปนเปือ้ น ท�ำให้เกษตรกรถูกกดราคาจ�ำหน่าย ส�ำหรับการปลูกพืช
อาหารสัตว์ ต้องรอด�ำเนินการในช่วงฤดูฝน เนื่องจากประสบภัยแล้ง และขาดแคลนแหล่งน�้ำชลประทาน
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่เหมาะสมการเลี้ยงกระบือและโคนม
- สงวนและอนุรักษ์พันธุ์กระบือ
- ลดพืน้ ที่การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ
ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด และแจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจเลี้ยงปศุสัตว์ของตนเอง รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบในการจัดท�ำแผนงานโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การลดต้นทุนของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องไปส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ฐานการผลิตภาคปศุสัตว์มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานตาม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
พัฒนาเพื่อให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรู้ในเรื่องที่ท�ำ  มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เกี่ยวกับสินค้าและมีความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
เป้าหมายจ�ำนวน 13,800 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 14,385 ราย คิดเป็น ร้อยละ 104.24
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60
ปัญหา อุปสรรค : อายุของเกษตรกรจะสูงขึ้น คือ มากกว่า 50 ปี ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตรวัยหนุ่ม
สาว อี ก ทั้ ง เกษตรกรขาดการพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะ ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เงือ่ นไขความส�ำเร็จ : เกษตรกรได้รบั การพัฒนาเป็น Smart Farmer (Smart Farmer ต้นแบบ) และเพิม่ รายได้เกษตรกร
ให้มีรายได้มากกว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี
ข้อเสนอแนะ : มีกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งด้านการผลิต
การบริหารจัดการ การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด�ำเนินงานภายใต้กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มการผลิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงการอนุรักษ์พ่อ/แม่พันธุ์ดี ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวน
ชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต เป้าหมายจ�ำนวน 1 ชนิด มีผลการด�ำเนินงาน 1 ชนิด คิดเป็น ร้อยละ 100
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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และจ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมายจ�ำนวน 5,000 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 4,835 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 96.70
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ปัญหา อุปสรรค : จ�ำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ท�ำให้ลดลง คือ พื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบ
ไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือ
ทั้ ง ในและนอกประเทศมี ม ากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งหาแนวทางเพื่ อ แก้ ไขอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาปริ ม าณกระบื อ ไม่
ให้ ลดลง แต่ เ นื่ องจากการด� ำ เนิ น โครงการมี ค วามละเอียดอ่อ น เกษตรกรไม่เข้าใจเงื่อ นไขในการเข้าร่ว มโครงการ
จึงมีเกษตรกรบางส่วนขอถอนตัว
เงือ่ นไขความส�ำเร็จ : เกษตรกรได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางการเลีย้ งกระบือ และสามารถน�ำกลับไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพันธุ์กระบือ
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ จัดฝึกอบรม ให้เกษตรกรรู้การเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดการ
ด้านอาหาร ปรับปรุงพันธุแ์ ละคัดเลือกกระบือทีม่ ลี กั ษณะดี โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชน เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ

เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ด�ำเนินงานภายใต้กจิ กรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ระยะที่ 2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในระดับเกษตรกร ขยาย
การบริการให้ประชาชนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายจ�ำนวน 1 ระบบ มีผลการด�ำเนินงาน 1 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
ร้อยละ 90
ปัญหา อุปสรรค : การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลการเลีย้ งสัตว์ของฟาร์ม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มและ
ตัดสินใจในการผลิต หากไม่มีการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม เกษตรกรจ�ำเป็นต้องจดจ�ำข้อมูลต่างๆ ภายในฟาร์มด้วยตนเอง โดย
การจดจ�ำด้วยตนเอง อาจเกิดความผิดพลาดในข้อมูล จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดในการจัดการฟาร์ม บางข้อมูลของ
ฟาร์มมีความจ�ำเป็นและส่งผลโดยตรงต่อฟาร์ม อาทิ จ�ำนวนสัตว์ในฟาร์ม การผลิตของฟาร์ม

เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต ท�ำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา อัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา ท�ำให้เกิดการตัดสินใจและ
การท�ำงานที่รวดเร็ว
- สามารถน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละช่วง หรือการจัดท�ำรายงานประจ�ำเดือน

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

ายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

17

ข้อเสนอแนะ :

- ก�ำหนด ก�ำกับ ดูแล การเลี้ยงและการทดสอบพันธุ์สัตว์ในฟาร์มราชการและเครือข่ายให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกัน
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมของปศุสัตว์ ร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- พิจารณาออกใบรับรองพันธุ์ประวัติปศุสัตว์
- ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ ให้มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพระบบการน�ำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน

โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรม
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล มีศกั ยภาพตรวจสอบสินค้าเกษตร
ทีจ่ ะน�ำเข้าประเทศไทย และอ�ำนวยความสะดวกการเคลือ่ นย้ายสินค้าเกษตรทีผ่ า่ นด่านชายแดนให้มคี วามสะดวกและรวดเร็ว
จ�ำนวน 7 ด่าน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) และหนองคาย
โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน 7 แห่ง มีผลการด�ำเนินงาน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : สินค้าปศุสัตว์น�ำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ ร้อยละ 100.00
ปัญหา อุปสรรค : ในการขยายการส่งออกตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base)
ส่งผลท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร ดังนั้น เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องมีด่านสินค้าเกษตรชายแดนที่มีระบบตรวจสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมีเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- สินค้าเกษตรที่น�ำเข้า–ส่งออก มีคุณภาพมาตรฐานสากล ไม่มีโรค แมลง หรือสิ่งเจือปน ที่อาจติดมาแล้วก่อให้
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- ลดปัญหาการลักลอบน�ำเข้า–ส่งออก สัตว์ ซากสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ พืช สินค้าประมง ตามแนวชายแดน
ข้อเสนอแนะ : พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน ให้มคี ณุ ภาพมาตรฐานระดับสากล มีศกั ยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตร
ทีจ่ ะน�ำเข้าประเทศไทย และอ�ำนวยความสะดวกการเคลือ่ นย้ายสินค้าเกษตรทีผ่ า่ นด่านชายแดนให้มคี วามสะดวกและรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ด�ำเนินงานภายใต้กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ กรมศุลกากร เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารและบริการข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐและภาคธุรกิจ ในการขอใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ด้านปศุสัตว์ เพื่อน�ำเข้า-ส่งออกสัตว์/ซากสัตว์
วัตถุอนั ตรายและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับปศุสตั ว์ทกุ ชนิด เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการให้บริการระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า
และบริการของกรมปศุสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบ มีผลการด�ำเนิน
งาน 2 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการขออนุญาตน�ำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ ร้อยละ 80
ปัญหา อุปสรรค : มีผู้มาติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์จ�ำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งระบบฯ ที่ใช้งานเดิมนั้น
ได้ อ อกแบบและพั ฒ นาใช้ ง านมาเป็ น ระยะเวลานาน ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ ป รั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา รวมถึ ง
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงคิดน�ำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาให้บริการ
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เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- สามารถเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนจากกรมการปกครองได้
- สามารถสืบค้นและปรับปรุงข้อมูลได้จากพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา (Real Time)
ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงระบบให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงข้อมูล ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสตั ว์
กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สนั บ สนุ น การใช้ วั ส ดุ ก ารเกษตรที่ มี ใ นพื้ น ที่ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพสั ต ว์ ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ สั ต ว์ แ ละพื ช อาหารสั ต ว์ กลุ ่ ม เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ/แพะนม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ
จ�ำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 8,150 ครัวเรือน มีผลการด�ำเนินงาน
8,150 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : เกษตรกรที่ได้รับบริการสามารถประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ปัญหา อุปสรรค :

- ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม เกิดฝนตกหนัก
ในหลายพื้นที่ท�ำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนได้
- เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
- การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ท�ำให้ไม่มีศักยภาพที่จะด�ำเนินการด้านการผลิตการตลาดได้
อย่างสม�่ำเสมอ
เงื่อนไขความส�ำเร็จ : เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีความสงบ ซึ่งจะท�ำให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ข้อเสนอแนะ :

- ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ค�ำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ การตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่กลุ่มเกษตรกร
- สนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดท�ำโครงการตามความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
- สนับสนุนการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความสนใจ
เป็นพิเศษกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ลดปัญหาการน�ำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพระบบการน�ำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนวชายแดน

โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรม
รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานตาม โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านปศุสัตว์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการบริการด้านปศุสตั ว์ โดยตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบน�ำเข้าสัตว์และซากสัตว์ โดยมีตวั ชีว้ ดั โครงการ
คือ จ�ำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ เป้าหมายจ�ำนวน 30,000 ตัวอย่าง มีผลการด�ำเนินงาน 40,648 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 135.49
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : สินค้าปศุสัตว์น�ำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ ร้อยละ 100.00

ปัญหา อุปสรรค :

- มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงาน
กรมปศุสัตว์
- ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในการตรวจสอบและตระหนักถึงความส�ำคัญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
เงื่อนไขความส�ำเร็จ : เฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ตามแนวชายแดน และตามรอยต่อจังหวัด

ข้อเสนอแนะ :

- เข้มงวดการตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบน�ำเข้าสัตว์และซากสัตว์
- มีการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์น�ำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร
- มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์น�ำเข้า ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบถึงความส�ำคัญ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการ
ตรวจรับสินค้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต

ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2. กิจกรรม
พัฒนาอาหารสัตว์ 3. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสตั ว์ สนับสนุนพัฒนาด้านการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์บริการผสมเทียมและพันธุ์พืชอาหารสัตว์และอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
การปศุสัตว์อย่างยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพาน�ำเข้าพ่อแม่พันธุ์สัตว์จากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้
ให้กบั เกษตรกร และเพือ่ ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศผลิต ปศุสตั ว์พนั ธุด์ ี โดยมีตวั ชีว้ ดั ผลผลิต คือ จ�ำนวนสัตว์พนั ธุด์ ี
ที่ผลิตได้ จ�ำนวน 1.9956 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 2.2543 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 112.96 โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป้าหมายจ�ำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน
2.2543 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 112.96
2. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน ผลการด�ำเนินงาน 69,457 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 119.75
3. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสตั ว์ เป้าหมายการขึน้ ทะเบียนพันธุส์ ตั ว์ พันธุพ์ ชื อาหารสัตว์พนื้ เมือง
515 สายพันธุ์ ผลการด�ำเนินงาน 593 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 115.15
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ปัญหา อุปสรรค :

- การสร้างสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจะต้องใช้
ระยะเวลานาน
- เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึง่ ไม่มอี ำ� นาจในการต่อรองทัง้ ในเรือ่ งการผลิตและการตลาด
- เกษตรกรทีผ่ ลิตพืชอาหารสัตว์มกี ารรวมกลุม่ กันน้อย กระจายอยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ และไม่คอ่ ยได้ประสานงานติดต่อ
ระหว่างกัน
- เกษตรกรมีพื้นที่จ�ำกัดในการปลูกพืชอาหารสัตว์
เงื่อนไขความส�ำเร็จ : การสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิต เพื่อมีอ�ำนาจ
ในการต่อรองในด้านการตลาด และเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ผลิตสัตว์พนั ธุด์ ี กระจายพันธุส์ เู่ กษตรกรรายย่อย และฟาร์มเครือข่าย
เป็นแหล่งอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ :

- ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต และการสร้างเครือข่ายการผลิต
- คัดเลือกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อการเลี้ยงสัตว์และ
ผลิตเสบียงสัตว์
- ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส�ำหรับการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์
- จ�ำแนกโครงสร้างทางพันธุกรรมของสัตว์พนื้ เมืองพันธุต์ า่ งๆ ตลอดจนความผันแปรของอัลลีล (Alleie) ซึง่ ท�ำให้เกิด
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
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- เป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวมและเก็บรักษาไว้ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ทงั้ สัตว์พนื้ เมือง สัตว์หายาก
และสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา ปรับปรุงและขยายพันธุ์
ในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�ำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�ำบัดและชันสูตร
โรคสัตว์ 2. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ พัฒนาเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวัง
สอบสวน ควบคุมและชันสูตรโรค การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างมีระบบ โดยการจัดการกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์
และจากสัตว์สู่คน โรคที่เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและโรคที่ไม่มีระบาดในประเทศไทย พัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรคสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ISO และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก โดยพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับ เพิ่มขีด
ความสามารถระบบการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก ปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการรณรงค์
ท�ำความสะอาดและท�ำลายเชือ้ โรคในสถานทีเ่ สีย่ งทัว่ ประเทศ 77 จังหวัด โดยบริการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคสัตว์ โดยมีตวั ชีว้ ดั
ผลผลิต คือ จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 26.9000 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 23.3871
ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 86.94 โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ�ำบัดและ
ชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวนสัตว์ทไี่ ด้รบั บริการ เสริมสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันโรคสัตว์ จ�ำนวน 6.9000 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน
7.5208 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 108.99 และบริการบ�ำบัด
รักษาพยาบาลสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 10.6170 ล้านตัว
ผลการด�ำเนินงาน 14.7738 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 139.15
2. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อม
รับปัญหาโรคไข้หวัดนก เป้าหมายจ�ำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้
รับการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงและท�ำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด จ�ำนวน 1,164,300 แห่ง ผลการด�ำเนินงาน
1,318,957 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 113.28 และเป้าหมาย
จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จ�ำนวน
20.0000 ล้านตัว ผลการด�ำเนินงาน 15.8663 ล้านตัว
คิดเป็นร้อยละ 79.33
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ผลลัพธ์ ( Outcome ) : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปัญหา อุปสรรค :

- เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเกษตรกรรายย่อย ซึง่ ยังไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดสัตว์
- เกษตรกรบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ น ท�ำให้สตั ว์ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน เช่น ไม่ฉดี วัคซีนในสัตว์ทที่ อ้ ง
เนือ่ งจากกลัวว่าจะแท้ง เป็นต้น
- การเคลือ่ นย้ายสัตว์ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการเกิดโรค.
- การผลิตวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนือ่ งจาก เครือ่ งผลิตวัคซีนช�ำรุด ต้องซ่อมแซมโดยใช้อะไหล่จากต่างประเทศ

เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- ภาครัฐจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ความส�ำคัญกับการเกิดโรคระบาดสัตว์
โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคน เช่น โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
- บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความส�ำคัญต่อการเกิดโรค
ระบาดสัตว์

ข้อเสนอแนะ :

- ควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความส�ำคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ใน
ระดับพื้นที่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบท้องถิน่ ของตนเอง และให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่
- ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์
ผ่านสือ่ ให้อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูทมี่ กี ารเกิดอุบตั กิ ารณ์ของโรค เช่น ช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว จะเป็นช่วงทีเ่ กิด
การระบาดของโรคไข้หวัดนก หรือช่วงฤดูร้อน จะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
- ตรวจสอบภูมคิ มุ้ กันหลังฉีดวัคซีน เพือ่ ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีน รวมทัง้ ปัญหากรณี
สัตว์มีภูมิคุ้มกันต�่ำหลังฉีดวัคซีน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
ผลผลิต เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด�ำเนินงานภายใต้ 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีดา้ นการปศุสตั ว์ 2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ 3. กิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่
4. กิจกรรมส่งเสริมการท�ำปศุสัตว์อินทรีย์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างความ
เข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยรวมกลุ่มเครือข่ายการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้
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สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านการปศุสัตว์
ให้เกษตรกรและนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน และออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการและแก้ไข
ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ จ�ำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมายจ�ำนวน 64,900 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 88,648 ราย คิดเป็นร้อยละ
136.59 โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
บริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย ผลการด�ำเนินงาน 33,277 ราย คิดเป็นร้อยละ 111.29
2. กิ จ กรรมสนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ เป้ า หมายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ�ำนวน 13,700 ราย / 500 โรงเรียน ผลการด�ำเนินงาน 20,882 ราย / 505 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 152.42 / 101.00 ตามล�ำดับ
3. กิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ เป้าหมายให้บริการเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปโดยการออกให้บริการคลินกิ
เกษตรเคลื่อนที่ จ�ำนวน 21,300 ราย ผลการด�ำเนินงาน 34,489 ราย คิดเป็นร้อยละ 161.92
4. กิจกรรมส่งเสริมการท�ำปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ เป้าหมายฟาร์มปศุสตั ว์อนิ ทรียท์ ไี่ ด้รบั การตรวจรับรอง จ�ำนวน 50 ฟาร์ม
ผลการด�ำเนินงาน 99 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 198.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ปัญหา อุปสรรค :

- การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ และยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มแบบ
เข้มแข็งมากนัก ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิต ไม่มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองในด้านการตลาด
- เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งจะประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น
การท�ำสวน ท�ำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น การรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เวลาจะไม่ค่อยตรงกันท�ำให้ยากต่อการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย
เงือ่ นไขความส�ำเร็จ : เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุม่ ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุม่ เกษตรกร
เพื่อให้มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรอง ลดต้นทุนการผลิต และสะดวกต่อภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ :

- ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มการผลิต และประสานระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิด
กระบวนการสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบลเทศบาล ควรมี
ส่วนรวมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาคมในระดับพื้นที่ ซึ่งจะท�ำให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
รวมทั้งการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร
- การส่งเสริมถ่ายทอดความรูเ้ ทคโนโลยีแก่กลุม่ เกษตรกรและเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจากความต้องการ
ของเกษตรกรโดยแท้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการ

เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้
มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูสภาพป่า
ต้นน�้ำล�ำธารสร้างรายได้และบริโภคในครัวเรือน โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
เป้าหมายจ�ำนวน 1,400 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 1,413 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.93
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอดความรูต้ ามแนวทางโครงการหลวง
สร้างรายได้ และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

ปัญหา อุปสรรค :

- ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร ด�ำรงชีพด้วยการท�ำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติด
- สัตว์ปรับตัวยาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว
- ข้อจ�ำกัดด้านวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ

เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสามารถปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์เพิ่มผลผลิต

ในพื้นที่ได้
- เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์
- เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ :

- ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
- จัดฝึกอบรมติดตามผลการด�ำเนินงาน และตรวจเยีย่ มให้คำ� แนะน�ำแก่เกษตรกร รวมทัง้ สร้างอาสาปศุสตั ว์ เพือ่
ช่วยเหลือในการติดตามกิจกรรมโครงการหลวง
- มีการบูรณาการกับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรม
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานตาม โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub) พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพือ่ รองรับการตรวจ
สอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์และเก็บรักษารวบรวมเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีความหลากหลาย และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีตัว
ชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ เป้าหมายจ�ำนวน 250 ตัน มีผลการด�ำเนินงาน 238 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 95.20

ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ระดับความส�ำเร็จของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

อาหารสัตว์ ร้อยละ 100.00
ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรประสบกับสภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง ไม่สามารถให้น�้ำแก่พืชอาหารสัตว์ได้อย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะในช่วงที่พืชออกดอกและติดเมล็ด ท�ำให้ผลผลิตเมล็ดที่ได้ต�่ำ  และบางพื้นที่มีมรสุมพัดรุนแรงในช่วงที่มีการ
เก็บเกี่ยว ท�ำให้เมล็ดหลุดร่วงเสียหาย

เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการบริการปรับปรุงสภาพเมล็ดและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐานจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
- ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส�ำหรับจ�ำหน่ายภายในประเทศและส่งออก

ข้อเสนอแนะ :

- พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
- รองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สินค้าเกษตรเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ด�ำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ  โดยการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่แหล่งผลิตระดับฟาร์มตามระบบ
วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) และรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตและแปรรูป ตาม
ระบบวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาตลาดและระบบขนส่งสินค้า (Logistic) โดยก�ำหนดให้มี
รถห้องเย็นขนส่งซากสัตว์ เนือ้ สัตว์ และก�ำกับดูแล ร้านจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์ให้สะอาดถูกสุขลักษณะสร้างภูมคิ มุ้ กันระบบบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และดูแลด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดทัง้ การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับใช้กฎหมายให้มคี วามทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั รวมทัง้ ปรับระบบอุตสาหกรรมสัตว์ปกี
เข้าสูร่ ะบบคอมพาร์ทเมนต์ และการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ ยซึง่ ผูป้ ระกอบการสินค้าปศุสตั ว์ทไี่ ด้รบั บริการ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าตามเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านอาหาร (Food
Safety) และให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับกับประเทศคู่ค้า พัฒนาจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกตามหลักความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และปรับระบบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนต์ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ
คือ จ�ำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ เป้าหมายจ�ำนวน 44,070 แห่ง ผลการด�ำเนินงาน 58,130 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 131.90 จ�ำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก� ำหนด
เป้าหมายจ�ำนวน 348,040 ตัวอย่าง ผลการด�ำเนินงาน 414,866 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 119.20 และจ�ำนวนคอมพาร์ทเมนต์
ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน เป้าหมายจ�ำนวน 75 คอมพาร์ทเมนต์ ผลการด�ำเนินงาน 67 คอมพาร์ทเมนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 89.33 โดยจ�ำแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิ จ กรรมตรวจสอบรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
ปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวนสถานประกอบการสินค้า ปศุสตั ว์
ได้รับบริการ จ�ำนวน 43,820 แห่ง ผลการด�ำเนินงาน
57,724 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 131.73 เป้าหมายจ�ำนวน
ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด จ�ำนวน 347,240 ตัวอย่าง
ผลการด�ำเนินงาน 414,065 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
119.24 และเป้าหมายจ�ำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับ
การตรวจประเมินมาตรฐาน จ�ำนวน 75 คอมพาร์ทเมนต์
ผลการด�ำเนินงาน 67 คอมพาร์ทเมนต์ คิดเป็นร้อยละ
89.33
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2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวนสถานประกอบการ
สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล จ�ำนวน 250 แห่ง ผลการด�ำเนินงาน
406 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 162.40 และเป้าหมายจ�ำนวน
ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสินค้าปศุสตั ว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล จ�ำนวน 800 ตัวอย่าง ผลการ
ด�ำเนินงาน 801 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.13

ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ผูป้ ระกอบการสินค้าปศุสตั ว์ทไี่ ด้รบั บริการตามเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 100.00
ปัญหา อุปสรรค :

- การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ ท�ำให้
มีปริมาณฟาร์มและโรงงานยังน้อยหากเทียบกับปริมาณทัง้ หมด เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการขาดแรงจูงใจและจะต้องมีการลงทุน
ค่อนข้างสูง
- ผูผ้ ลิตสินค้าปศุสตั ว์ ยังขาดความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัยด้านอาหาร บางรายมุง่ หวังเพียงแต่ผลตอบแทน
มากกว่าจะค�ำนึงถึงผู้บริโภค โดยพบว่ายังมีการลักลอบการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม
- ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น ท�ำให้แต่ละประเทศจะน�ำมาตรการด้าน
สุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า
- ผู้บริโภคยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์
การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย เป็นต้น
- หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ที่มีความพร้อมและสามารถรับโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ ดี า้ นปศุสตั ว์ มีเพียง 1 ราย ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการจัดจ้าง และการด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย
และระยะเวลาที่ก�ำหนด

เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ จะต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ในทุ ก ขั้ น ตอน
ของกระบวนการผลิต
- ผู ้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ จะต้ อ งรู ้ แ ละมี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร โดยผู ้ บ ริ โ ภค
จะเป็นผูผ้ ลักดันให้ผผู้ ลิตสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเลือกซือ้ สินค้าปศุสตั ว์ทผี่ า่ นการรับรองมาตรฐาน
จากกรมปศุสัตว์เท่านั้น และจะต้องไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง

ข้อเสนอแนะ :

- ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำและมีมาตรการด้านภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
- เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและผลร้ายในการบริโภค
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบลเทศบาล ควรมี
ส่วนรวมในการบริหารจัดการในเรือ่ งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรือ่ งการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์
จะต้องได้การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนในฟาร์มปศุสัตว์

โครงการพัฒนาต้นแบบการเลีย้ งโค กระบือ เพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรม
พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�ำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงาน
ทดแทน โดยจัดตั้งฟาร์มต้นแบบฟาร์มสาธิตในพื้นที่น�ำร่องศูนย์เรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ จ�ำนวนฟาร์มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�ำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน
เป้าหมายจ�ำนวน 48 ฟาร์ม ผลการด�ำเนินงาน 41 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 85.42
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อย การให้เกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50 ซึ่งสูงเกินไป
และมีหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน สนับสนุนให้เกษตรกรทั้งหมด ท�ำให้เกษตรกรเข้าร่วมน้อย และไม่สามารถปรับเปลี่ยน
เป้าหมายฟาร์มต้นแบบของจังหวัดภายใต้โครงการได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบราชการ
เงื่อนไขความส�ำเร็จ : จัดตั้งฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง
โคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
ด�ำเนินการส่งเสริมฟาร์มต้นแบบเลี้ยงโคนมใน 24 จังหวัด
โดยเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี
สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม
สกลนคร เลย อุดรธานี เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง เชียงราย
สุโขทัย เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และพัทลุง

ข้อเสนอแนะ :

- บูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงโคนมร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงาน
ทดแทน ในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโคนม
อย่างครบวงจร
- สร้างฟาร์มสาธิตในพื้นที่น�ำร่อง ศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดเกี่ยวกับการการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ำกิน

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท� ำกินของเกษตรกร ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของ
เกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กรมป่าไม้และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งมอบพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการใช้
ทีด่ นิ ท�ำกินด้านปศุสตั ว์ โดยมีตวั ชีว้ ดั โครงการ คือ จ�ำนวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ทดี่ นิ ท�ำกิน
ด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน เป้าหมายจ�ำนวน 3,000 ราย ผลการด�ำเนินงาน 2,371 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.03
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ปัญหา อุปสรรค :

- เกษตรกรบางคนขอสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่มีแรงงาน/วัสดุจัดท�ำคอก/โรงเรือน
- เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�ำเนินงานในพืน้ ทีไ่ ด้ เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีไ่ ม่พร้อมทีจ่ ะเข้าไปอยูอ่ าศัยและประกอบ
อาชีพ เช่น ไม่มีระบบน�้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น
เงือ่ นไขความส�ำเร็จ : ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พนื้ เมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ :

- ประชาสัมพันธ์โครงการโดยเชิญเกษตรกรเข้าร่วมการประชุม ชี้แจง แนะน�ำและท�ำความเข้าใจโครงการ
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้แก่ พ่อ/แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง วัสดุปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุ
การเกษตร อาหารสัตว์ และอบรมเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ลดปัญหาน�้ำเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์
กลยุทธ์หน่วยงาน : ลดปัญหาน�้ำเสียฟาร์มปศุสัตว์

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้านการปศุสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรมพัฒนาระบบบ�ำบัด น�้ำเสียด้าน
การปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้านการปศุสัตว์ พัฒนา
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้านการปศุสัตว์ เพื่อลดปัญหาของเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพน�้ำและคุณภาพชีวิตที่อาศัยตามแหล่งน�้ำ  จัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งจัดการให้
ของเสียมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ หรือการน�ำน�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแล้ว ไปใช้ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยมีตวั ชีว้ ดั โครงการ คือ จ�ำนวนฟาร์มที่ได้รบั การส่งเสริมพัฒนา
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้านการปศุสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 30 ฟาร์ม ผลการด�ำเนินงาน 30 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด ร้อยละ 95
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ปัญหา อุปสรรค :

- ปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากน�้ำเสียที่ไหลสู่ภายนอกฟาร์ม มักไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย และ
มักมีการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกเพราะผลผลิตพืชได้รับความเสียหายจากฟาร์มสุกร
- มลพิ ษ อากาศรอบๆ ฟาร์ ม อั น เกิ ด จากการจั ด การภายในฟาร์ ม ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะก๊ า ซ
เรือนกระจกจากบ่อน�้ำเสียภายในฟาร์ม
- จังหวัดที่ออกกฎกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวม จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ฟาร์มตั้งอยู่เสียก่อน จึงจะเริ่มด�ำเนินการได้ ท�ำให้สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้า

เงื่อนไขความส�ำเร็จ :

- สร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียชนิดได้กา๊ ซชีวภาพในฟาร์มสุกรส�ำหรับผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนในฟาร์ม
- ส่งเสริมการน�ำน�้ำที่ผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพส�ำหรับพืชชนิดต่างๆ รอบๆ ฟาร์ม

ข้อเสนอแนะ :

- จัดท�ำคู่มือและหลักสูตร “การใช้ประโยชน์จากน�้ำทิ้งเป็นปุ๋ยส�ำหรับพืช”
- ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากทิ้งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ส�ำหรับพืช
- พิจารณารูปแบบและระบบที่มีรูปแบบที่เหมาะสมและต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกกว่าส�ำหรับฟาร์มขนาดเล็ก
- ด�ำเนินการในจังหวัดที่ออกกฎกระทรวงให้ตรวจสอบกับส�ำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก่อน เพื่อชี้แจง
ท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการปศุสัตว์เพื่อให้บุคลากรด้าน

ปศุสัตว์น�ำไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต
ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
ผลผลิต ( Output ) : ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ ผลผลิตวิจยั และพัฒนาด้านปศุสตั ว์ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั ควบคู่
กับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างภาคเอกชน
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย และพัฒนาเครือข่ายการวิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวิจยั และพัฒนาต่อยอดและการใช้ประโยชน์องค์ความรู้
และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ โดยการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต
คือ จ�ำนวนโครงการวิจัย เป้าหมายจ�ำนวน 35 โครงการ มีผลการด�ำเนินงาน 35 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ ( Outcome ) : ผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง

ปัญหา อุปสรรค :

- จ�ำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลดลง และข้อเสนอฯ
ที่ผ่านการสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลดลง
- เมื่อนักวิจัยด�ำเนินการทดลองเสร็จแล้ว ไม่จัดท�ำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท�ำให้ไม่สามารถน�ำผลงานวิจัยที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
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เงื่อนไขความส�ำเร็จ : ผลงานวิจัยมีคุณภาพ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ :

- ควรเน้นงานวิจยั ทีเ่ ป็นลักษณะชุดโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ และเป็นงานวิจยั ทีต่ อบโจทย์เพือ่ แก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ และภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
- แก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานวิจัยลดลง
- จัดท�ำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเตรียมผลงานวิจัยเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในปีต่อๆ ไป

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ 3

รายงานการเงิน
กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

203,426,975.50

140,293,597.70

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

10,443,903.97

19,897,229.49

วัสดุคงเหลือ

7

174,595,708.84

236,870,854.22

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

-

-

388,466,588.31

397,061,681.41

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

9

1,696,416.63

2,013,411.85

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

10

21,456,000.00

7,840,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

11

1,525,098,218.30

1,293,693,472.73

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

22,087,047.36

2,451,064.69

-

-

1,570,337,682.29

1,305,997,949.27

1,958,804,270.60

1,703,059,630.68

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

13

68,469,727.41

101,229,719.59

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

14

26,059,480.95

26,059,480.95

เงินรับฝากระยะสั้น

15

105,397,120.84

57,863,803.87

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16

-

1,800.00

199,926,329.20

185,154,804.41

33,820,669.07

52,931,101.57

7,545,000.00

7,555,000.00

35,482,416.63

9,853,411.85

76,848,085.70

70,339,513.42

รวมหนี้สิน

276,774,414.90

255,494,317.83

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,086,490,978.28

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

17

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

18
19

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

ทุน

2,086,490,978.28

2,086,490,978.28

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(404,461,122.58)

(638,925,665.43)

-

-

1,682,029,855.70

1,447,565,312.85

องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

22

7,410,778,928.45

6,560,381,006.58

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

23

4,473,090.88

4,674,680.61

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

24

29,620,451.96

20,905,190.18

รายได้อื่น

25

23,497,430.44

17,220,069.81

7,468,369,901.73

6,603,180,947.18

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

25,652,659.30

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26

3,728,222,621.85

3,543,836,759.77

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

27

711,946,240.93

588,374,571.04

ค่าตอบแทน

28

3,522,112.50

11,011,301.90

ค่าใช้สอย

29

809,270,682.95

836,372,135.15

ค่าวัสดุ

30

1,480,267,896.90

1,122,858,052.77

ค่าสาธารณูปโภค

31

121,698,290.30

124,142,783.53

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

32

341,940,742.99

290,582,103.15

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

33

46,003,282.10

97,320,039.41

ค่าใช้จ่ายอื่น

34

5,879,285.04

4,897,477.29

7,248,751,155.56

6,619,395,224.01

219,618,746.17

(16,214,276.83)

-

-

219,618,746.17

(16,214,276.83)

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สงู /(ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559
								
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2557
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ผลสะสมของการ
เปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2557
หลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์สทุ ธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
การเปลีย่ นแปลง
ทีท่ ำ� ให้ทนุ เพิม่ /ลด
รายได้ สูง/(ต�ำ่ ) กว่า
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2558

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(หน่วย:บาท)

องค์ประกอบอืน่
รายได้สงู /(ต�ำ่ )
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ/
ทุน
ของสินทรัพย์สทุ ธิ/
กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
ส่วนทุน
ส่วนทุน
(2,086,490,978.28) 621,717,463.22
- (1,464,773,515.06)

-

993,925.38

-

993,925.38

-

-

-

-

(2,086,490,978.28)

622,711,388.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,214,276.83

-

16,214,276.83

-

-

-

-

(2,086,490,978.28) 638,925,665.43

- (1,463,779,589.68)

- (1,447,565,312.85)
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559
								

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2558
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ผลสะสมของการ
เปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2558
หลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์สทุ ธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
การเปลีย่ นแปลง
ทีท่ ำ� ให้ทนุ เพิม่ /ลด
รายได้ สูง/(ต�ำ่ ) กว่า
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2559

(หน่วย:บาท)

องค์ประกอบอืน่
รายได้สงู /(ต�ำ่ )
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ/
หมายเหตุ
ทุน
ของสินทรัพย์สทุ ธิ/
กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
ส่วนทุน
ส่วนทุน
(2,086,490,978.28) 638,925,665.43
- (1,447,565,312.85)

- (14,845,796.68)

-

(14,845,796.68)

-

-

-

-

(2,086,490,978.28) 624,079,868.75

- (1,462,411,109.53)

-

-

-

-

-

-

-

-

- (219,618,746.17)

-

(219,618,746.17)

-

-

-

-

(2,086,490,978.28) 404,461,122.58

- (1,682,029,855.70)

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
48,846,000.00
138,166.00
งบลงทุน
23,634,626.00
งบอุดหนุน
2,500,000.00
1,298,065.00
งบรายจ่ายอื่น
614,900.00
รวม
75,595,526.00
1,436,231.00
รายการ
งบสุทธิ
แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
42,277,939.50
งบลงทุน
23,240,565.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
65,518,504.50

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

48,681,423.33
23,634,626.00
1,194,434.98
599,540.00
74,110,024.31
เบิกจ่าย

1,258,149.00
1,258,149.00

เบิกจ่าย

-

คงเหลือ
26,410.67
7,500.02
15,360.00
49,270.69
คงเหลือ

40,603,452.79
23,236,788.40

416,337.71
3,776.60

63,840,241.19

420,114.31

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
101,793,224.00
101,788,761.39
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
101,793,224.00
- 101,788,761.39

คงเหลือ

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
18,956,221.10
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
18,956,221.10
-

คงเหลือ

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบิกจ่าย

4,462.61
4,462.61

18,956,184.10

37.00

18,956,184.10

37.00
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
48,479,440.00
8,877.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
3,666,560.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
52,146,000.00
8,877.00
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
62,684,660.00
141,094.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
719,590.00
131,000.00
รวม
63,404,250.00
272,094.00
-

เบิกจ่าย

คงเหลือ

48,469,668.04

894.96

3,666,000.00

560.00

52,135,668.04

1,454.96

เบิกจ่าย

คงเหลือ

62,540,217.43

3,348.57

588,163.75
63,128,381.18

426.25
3,774.82

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ
งบบุคลากร
2,953,871,372.11
2,974,300,119.35 - 20,428,747.24
งบด�ำเนินงาน
1,273,922,414.98
9,752,916.00
400.00 1,262,326,151.29
1,842,947.69
งบลงทุน
227,275,297.00
227,261,906.28
12,457.59
งบอุดหนุน
13,683,412.00
13,683,409.60
2.40
งบรายจ่ายอื่น
7,641,252.00
1,492,920.00
6,063,322.09
85,009.91
รวม
4,476,393,748.09 11,245,836.00
400.00 4,483,634,908.61 -18,488,329.65
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
งบบุคลากร
349,862,700.00
329,373,311.71
งบด�ำเนินงาน
364,440,303.06
1,618,564.00
360,425,676.18
งบลงทุน
120,241,132.00
120,198,313.93
งบอุดหนุน
1,400,000.00
1,400,000.00
งบรายจ่ายอื่น
8,489,940.00
2,756,000.00
5,666,683.96
รวม
844,434,075.06
4,374,564.00
- 817,063,985.78

คงเหลือ
20,489,388.29
2,396,062.88
42,818.07
67,256.04
22,995,525.28

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
4,029,500.00
7,100.00
งบลงทุน
841,500.00
งบอุดหนุน
2,870,000.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
7,741,000.00
7,100.00
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท�ำกิน
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
1,329,700.00
216,870.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
7,230,000.00
1,515,890.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
8,559,700.00
1,732,760.00
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
3,712,800.00
82,465.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
15,564,135.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
19,276,935.00
82,465.00
รายการ
งบสุทธิ
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
26,505,500.00
งบลงทุน
1,294,600.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
27,800,100.00
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

-

คงเหลือ

4,020,936.20
841,000.00
2,860,000.00

1,463.80
500.00
10,000.00

7,721,936.20

11,963.80

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,112,002.00

828.00

5,714,110.00

-

6,826,112.00

828.00

เบิกจ่าย

คงเหลือ

3,580,347.94

49,987.06

14,923,222.00

640,913.00

18,503,569.94

690,900.06

เบิกจ่าย

141,000.00

141,000.00

เบิกจ่าย

คงเหลือ

26,359,858.83
1,294,598.96

4,641.17
1.04

27,654,457.79

4,642.21
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
เงินงบกลาง : เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริอำ� เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
329,520.00
329,331.50
48.65
งบลงทุน
84,200.00
84,151.35
188.50
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
413,720.00
413,482.85
237.15
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
เงินงบกลาง : โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (เพิ่มเติม)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
156,320.00
156,319.99
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
156,320.00
156,319.99

คงเหลือ
0.01

0.01

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
เงินงบกลาง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
128,000.00
128,000.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
128,000.00
128,000.00
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
เงินงบกลาง : โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�ำริ อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
857,222.00
857,206.20
งบลงทุน
1,642,483.00
733,481.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,499,705.00
1,590,687.20

-

-

คงเหลือ
15.80
909,002.00
909,017.80

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
2,870,000.00
2,789,206.84
รวม
2,870,000.00
2,789,206.84

คงเหลือ

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท�ำกิน
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
2,400,000.00
2,399,830.35
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,400,000.00
2,399,830.35

คงเหลือ

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณเบิกแทนกัน แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตฯ (ค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
130,000.00
130,000.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
130,000.00
130,000.00

คงเหลือ

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

80,793.16
80,793.16

169.65

169.65

-

-
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
31,344,563.41
งบลงทุน
708,694.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
32,053,257.41
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
1,347,862.00
งบลงทุน
23,053,404.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
24,401,266.00
รายการ

รายการ
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

31,291,763.21
708,694.00

52,800.20
-

32,000,457.21

52,800.20

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,347,862.00
23,035,556.19

17,847.81

24,383,418.19

17,847.81

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,099,000.00
6,524,844.00

1,099,000.00
6,399,966.50

124,877.50

7,623,844.00

7,498,966.50

124,877.50

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กันไว้เบิกเหลื่อมปี
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(สุทธิ)
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
60,838,254.96
60,661,593.29
176,661.67
งบลงทุน
5,131,488.00
5,121,380.15
10,107.85
งบอุดหนุน
2,797,000.00
2,497,000.00
300,000.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
68,766,742.96
68,279,973.44
486,769.52
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
75,000.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
75,000.00
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
เงินงบกลาง เงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
423,929,197.72
รวม
423,929,197.72
รายการ

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบิกจ่าย

คงเหลือ

75,000.00

-

75,000.00

-

เบิกจ่าย

423,928,705.57
423,928,705.57

คงเหลือ

492.15
492.15
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
เงินงบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
528,266.10
งบลงทุน
2,174,200.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,702,466.10
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
งบกลาง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
2,641,800.00
งบลงทุน
14,153,280.80
งบอุดหนุน
3,560,000.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
20,355,080.80
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
งบเบิกแทนกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาด 4 มุมเมือง
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
4,954,760.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
4,954,760.00
รายการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

528,266.10
1,948,360.00

225,840.00

2,476,626.10

225,840.00

เบิกจ่าย

คงเหลือ

2,641,800.00
14,153,280.80
3,560,000.00

-

20,355,080.80

-

เบิกจ่าย

คงเหลือ

4,954,760.00

-

4,954,760.00

-

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้ภาษีทางตรง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้อื่น
รวม รายได้ภาษีทางตรง
รายได้ภาษีทางอ้อม
ภาษีการขายทั่วไป
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
ภาษีการขายทั่วไปอื่น
รวม รายได้ภาษีการขายทั่วไป
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(หน่วย:บาท)
2558

2559
555,116,905.35
555,116,905.35
156,900.00
554,960,005.35
554,960,005.35
-

705,861,197.38
705,861,197.38
211,780.00
705,649,417.38
705,649,417.38
-

-

-

-

-
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หมายเหตุ
ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีบริการเฉพาะ
รวม รายได้ภาษีขายเฉพาะ
อากรขาเข้าและอากรขาออก
อากรขาเข้า
อากรขาออก
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
รวม รายได้อากรขาเข้าและอากรขาออก
รวม รายได้ภาษีทางอ้อม
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต
ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษีลักษณะอื่น
รวม รายได้ภาษีอื่น
รวม รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
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(หน่วย:บาท)
2558

2559
-

-

-

-

-

-

539,675,705.26
90,881.74
15,350,318.35
555,116,905.35

697,213,046.23
112,196.31
8,535,954.84
705,861,197.38

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปศุสัตว์รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มี
ปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปือ้ น มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
และสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
กรมปศุสัตว์มีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัดและส�ำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน 5,761,619,283.75 บาท
โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจ�ำจ�ำนวนเงิน 5,179,962,329.65 บาท งบลงทุนจ�ำนวนเงิน 517,277,165.10 บาท
งบเงินอุดหนุนจ�ำนวนเงิน 46,914,107.00 บาท งบรายจ่ายอืน่ จ�ำนวนเงิน 17,465,682.00 บาท เพือ่ ใช้จา่ ยในแผนงานสร้างอาชีพ
และรายได้ทมี่ นั่ คงและยัง่ ยืนแก่เกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ยจ�ำนวนเงิน 75,595,526.00 บาท แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
จ�ำนวนเงิน 65,518,504.50 บาท แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ�ำนวนเงิน 101,793,224.00 บาท แผนงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศจ�ำนวนเงิน 18,956,221.10 บาท แผนงานแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำ� นวนเงิน 52,146,000.00 บาท แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนจ�ำนวนเงิน 63,404,250.00 บาท แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรอย่างเป็นระบบจ�ำนวนเงิน 4,476,393,748.09 บาท แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารจ�ำนวนเงิน 844,434,075.06 บาท แผนงานพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจ�ำนวนเงิน
7,741,000.00 บาท แผนงานรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปญั หาทีด่ นิ ท�ำกินจ�ำนวนเงิน 8,559,700.00 บาท
แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจ�ำนวนเงิน 19,276,935.00 บาท และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
จ�ำนวนเงิน 27,800,100.00 บาท
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กรมปศุสตั ว์มหี น่วยงานทัง้ สิน้ 268 หน่วยงาน ซึง่ แยกเป็นหน่วยงานทีไ่ ม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่าย 77 แห่ง เป็นหน่วย
เบิกจ่ายในส่วนภูมภิ าคจ�ำนวน 190 แห่ง และหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 1 แห่ง ซึง่ รับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง และหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
และไม่มีการจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
นอกจากนี้ กรมปศุสตั ว์มเี งินทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จ�ำนวน 1 ทุน คือ เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ผลิตวัคซีนจ�ำหน่าย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่าง ๆ ส�ำหรับจ�ำหน่ายใช้ป้องกันก�ำจัดโรคระบาดสัตว์
และด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและก�ำจัดโรคของกรมปศุสตั ว์โดยไม่ตอ้ งน�ำรายได้สง่ คลัง เป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
และมีการจัดท�ำงบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสตั ว์ รายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ผลิตวัคซีนจ�ำหน่ายดังกล่าว
จึงไม่ได้น�ำมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการใน
งบการเงินตามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่
8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชี
ที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ�ำหน่าย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดท�ำงบการเงินแยก
ต่างหากจากกรมปศุสัตว์

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 ตุลาคม 2556
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ก�ำหนดให้หน่วยงานจัดท�ำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�ำเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงิน
เปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

52

ายงานประจ�ำปี 2559
ANNUAL REPORT 2016

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีส�ำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในการด�ำเนินงาน
		
ของหน่วยงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และต้องคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยน
ให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็น
รายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะตัง้ ขึน้ ส�ำหรับลูกหนีส้ ว่ นทีค่ าดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาเกีย่ วกับจ�ำนวนลูกหนีท้ เี่ ก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงานบุคคลภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ โดยอาจ
มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
ในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน หน่วยงานแสดงเงินให้กู้ยืมตามมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�ำหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การได้รับช�ำระหนี้ที่ผ่านมา ข้อมูลประวัติการช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการ
วิเคราะห์อายุลูกหนี้
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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4.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า
ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		
ที่ดิน ไม่ได้แสดงจ�ำนวนเงิน ส�ำหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
		
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุนหักค่า
เสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
		 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ
ทีพ่ ร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้
จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานทีส่ อดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ก�ำหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์
ประเภทสินทรัพย์
1. อาคาร
2. อาคารชั่วคราว
3. สิ่งก่อสร้าง
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
4. ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
- เฉพาะรายการโทรศัพท์มอื ถือ (ทีไ่ ด้มาตัง้ แต่ปี งปม. 2554 เป็นต้นไป)
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภัณฑ์การเกษตร
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
11. ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
15. ครุภัณฑ์อื่น
16. ครุภัณฑ์สนาม

อายุการใช้งาน
(ปี)
25
10

อัตราค่าเสื่อมราคา
(ร้อยละ)
4
10

20
10
10
3
5
5
15
5
5
5
5
10
5
4
5
5
5

5
10
10
33.34
20
20
6.66
20
20
20
20
10
20
25
20
20
20

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธเี ส้นตรง
ตามการก�ำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 4 ปี อัตราค่าเสื่อมร้อยละ 25 ต่อปี
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
4.7 รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว เป็นสินทรัพย์ทหี่ น่วยงานได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาค
โดยมีผมู้ อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทัง้ การได้รบั เงินสดทีม่ เี งือ่ นไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จา่ ยเงิน ซึง่ หน่วยงาน
ยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรูจ้ ะถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ จับคูร่ ายได้กบั ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทยอยรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั
ความช่วยเหลือหรือรับบริจาค
4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณ
ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการ
ด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั อนุญาตให้เก็บรายได้นนั้ ไว้เพือ่ ใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.10 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ทหี่ น่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน รับรูเ้ มือ่ เกิดรายได้ดว้ ยยอดสุทธิ
หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้อง
แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงินยกเว้นในกรณีที่
มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์
แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จา่ ยเพือ่ การนัน้ เกิดขึน้ หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
2559
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
เงินฝากประจ�ำอายุ 3 เดือน
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
2558

-

969,352.00

7,545,000.00

7,555,000.00

91,732,103.63

31,239,251.07

100,771,319.67

95,107,079.64

3,378,552.20

5,422,914.99

203,426,975.50

140,293,597.70

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานปกติ

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินที่ได้
รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง
เมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญที่เบิกจาก
เงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวงการคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มดี อกเบีย้
ซึง่ สามารถเบิกถอนได้เมือ่ ต้องการใช้จา่ ยตามรายการทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบทีร่ ะบุขอ้ จ�ำกัดในการใช้จา่ ย
เงินฝากคลังจ�ำนวน 100,771,319.67 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณที่มี
ข้อจ�ำกัดในการใช้จา่ ยเพือ่ จ่ายต่อไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมายอันเป็นทีม่ าของเงินฝาก
คลังนัน้ หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จา่ ยเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มหี น้าทีถ่ อื ไว้เพือ่ จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์

2559
3,600.00

(หน่วย : บาท)
2558
80,820.00

เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของกรมปศุสัตว์

1,182,532.50

1,114,612.50

689,103.00

689,103.00

17,228.80

17,228.80

เงินฝากค่าที่พักสัตว์

35,551,842.84

31,017,181.10

เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

10,851,870.50

11,357,142.15

886,482.00

886,482.00

18,204.00

18,204.00

4,885.00

4,885.00

45,166.07

1,214,865.42

9,733,813.00

-

เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์

13,330.80

13,571.95

เงินฝากปศุสัตว์

22,732.63

22,732.63

เงินฝากเงินรายได้จากการด�ำเนินโครงการศูนย์ขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�ำริฯ วังแซ้ม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�ำหน่าย

37,555.50

37,555.50

133,801.50

133,801.50

2,259,180.78

3,329,572.98

31,263,990.75

30,169,321.11

8,056,000.00

15,000,000.00

100,771,319.67

95,107,079.64

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
เงินฝากดอกเบี้ยเงินทุนวิจัย สวก.

เงินฝากต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือการเลี้ยงสัตว์
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่รับจาก อบต.
เงิ น ฝากเพื่ อ บู ร ณะทรั พ ย์ สิ น การตรวจวิ เ คราะห์ เ นื้ อ สั ต ว์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

เงินฝากเงินทุนวิจัย
เงินฝากประกันสัญญา
เงินรับบริจาค
รวมเงินฝากคลัง

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ายงานประจ�ำปี 2559

58

ANNUAL REPORT 2016

Department of Livestock Development Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น							
2559
3,083,644.93

(หน่วย : บาท)
2558
6,685,451.64

19,160.00

-

เงินจ่ายล่วงหน้า

250,000.00

250,000.00

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย

361,369.30

361,369.30

6,729,729.74

12,600,408.55

10,443,903.97

19,897,229.49

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

-

-

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)

-

-

10,443,903.97

19,897,229.49

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

รายได้ค้างรับ
รวม

รวมลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
										
ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ถึงก�ำหนดช�ำระและ เกินก�ำหนดช�ำระและ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ การส่งใช้ใบส�ำคัญ
การส่งใช้ใบส�ำคัญ

(หน่วย : บาท)
รวม

2559

2,587,763.93

48,800.00

466,241.00

3,102,804.93

2558

4,030,753.64

168,800.00

2,485,898.00

6,685,451.64

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ							

(หน่วย : บาท)
2558

2559
วัสดุคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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-

-
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						

(หน่วย : บาท)
2558

2559

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว							
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ

หมายเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินให้กู้ระยะยาว
หัก ส่วนที่จะครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ
เงินให้ยืมระยะยาว
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว

-

2559

(หน่วย : บาท)
2558

1,696,416.63
1,696,416.63

2,013,411.85
2,013,411.85

					
2559

(หน่วย : บาท)
2558

21,456,000.00
21,456,000.00
21,456,000.00
21,456,000.00

7,840,000.00
7,840,000.00
7,840,000.00
7,840,000.00

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
2559
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

4,412,285,212.74

4,359,379,784.99

(3,710,676,762.01)

(3,632,016,947.27)

701,608,450.73

727,362,837.72

4,556,179,085.66

4,092,077,575.84

(3,766,560,627.24)

(3,558,768,914.08)

789,618,458.42

533,308,661.76

33,871,309.15

33,021,973.25

1,525,098,218.30

1,293,693,472.73

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน						

(หน่วย : บาท)
2558

2559
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)
2558

85,336,791.00

62,405,836.00

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(63,249,743.64)

(59,954,771.31)

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

22,087,047.36

2,451,064.69

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น							

(หน่วย : บาท)
2558

2559
เจ้าหนี้การค้า

55,326,576.57

88,320,874.28

814,726.37

589,717.54

-

-

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

5,076,517.75

5,012,523.54

ใบส�ำคัญค้างจ่าย

7,251,906.72

7,306,604.23

-

-

68,469,727.41

101,229,719.59

เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เจ้าหนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนอื่น
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 14 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น				

(หน่วย : บาท)
2558

2559
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพือ่ โครงการเงินกูจ้ ากต่างประเทศ

-

-

26,059,480.95

26,059,480.95

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช�ำระเงินกู้รัฐบาล

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี้

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่น ๆ

-

-

26,059,480.95

26,059,480.95

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น							

(หน่วย : บาท)
2558

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

2559
เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน
เงินรับฝากอื่น

-

-

74,172,417.21

26,766,217.88

-

-

31,224,703.63

31,097,585.99

105,397,120.84

57,863,803.87

เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น						

(หน่วย : บาท)
2558

2559
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

1,800.00

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

1,800.00

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 17 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว				
2559
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว

-

-

33,820,669.07

52,931,101.57

-

-

33,820,669.07

52,931,101.57

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

(หน่วย : บาท)
2558

หมายเหตุ 18 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว				
2559

(หน่วย : บาท)
2558

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการด�ำเนินงาน

7,545,000.00

7,555,000.00

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

7,545,000.00

7,555,000.00

หมายเหตุ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น						

(หน่วย : บาท)
2558

2559
หนี้สินจากการออกบัตรภาษี

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

35,482,416.63

9,853,411.85

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

35,482,416.63

9,853,411.85

หมายเหตุ 20 ภาระผูกพัน							

(หน่วย : บาท)

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

2559
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

2558
-

-

4,755,351.00

3,167,020.00

อุปกรณ์ และอื่น ๆ

19,618,328.90

28,228,800.00

รวม

24,373,679.90

31,395,820.00

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 21 การแก้ ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

ในปี 2559 หน่วยงานได้ด�ำเนินการปรับปรุงบัญชี ดังนี้
ปรับปรุงกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก่ รายการบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ บัญชี
เงินรับฝากอื่น บัญชีรายได้รอการรับรู้ บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ที่บันทึกต�่ำไป บันทึกสูงไป เพื่อให้
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง

หมายเหตุ 22 รายได้จากงบประมาณ						

(หน่วย : บาท)
2558

2559
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร

3,270,504,966.24

3,113,025,925.64

รายได้จากงบด�ำเนินงาน

1,880,511,356.69

1,960,172,686.67

รายได้จากงบลงทุน

511,390,303.03

216,967,124.29

รายได้จากงบอุดหนุน

45,181,703.05

19,939,716.69

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

15,233,876.06

18,545,896.76

1,033,899,063.57

933,514,101.65

(25,804,639.11)

(27,690,941.02)

6,730,916,629.53

6,234,474,510.68

รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
รวม รายได้จากงบประมาณ

-

-

129,591,685.57

148,330,233.96

31,685,591.15

16,218,166.11

2,669,500.00

65,428,403.00

188,000.00

7,283,336.07

515,727,522.20

88,646,356.76

679,826,298.92

325,906,495.90

7,410,778,928.45

6,560,381,006.58

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 23 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

				
2559

(หน่วย : บาท)
2558

รายได้จากการขายสินค้า

3,136,117.88

2,622,943.63

รายได้ค่าบริการ

1,336,973.00

2,051,736.98

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

4,473,090.88

4,674,680.61

หมายเหตุ 24 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค					

(หน่วย : บาท)
2558

2559
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ

11,587,363.00

4,285,175.00

1,753,250.00

3,708,598.00

-

1,297,416.66

รายได้จากการบริจาค

16,279,838.96

11,614,000.52

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

29,620,451.96

20,905,190.18

หมายเหตุ 25 รายได้อื่น								

(หน่วย : บาท)
2558

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานจากแหล่งอื่น
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน

2559
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)
2558

2559

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินรางวัลประจ�ำปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,928,483,707.81
24,002,005.43
306,212,420.63
1,054,843,009.96
21,034,427.00
183,794,919.40
29,069,656.00
2,152,882.00
29,052,957.28
43,579,435.99
8,592,349.59
45,385,762.00
41,684,907.74
10,334,181.02
3,728,222,621.85

1,817,932,750.08
25,652,659.30
313,491,574.32
981,254,934.44
19,470,920.94
169,224,999.34
28,040,876.50
1,572,660.51
32,816,070.41
49,212,582.59
8,777,800.05
43,414,918.27
43,368,659.17
9,605,353.85
3,543,836,759.77

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 27 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
2559
บ�ำนาญ

(หน่วย : บาท)
2558

418,259,749.89

349,216,045.29

เงินช่วยค่าครองชีพ

49,266,220.61

48,372,663.65

บ�ำเหน็จ

98,049,522.64

76,168,887.83

บ�ำเหน็จตกทอด

34,357,020.25

23,028,143.19

บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ

37,302,990.20

21,322,878.20

ค่ารักษาพยาบาล

67,991,418.22

60,373,611.97

เงินช่วยการศึกษาบุตร

1,795,720.50

5,474,096.50

บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น

4,923,598.62

4,418,244.41

711,946,240.93

588,374,571.04

รวม ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

หมายเหตุ 28 ค่าตอบแทน
2559
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน

(หน่วย : บาท)
2558

435,257.00

977,474.00

ค่าตอบแทนอื่น

3,086,855.50

10,033,827.90

รวม ค่าตอบแทน

3,522,112.50

11,011,301.90

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 29 ค่าใช้สอย
2559

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย

141,788,264.51
181,508,668.94
73,925,384.77
364,843,041.22
86,669.00
6,928,272.90
16,110,106.37
143,612.99
11,269,662.20
12,667,000.35
809,270,682.95

หมายเหตุ 30 ค่าวัสดุ		
2559

ค่าวัสดุ
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ

1,391,765,859.46
78,372,516.64
10,129,520.80
1,480,267,896.90

(หน่วย : บาท)
2558
114,042,685.24
178,965,997.16
77,461,181.77
391,846,326.15
76,185.00
1,500,000.00
7,168,117.95
15,026,569.44
87,108.92
41,346,637.55
8,851,325.97
836,372,135.15
(หน่วย : บาท)
2558
1,002,131,994.30
92,741,591.83
27,984,466.64
1,122,858,052.77
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 31 ค่าสาธารณูปโภค							
2559
ค่าไฟฟ้า

84,305,809.04

ค่าประปา

5,176,739.76

ค่าโทรศัพท์

6,550,824.64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค

22,217,917.52
3,446,999.34
121,698,290.30

หมายเหตุ 32 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย					
2559
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

88,088,387.36
250,557,383.30
3,294,972.33
341,940,742.99

(หน่วย : บาท)
2558
85,681,108.47
5,175,678.01
6,978,683.90
22,558,291.48
3,749,021.67
124,142,783.53
(หน่วย : บาท)
2558
93,811,854.80
195,924,995.92
845,252.43
290,582,103.15
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค				
2559

(หน่วย : บาท)
2558

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน

3,780,820.00

-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน-ภาคครัวเรือน

5,803,000.00

29,487,103.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก�ำไร

2,100,732.77

38,825,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ

1,750,212.35

1,696,847.60

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น

12,560,706.98

12,748,488.81

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน

25,995,472.10

82,757,439.41

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น

20,007,810.00

14,562,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

20,007,810.00

14,562,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

46,003,282.10

97,320,039.41

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายอื่น							
2559
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท.

805,021.53
830.34

ค่าใช้จ่ายอื่น

5,073,433.17

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

5,879,285.04

(หน่วย : บาท)
2558
636,685.43
277.55
4,260,514.31
4,897,477.29

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่วนที่ 4
บทความ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ประจ�ำปี 2559
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่

ส่วนราชการทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บ ริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ
โดยผลงานทีก่ รมปศุสตั ว์ได้รบั รางวัล จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1) รางวัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับดี ผลงาน หมูบ่ า้ นไก่ดำ� ดอยแม่สลอง ของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
ปศุสัตว์ที่ 5 จังหวัดเชียงราย

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดี ผลงาน ชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชื้อ Brucella spp. ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

3) รางวั ล พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร
อย่างต่อเนื่อง ผลงาน การสร้างพันธมิตรการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่ส�ำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่
ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดย
มีผลการด�ำเนินการที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ โดยกรมปศุสตั ว์
ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลพัฒนาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับดี ผลงาน โครงการเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ไก่ประดู่หางด�ำเชียงใหม่ 1) ของ
ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การด�ำเนินงานด้านโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ�้ำ

		
กรมปศุสัตว์ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ�้ำ  มาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งได้เตรียม
ความพร้อมเพือ่ รับมือโรคอุบตั ใิ หม่ - อุบตั ซิ ำ�้ ทีส่ ำ� คัญ โดยการพัฒนาวิธกี ารชันสูตรโรคอุบตั ใิ หม่ทเี่ ป็นปัญหาต่อมนุษย์และสัตว์
จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานทางห้องปฏิบัติการอย่างพอเพียงและเหมาะสม ติดตามข้อมูล
ข่าวสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์เพือ่ เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข, คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมการวิจยั พัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
คณะท�ำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ หนึง่ เดียว นับได้วา่ งานด้านสุขภาพสัตว์ ภายใต้การด�ำเนินงานของกรมปศุสตั ว์
เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
โรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ�้ำ ที่ส�ำคัญ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังทั้งเชิงรุก ในปี 2559 ได้แก่ โรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีก (Highly pathogenic avian influenza), โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ (Nipah encephalitis), โรควัวบ้า
(Bovine spongiform encephalopathy) และโรคอีโบลา
(Ebola) วิธกี ารทดสอบแต่ละโรคด�ำเนินการดังนี้ โรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีก ตรวจหาเชื้อไวรัสในตัวอย่าง Cloacal swab
และ Oropharyngeal swab ของสัตว์ปีกมีชีวิต และ
อวัยวะภายในของสัตว์ตาย ตรวจด้วยวิธีแยกเชื้อในไข่ไก่
ฟัก และทดสอบด้วยวิธี Hemagglutination test (HA)
ถ้าพบการจับกลุม่ ตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงไก่ (ผลบวก)
จะทดสอบด้วยวิธี Hemagglutination inhibition (HI )
ซึ่งวิธีนี้ได้รับการรับรอง ISO แล้ว นอกจากนี้ ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสโดยวิธที างอณูชวี วิทยา (พีซอี าร์และ
เรียลไทม์พซี อี าร์) ร่วมกับยืนยันล�ำดับพันธุกรรมด้วยหากพบ
โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ ตรวจหาเชื้อไวรัสในตัวอย่าง
Oral swab, Rectal swab และ ปัสสาวะของค้างคาว และ
สุกร ตรวจโดยวิธีพีซีอาร์ ร่วมกับยืนยันล�ำดับพันธุกรรมด้วยหากพบ และตรวจหาแอนติบอดีด้วยวิธี ELISA นอกจากนี้
ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อปอดที่ผ่านการตรึงด้วยน�้ำยาฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีอีกด้วย โรควัวบ้า ตรวจหาเชื้อ
ไวรัสในเนื้อเยื่อก้านสมองที่ผ่านการตรึงด้วยน�้ำยาฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry/IHC)
โรคอีโบลา สายพันธ์ุ Reston ตรวจหาเชื้อไวรัสในตัวอย่างซีรัมสุกร ด้วยวิธีพีซีอาร์ ส่วนในค้างคาวตรวจจาก
Nasal swab ปัสสาวะและมูล และตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์เช่นกัน โดยผลการตรวจโรคข้างต้นเป็นลบทั้งหมด
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การควบคุม ป้องกันและแก้ ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์
เนือ่ งจากโรคติดเชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะ (Antibiotic Resistant Infection) ถูกจัดให้เป็นโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ (Emerging
Infectious Diseases) ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก และก�ำลังเป็นประเด็นปัญหาทีส่ ำ� คัญด้านการสาธารณสุข และความ
ปลอดภัยอาหารในระดับนานาชาติ กรมปศุสตั ว์ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาการดือ้ ยานี้ จึงได้จดั ท�ำกิจกรรมควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาในสัตว์เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นการบูรณาการการท�ำงานในทุกภาคส่วนของกรมปศุสตั ว์ เพือ่ เป็นการเตรียม
พร้อมให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มคี วามรูท้ งั้ ด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบตั ใิ นการเฝ้าระวังการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะ และสามารถป้องกัน
และควบคุมการเกิดเชื้อดื้อยาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรกรมปศุสัตว์
ทั้งในห้องปฏิบัติการและในพื้นที่ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรอบคอบและสมเหตุผล (Prudent use) ผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ในภาพรวมระดับประเทศ ในปีงบประมาณ 2559
1. จ�ำนวนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินการใช้ยาสัตว์ มีเป้าหมายการ
ปฏิบตั งิ าน 2,900 ราย มีผปู้ ระกอบการฟาร์มเลีย้ งสัตว์ทไี่ ด้รบั บริการพัฒนาและตรวจประเมินการใช้ยาสัตว์ จ�ำนวน 2,729 ราย
คิดเป็นร้อยละ 94.10
2. จ�ำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินการใช้ยาในฟาร์ม มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน
2,900 ฟาร์ม มีฟาร์มเลีย้ งสัตว์ทไี่ ด้รบั บริการพัฒนาและตรวจประเมินการใช้ยาในฟาร์ม จ�ำนวน 2,418 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ
83.40
3. การเก็บตัวอย่างไส้ตนั จากสุกรและไก่เนือ้ จากโรงฆ่าสัตว์ โดยปศุสตั ว์จงั หวัดในพืน้ ที่ เพือ่ ตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย
เพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน 2,900 ตัวอย่าง สามารถเก็บตัวอย่างไส้ตัน เพื่อส่งตรวจ จ�ำนวน
2,920 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.70
4. ผลการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรียเพือ่ ทดสอบการดือ้ ยาต้านจุลชีพ จากตัวอย่างไส้ตนั ในสุกรและไก่เนือ้ มีเป้าหมาย
การปฏิบัติงาน จ�ำนวน 2,900 ตัวอย่าง สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพได้ 2,134 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 73.60
5. การเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อ
ทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน 3,000 ตัวอย่าง สามารถเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจ จ�ำนวน
2,907 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.90
6. ผลการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ จากตัวอย่างเนื้อสุกรและเนื้อไก่ มีเป้าหมาย
การปฏิบัติงาน จ�ำนวน 3,000 ตัวอย่าง สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพได้ 2,485 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 82.80
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โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชด�ำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงห่วงใยในความเป็นอยูข่ องพสกนิกรของพระองค์ ทุกครัง้ ทีท่ รงเสด็จฯ
แปรพระราชฐานที่ประทับในทุกๆ ภาคของประเทศ จะทรงเสด็จฯ เยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม�่ำเสมอ โดย
มิได้ทรงเหน็ดเหนือ่ ย และทุกครัง้ จะมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมติดตามเพือ่ ถวายงานตามรับสัง่ เพือ่ พระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ประชาชน ทรงแนะน�ำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทาน
แนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดนี้เป็นการกระท�ำที่แสดงถึงน�้ำพระทัยอันเปี่ยมล้น
ไปด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ท�ำให้หน่วยงานสัตวแพทย์ที่ถวายงานได้เห็นน�้ำพระทัย
อันเต็มเปีย่ มด้วยพระเมตตาต่อปวงชนของพระองค์โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนือ่ ย ทัง้ ๆ ทีม่ พี ระชนมพรรษามากแล้ว ดังนัน้ จึงมีความเห็น
ตรงกันในการทีจ่ ะร่วมกันถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์เพือ่ เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจทีท่ รงมีอยู่
และเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ต่อไป
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เริม่ ด�ำเนินโครงการฯ ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2550 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร จนถึง
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) รวม 38 ครัง้ ในพืน้ ที่ 38 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน พัทลุง นครศรีธรรมราช
ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครพนม น่าน เพชรบุรี อุบลราชธานี พะเยา ชุมพร มหาสารคาม ตาก กาญจนบุรี สงขลา เพชรบูรณ์
ตรัง กาฬสินธุ์ ราชบุรี ศรีสะเกษ พิษณุโลก สระแก้ว ระนอง บึงกาฬ อุทัยธานี แพร่ พังงา สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ มุกดาหาร
บุรรี มั ย์ สตูล ยโสธร หนองบัวล�ำภู และล�ำปาง มีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์มารับบริการทัง้ สิน้ 49,524 ราย มีสตั ว์เลีย้ งของเกษตรกร
ได้รบั การดูแลสุขภาพทัง้ สิน้ 403,217 ตัว ในแต่ละครัง้ ในการออกหน่วยให้บริการจะมีบคุ ลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ร่วมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 คน/ครั้ง
กิจกรรมการให้บริการขึ้นกับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับ สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
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ผลงานการบังคับใช้กฎหมาย ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ปราบปรามผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมด จับกุม 850 ครั้ง มูลค่าของกลาง 225,290,931 บาท
โดยแยกรายละเอียดในแต่ละพระราชบัญญัติ ดังนี้
พ.ร.บ. ที่กระทำ�ความผิด
1. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
2. พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2553
3. พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
4. พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ. วิชาชีพการ
สัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
6. พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ. 2557
รวม

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จับกุม (ครั้ง)

มูลค่าของกลาง (บาท)

540
213
64
14
17

215,930,152.70
6,591,915.00
233,825.00
638,610.00
890,579.00

2
850

1,005,850.00
225,290,931.70
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ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/น�ำออก ราชอาณาจักร
ปริมาณการน�ำสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ปีงบประมาณ
2559

ชนิดสัตว์
กระบือ

จ�ำนวน (ตัว/ฟอง/โด๊ส)

มูลค่า (บาท)

352

28,370

733,330,000.00

แกะ

8

799

496,000.00

ไก่เนื้อ

1

12

8,076.34

54

2,249,270

114,671,908.49

โคนม

2

399

72,402,368.14

โคเนื้อ

706

90,301

2,204,703,717.32

น�้ำเชื้อโคนม

9

107,792

10,878,380.32

น�้ำเชื้อโคเนื้อ

9

61,307

11,886,086.07

น�้ำเชื้อสุกร

9

635

1,359,384.24

น�้ำเชื้อสุนัข

3

38

799,734.24

37

10,799

6,350,000.00

ลูกไก่ไข่ GP

2

6,138

13,970,781.38

ลูกไก่ไข่ PS

32

458,461

93,532,767.87

ลูกไก่เนื้อ GP

78

853,831

716,469,107.80

ลูกไก่เนื้อ PS

52

703,600

130,727,728.33

1

2,837

5,266,770.00

16

93,462

25,201,739.98

6

412

36,133,374.73

3,943

23,908

168,059,600.84

5,320

4,692,371

4,346,247,526.09

ไข่ไก่ท�ำพันธุ์

แพะ

ลูกเป็ด
ลูกเป็ด PS
สุกร
สัตว์อื่นๆ
ผลรวม

ร.7 (ใบ)

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/น�ำออก ราชอาณาจักร
ปริมาณการน�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
ปีงบประมาณ
2559

ชนิดสัตว์
กระบือ

ร.9 (ใบ)

จ�ำนวน (ตัว/ฟอง/โด๊ส)

มูลค่า (บาท)

680

39,768

1,903,080,000.00

แกะ

1

22

44,000.00

ไก่ไข่

974

1,871,090

134,485,120.00

ไก่เนื้อ

1,597

2,076,623

57,936,550.00

ไข่ไก่ท�ำพันธุ์

99

5,320,860

49,500,673.82

ไข่ไก่บริโภค

187

1,846,812

3,437,464.00

1

10,200

198,900.00

โคนม

16

817

18,905,700.00

โคเนื้อ

2,264

171,608

7,241,370,000.00

น�้ำเชื้อโคนม

1

42,240

2,196,480.00

น�้ำเชื้อโคเนื้อ

3

77,775

4,044,300.00

เป็ด

829

529,855

59,347,645.56

แพะ

154

18,237

50,996,400.00

ลูกไก่ไข่

108

1,558,150

30,524,750.00

1

7,000

203,000.00

659

9,927,853

93,404,360.11

ลูกไก่เนื้อ GP

1

20,000

100,000.00

ลูกไก่เนื้อ PS

19

75,916

12,087,149.74

ลูกเป็ด

67

522,500

10,395,206.67

สุกร

7,694

1,064,410

7,007,782,916.60

สัตว์อื่นๆ

8,467

874,242

159,947,440.50

23,822

26,055,978

16,839,988,057.00

ไข่เป็ดท�ำพันธุ์

ลูกไก่ไข่ GP
ลูกไก่เนื้อ

ผลรวม
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/น�ำออก ราชอาณาจักร
ปริมาณการน�ำซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ปีงบประมาณ
ชนิดซากสัตว์
2559
กระดูกโค-กระบือ
ซากกระบือ
ซากแกะ
ซากไก่
ซากโค
ซากเป็ด
ซากแพะ
ซากสุกร
ซากสัตว์อื่นๆ
ผลรวม

ร.9 (ใบ)
100
105
585
11
4,492
76
11
2,415
366
8,161

จ�ำนวน (ก.ก.)
8,426,118.00
3,704,738.00
6,201,316.43
159,386.87
114,867,944.60
344,173.12
12,091.30
82,035,784.00
1,030,889.99
216,782,442.31

มูลค่า (บาท)
59,288,108.80
136,841,387.99
1,752,294,137.07
14,001,036.35
10,263,302,755.92
64,512,777.94
3,026,010.93
2,767,598,709.74
232,536,481.07
15,293,401,405.81

ปริมาณการน�ำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
ปีงบประมาณ
ชนิดซากสัตว์
2559
กระดูกโค-กระบือ
เขาโค-กระบือ
ซากกระบือ
ซากแกะ
ซากไก่
ซากโค
ซากเป็ด
ซากแพะ
ซากสุกร
หนังโค-กระบือ
ซากสัตว์อื่นๆ
ผลรวม

ร.9 (ใบ)
66
2
39
30
20,409
417
605
4
1,023
24
9
22,628

จ�ำนวน (ก.ก.)
2,605,702.00
12,600.00
93,377.00
461,818.85
295,646,727.46
19,102,109.08
9,376,657.08
46.00
21,189,054.95
1,055,141.30
53,539.60
349,596,773.32

มูลค่า (บาท)
137,495,143.85
235,065.65
19,549,062.45
72,397,398.99
25,812,262,766.48
1,959,826,766.48
792,689,229.42
127,125.60
1,365,500,202.74
46,147,723.70
9,933,638.37
30,216,163,946.11
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กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปีงบประมาณ 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ�ำนวน 4 ครั้ง
ไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยกรมปศุสตั ว์มเี ป้าหมายด�ำเนินการ 21,300 ราย จากผลการด�ำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2559
มีเกษตรกรมารับบริการคลินิกปศุสัตว์ จ�ำนวน 34,489 ราย คิดเป็นร้อยละ 161.92
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โครงการคัดเลือกส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ
ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด�ำริ ดีเด่น ประจ�ำปี 2558
กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงได้จัดท�ำโครงการคัดเลือกส�ำนักงาน
ปศุสัตว์อ�ำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ ดีเด่น ประจ�ำปี 2558
เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับปศุสัตว์อ�ำเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับ
ปศุสัตว์อ�ำเภอทั่วประเทศ ดังนี้
- ประเภท S (ขนาดเล็ก) จ�ำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 100 – 200 ตัว
- ประเภท M (ขนาดกลาง) จ�ำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 201 – 400 ตัว
- ประเภท L (ขนาดใหญ่ ) จ�ำนวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต่ 401 ตัว ขึ้นไป

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท S (ขนาดเล็ก)

นายนรินทร์ พรมเมืองดี
ต�ำแหน่ง : ปศุสัตว์อ�ำเภอเมืองน่าน ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชนบท
ตามแนววิถีพอเพียงให้มั่นคงและยั่งยืน”

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท M (ขนาดกลาง)

นายนพดล พินิจ
ต�ำแหน่ง : ปศุสัตว์อ�ำเภอพาน ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นพัฒนาด�ำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพือ่ เกษตรกร ตามพระราชด�ำริ สูค่ วามมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน”

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท L (ขนาดใหญ่)

นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
ต�ำแหน่ง  : ปศุสตั ว์อำ� เภอเมืองมุกดาหาร ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดมุกดาหาร
วิสัยทัศน์ : “พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทะเบียนสัตว์
กลุ่มเกษตรกรเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนา ธคก.”
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

ด้วยกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เดินทางไปประชุมและติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน ประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2559  ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
โดย H.E. Lyonpo Yeshey Dorji รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งภูฏาน ให้เกียรติต้อนรับ
คณะผู้แทนไทยด้วยตนเอง และได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตตามกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (MOAC) และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ (MAF) พร้อมทั้ง Dr. Tashi Samdup อธิบดีกรมปศุสัตว์
ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนและมีความร่วมมืออันดีที่มี
ต่อรัฐบาลภูฏานมาโดยตลอด ทัง้ นี้ รอธ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ได้เป็นผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์ในการส่งมอบไข่ไก่งวงฟัก จ�ำนวน 120 ฟอง
แก่ผู้แทนปศุสัตว์ภูฏาน เพื่อใช้ประโยชน์ตามโครงการความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์ปีก
ทัง้ นี้ เป้าหมายหลักของรัฐบาลภูฏานในกรอบการปศุสตั ว์ คือ การสร้างเสริมความมัน่ คงทางอาหาร (Food Security)
โดยหวังให้มีการผลิตอาหารให้เพียงพอภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการน�ำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศ
ข้างเคียง
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การจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4
(The 4th OIE Global Conference on Veterinary Education)

ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์
ครั้งที่ 4 (The 4th OIE Global Conference on Veterinary Education) ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา
3 วัน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยหน่วยงานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวางนโยบายหลักการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการทางสัตวแพทย์และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า ก้าวทันกับยุคสมัย
ในปัจจุบัน รวมทั้งร่วมพัฒนาก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ของสัตวแพทย์ในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลกร่วมกัน
เพือ่ ให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 600 คน มาจากหน่วยงานภาครัฐของทุกประเทศ
ผู้แทนจากหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา และ
สัตวแพทยสมาคมฯ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีโอกาสยกระดับวิชาชีพทางสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศอื่น ๆ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ในการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถแลก
เปลี่ยนความรู้ทางสัตวแพทย์ โรคระบาดจากสัตว์สู่คน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ภูมิภาคและประชากรทั่วโลก
2) ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการจัดการประชุมระดับโลกซึ่งจะมีการพิจารณาการพัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงวิชาการ
ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เป็นไปในกรอบและทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับความรู้และตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และ 3) เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกของ OIE ได้ประชุมหารือและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์
ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกัน
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การจัดประชุมระดับอธิบดีว่าด้วยนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์
และการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และไทย ครั้งที่ 1

กรมปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพการประชุมโต๊ะกลมในระดับผู้บริหารของหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศเพื่อนบ้าน
(อธิบดีของกรมสัตวแพทย์และปศุสัตว์ 4 ประเทศ) กรมสุขภาพสัตว์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Department of Animal
Health; DAHP) กรมเลี้ยงสัตว์และการประมงแห่ง สปป. ลาว (Department of Livestock and Fisheries; DLF) และ
กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Livestock Breeding and Veterinary Department;
LBVD) ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ระหว่างพรมแดน โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย
2. เพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ระหว่างพรมแดนอย่างปลอดภัย
3. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์ระหว่างพรมแดน และ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
4. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ ผ่าน OIE Collaborating Center on
Veterinary Public Health Centre for Asia Pacific ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์
เพื่อแก้ ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2559
นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล ประการหนึ่งได้แก่ การจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท�ำกิน รวมถึงส่งเสริมอาชีพ
แก่เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินท�ำกินด้วย ในการขับเคลื่อนมีระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

ผลการด�ำเนินงาน
จากแผนได้รับงบประมาณ 8.55 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร รวม 3,000 ราย จากการตรวจสอบพื้นที่และ
เกษตรกร ในพื้นที่ 31 จังหวัด พบว่ามีพื้นที่และเกษตรกรใน 12 จังหวัด ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ และจากการ
ด�ำเนินงานส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์มีผลโดยสรุป ดังนี้
1. ส่งเสริมอาชีพและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรรวม 2,371 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.03) โดยได้สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเป็นพันธุไ์ ก่พนื้ เมืองจ�ำนวน 32,772 ตัว, อาหารสัตว์จำ� นวน 81,930 กิโลกรัม และวัสดุกอ่ สร้าง/ปรับปรุงโรงเรือน
จ�ำนวน 2,371 แห่ง

2. ผลการส่งเสริมเป็นรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ 72 ราย, เชียงใหม่ 500 ราย, เชียงราย 350 ราย, นครพนม
200 ราย, พิษณุโลก 153 ราย, ชุมพร 180 ราย, ยโสธร 33 ราย, สตูล 304 ราย, ล�ำปาง 374 ราย, มุกดาหาร 150 ราย และ
อุทยั ธานี 55 ราย ส่วนอีก 4 จังหวัดได้คนื เป้าหมายเกษตรกร รวม 629 ราย ได้แก่ จังหวัดล�ำปาง 360 ราย, พิษณุโลก 125 ราย,
สุราษฎร์ธานี 141 ราย และกาฬสินธุ์ 3 ราย เนื่องจากเกษตรกรขอสละสิทธิ์ และความไม่พร้อมของสภาพโครงสร้างพื้นฐาน
(ระบบน�้ำ, สภาพดิน และที่อยู่อาศัย เป็นต้น) ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
3. จากการติดตามผลการด�ำเนินงานพบว่าเกษตรกรในพืน้ ทีม่ คี วามพึงพอใจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมให้เลีย้ งไก่พนื้ เมือง
ซึ่งเกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายไก่พื้นเมืองบางส่วนเป็นรายได้ และใช้เป็นอาหารในครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย นอกจากนั้น
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคัดไก่เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ประมาณรายละ 4–6 แม่ เพื่อขยายการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกร
มีความพึงพอใจกับระบบการเลีย้ งสัตว์แบบประณีต (Intensive) และการลด
ต้นทุนการเลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ และหาได้ง่ายในท้องถิ่น
รวมทั้งการจัดท�ำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) ส่งผล
ให้ไม่มีการตายของไก่พื้นเมืองในฟาร์มเกษตรกรเป้าหมายเกือบทั้งหมด
หรือมีอัตราการตายในระดับต�่ำมากในบางฟาร์ม
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2559
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปาง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดล�ำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล�ำปาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน
มหกรรมไก่พนื้ เมืองแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 ประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17–19
มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปาง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัด
ล�ำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ให้เป็น
มรดกอันล�้ำค่าของไทยที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสันทนาการ เป็นเวทีเพือ่ การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
เกษตรกร นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำสูก่ ารพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้งในด้านการผลิต การลดต้นทุน
การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนเพื่อรองรับและสนับสนุนการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี 2559
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และหน่วยงาน
ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ด�ำเนินการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี 2559
ระหว่างวันที่ 23–25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตื่นตัว
ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ทั้งในด้านการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูป และการตลาด โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วย การประกวดพันธุแ์ พะ การประชุมวิชาการ การจัดเวทีเสวนาเกษตรกร กิจกรรมสานสัมพันธ์เกษตรกรเลีย้ งแพะ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ ของนักวิชาการ และกลุม่ เครือข่ายเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งแพะ การจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ แสดงผลิตภัณฑ์จากแพะ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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“ข้อคิดในการท�ำงาน”

โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (อธิบดีกรมปศุสัตว์)
ผมรูส้ กึ ยินดีทผี่ บู้ ริหารกับหัวหน้าหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทัว่ ประเทศได้มาประชุม และรับทราบผลการด�ำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ แผนการด�ำเนินงานในอนาคต การประชุมครัง้ นีค้ วรจะเป็นการประชุมในรูปแบบการรายงานในเชิงวิเคราะห์
เช่น กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณ เหตุใดจึงล่าช้า สาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร เพือ่ ในปีตอ่ ไป เราจะได้ไม่ซำ�้ รอยเดิม
และผมขอขอบคุณทุกๆ คน ด้วยความจริงใจและจริงจัง เพราะผลการประเมินของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และฝากค�ำขอบคุณไปยังเพื่อนร่วมงานของท่านด้วย
ซึง่ การบริหารระบบราชการในปัจจุบนั ของประเทศอืน่ ได้เปลีย่ นแปลงไป ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ ได้เปลีย่ นการบริหารจัดการ
โดยสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชน มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายน�ำประเทศ
เข้าสูย่ คุ 4.0 โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีอ่ ยากจะฝากให้ผบู้ ริหารทุกท่าน
ได้ศึกษา น�ำความรู้ นวัตกรรมมาใช้ ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Big Data and Analytics)

กรมปศุสัตว์จ�ำเป็นต้องมีการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีการท�ำงานที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่มาก เช่น การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถน�ำข้อมูลไป
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ต่อได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท�ำงานได้สูงสุด
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่สามารถท�ำงานตามที่โปรแกรมตั้งไว้ ได้ ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
การควบคุมของมนุษย์ (Autonomous Robots)

กรมปศุสัตว์ในอนาคต จ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาด้านการน�ำเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาใช้ ทั้งในแง่ของ
กระบวนการผลิต กระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เพื่อลดแรงงานคน และลดความผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาในการท�ำงาน และเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญ

3. การประเมินสถานการณ์จ�ำลอง (Simulation)

กรมปศุสัตว์ต้องมีการประเมินสถานการณ์จ�ำลองที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Brain storm ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ซึ่งผู้บริหารควรกล้าที่จะตัดสินใจบน
พื้นฐานของการท�ำงานร่วมกัน

4. ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Horizontal and vertical System Integration)

การจัดระบบบริหารแบบบูรณาการ เช่น การร่วมประชุม ร่วมตัดสินใจ ร่วมวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธกี ารด�ำเนินงานทีด่ ที สี่ ดุ เกิดความโปร่งใส และประสบความส�ำเร็จได้โดยตรง อันก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง
จุดอ่อนของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งทุกคนที่ร่วมกันท�ำงานต้องกล้าพูด กล้าวิจารณ์ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา และทุกคนต้องมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

5. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทเี่ ชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (Industrial Internet of Things)
การน�ำเทคโนโลยีที่มีการจัดเก็บผ่านระบบคอมพิวเตอร์และน�ำมาเชื่อมกับระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย
		

คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะท�ำให้ข้อมูลมีความแม่นย�ำ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ เช่น ที่ผ่านมาไม่
ว่าจะเป็นการให้บริการผสมเทียม การเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือการให้บริการต่างๆ จะใช้ระบบเอกสารเป็นหลัก แต่ในอนาคต
ข้างหน้าระบบเอกสารจะหายไป จะมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาแทนที่ และจะท�ำให้สามารถตรวจสอบและยืนยันได้
มีความแน่นอน

6. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จะต้องมีการพัฒนาและวางระบบความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
และทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ร่วมกันป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ทางด้านสารสนเทศไม่ให้เข้ามาในระบบของ
กรมปศุสตั ว์ การดาวน์โหลดข้อมูลโดยไม่สนใจแหล่งทีม่ าและไม่เป็นประโยชน์กบั องค์กร จะต้องมีความระมัดระวัง เพราะจะ
ท�ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสตั ว์ทงั้ ระบบเกิดความเสียหาย ซึง่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จะต้องหา
แนวทางและมาตรการในการป้องกัน และทุกหน่วยงานจะต้องให้ความส�ำคัญและให้ความร่วมมือ
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7. การท�ำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จ�ำนวนมาก (The Cloud)

ระบบ Cloud เป็นระบบหนึง่ ทีจ่ ะต้องน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ ลดต้นทุนและเป็นนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งในบางอย่างมีความจ�ำเป็นที่กรมฯ จะต้องพึ่งระบบ Cloud ดังนั้น จะท�ำอย่างไรให้เรามีความรอบรู้และสามารถน�ำระบบ
Cloud มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น แต่คงไม่ได้หมายถึงหน่วยงานเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
แต่รวมถึงทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ควรจะต้องมีการพัฒนาและศึกษาการใช้ระบบ Cloud ขอฝากให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้ด้านนี้ จะต้องให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกหน่วยงานของ
กรมปศุสัตว์ด้วย

8. การผลิตจะมีความทันสมัยและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
ในปริมาณที่มาก (Additive Manufacturing)

การบริหารจัดการในระบบอุตสาหกรรมท�ำได้ง่ายกว่า  แต่ในระบบราชการก็ต้องมาพิจารณาบทบาทภารกิจ
และโครงการที่จะต้องด�ำเนินการให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าของเรา  ซึ่งเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภค
เช่น โครงการแปลงใหญ่ การลดต้นทุนการผลิต จะต้องศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งการผลิตอาจจะตอบสนอง
ต่อผู้บริโภคกลุ่มน้อยแต่มีก�ำลังซื้อสูงก็ได้ เช่น การท�ำเกษตรอินทรีย์หรือไข่อินทรีย์ สิ่งส�ำคัญ คือ ต้องมีตลาดแน่นอน
รวมถึงการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพราะจะต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา 

9. การส่งข้อมูลเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ (Augmented Reality)

การส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ real time ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการส่งข้อมูลเสมือนจริงรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็ได้ด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ เช่น ระบบ e – Movement ระบบการป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ ระบบการให้บริการ e-Service ต่างๆ สิง่ เหล่านี้ อนาคตจะมีความจ�ำเป็นอย่างมาก เพราะการท�ำงานจะต้อง
มีความรวดเร็วและแม่นย�ำและมีความเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบและรายงานได้ทันที ว่าจะเป็นการ
ควบคุมการเคลื่อนย้าย การป้องกันโรค การออกใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น
ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วทั้ง 9 ข้อ กรมปศุสัตว์ได้มีความพยายามและขับเคลื่อนผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอฝากให้พวกเราทุกคนช่วยกัน
คิดและพิจารณาว่าเราจะท�ำอย่างไร ถึงจะท�ำให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย มีการท�ำงานอย่างสมาร์ท โดย
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน มีความโดดเด่นในด้านผลการด�ำเนินงาน

การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลส�ำเร็จการด�ำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
5 กันยายน 2559

กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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