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	 ผู้ปฏิบัติราชการ	 นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าท่ีอย่างท่ัวถึงแล้ว	 
ยังจ�าเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว	ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์	อย่างกระจ่างชัดด้วย
	 งานราชการซ่ึงเป็นงานของแผ่นดิน	 จึงจะด�าเนินไปอย่างถูกต้อง	 
ตรงตามเป้าหมาย	 และส�าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์	 คือยังความดี	 
ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน

พระราโชวาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	ประจ�าปี	2561



ค่านิยมหลักของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565

“I2 – SMART”

I Innovation l สร้างนวัตกรรม

I Integration l ทํางานแบบบูรณาการ

S Standard l สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

M Mastery l การทํางานอย่างมืออาชีพ

A Agility l ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

R Responsibility l มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

T Teamwork l มุ่งมั่นในการทํางานร่วมกัน
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นายอภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายอ�าพันธุ์ เวฬุตันติ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

รายงานประจ�าปี 2561
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	 รายงานประจ�าปี	 2561	 ฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์	 ผลการด�าเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์	 ซึ่งด�าเนิน
งานภายใต้	แผนปฏบิตัริาชการ	ประจ�าปี	2561	และการปฏิบตัริาชการตาม
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยมีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

	 กรมปศุสัตว์	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานประจ�าปี	 2561	 ท่ีได้
รวบรวมไว้ในฉบบันี	้จะอ�านวยประโยชน์แก่หน่วยงาน	องค์กร	ส่วนราชการ	
และผู้ที่สนใจทั่วไป	 ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรม
ปศุสัตว์	รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการปศุสัตว์ของประเทศ

กรมปศุสัตว์

ค�าน�า
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ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1
ส่ ว น ที่
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วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การที่นําและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

และยั่งยืนในตลาดโลก
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พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า 
และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์

ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล

วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

ก�ากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1

2

3

4

5
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ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
	 กรมปศุสัตว์	 มีภารกิจเก่ียวกับการก�าหนดทิศทางและนโยบาย	 การควบคุม	 การก�ากับ	 การส่งเสริม	 การวิจัย	
การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์	 รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรม 
และความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์	 เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ	 และมีมาตรฐาน	 ถูกสุขอนามัย	 
ปราศจากโรค	 สารตกค้าง	 และสารปนเปื้อน	 มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 และสามารถแข่งขันได้ 
ในระดับสากล	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

1
ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 กฎหมาย
ว่าด้วยการบ�ารุงพันธุ ์สัตว์	 กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์	 กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์	 
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	 กฎหมายว่าด้วย

การควบคมุการฆ่าสตัว์และจ�าหน่ายเนือ้สตัว์	
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	 พันธุ์สัตว์	 
พันธุ ์พืชอาหารสัตว์	 อาหารสัตว์	 ชีวภัณฑ์	 และชีววัตถ ุ

ส�าหรับสัตว์	 ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว	์
ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์	 และ

กระบวนการอื่นที่ เกี่ยวข ้องในด้านการ
ปศุสัตว ์	 เพื่อให้ได ้มาตรฐานและมี 

ความปลอดภัย

2
ศึกษา	วิจัย	และพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านการปศุสัตว์
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4
ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์	น�้าเชื้อ	 เชื้อพันธุ์	พืชอาหารสัตว์	

และเสบียงสัตว์	 เพ่ือการพัฒนาด้านการปศุสัตว์	 
และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์	 เวชภัณฑ์	 และ

ชีววัตถุส�าหรับสัตว์	 เพื่อการควบคุมโรค
ระบาดสัตว์

5
ควบคุม	 ป้องกัน	 ก�าจัด	 บ�าบัด	 วินิจฉัยและ 

ชันสูตรโรคสัตว์	 ก�ากับดูแลสถานพยาบาล 
สัตว์	 และพัฒนาระบบการจัดการด้าน

สุขภาพสัตว์

6
ส่งเสริม	 พัฒนา	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 

การปศุสัตว์	 และบริหารจัดการ	 การประสาน
ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

7
ด�าเนินการอนุ รักษ ์พันธุกรรมและความ 

หลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว	์ 
และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่เกิดจากการปศุสัตว์

8
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด 

ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตาม 
ที่ รั ฐมนตรีห รือคณะรั ฐมนตรี 

มอบหมาย
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ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➜	ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

➜	เศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีอัตราการเติบโต
ขยายตัวต่อเนื่อง	และ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

➜	เสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
ด้านการปศุสัตว์

โครงการ	:	ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
➜	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

➜	ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

➜	แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพการผลิต 
ภาคเกษตร

➜	ส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ
ด้านปศุสัตว์

ผลผลิต	:	พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม
➜	เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัดและ

ชันสูตรโรคสัตว์
➜	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ี

ด้านการปศุสัตว์
➜	พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
➜	พัฒนาอาหารสัตว์
➜	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ 

การสื่อสาร
➜	ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

➜	พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษมีการจัดระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม
สิ่งแวดล้อมและความ
มั่นคง	รวมทั้งระบบ
บริการที่เกี่ยวข้องที่
ได้มาตรฐานเพื่อจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการมา	
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ	10	พื้นที่

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ
ปศุสัตว์

โครงการ	:	เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม
➜	โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
➜	เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน

แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2561 กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➜	ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ	
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

➜	ระบบคมนาคมและ 
โลจิสติกส์	มีมาตรฐาน
สูงขึ้นในระดับสากล

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ 
ปศุสัตว์

โครงการ	:	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม
➜	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์

➜	เพิ่มขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเท่าเทียม 
ทางสังคมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ 
ปศุสัตว์

โครงการ	:	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม
➜	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

➜	วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแขง็ด้านสงัคม 
ชุมชน	ความมั่นคง	
และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

➜	วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ 
ปศุสัตว์

โครงการ	:	วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์
กิจกรรม
➜	วิจัยและนวัตกรรม

โครงการ	:	วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์
กิจกรรม
➜	วิจัยพื้นฐาน
➜	วิจัยประยุกต์

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ 
ปศุสัตว์

โครงการ	:	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
สู่มาตรฐาน
กิจกรรม
➜	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
➜	พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 

ด้านปศุสัตว์
โครงการ	:	ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
ภาคปศุสัตว์
กิจกรรม
➜	การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
➜	การพัฒนาสุขภาพสัตว์

แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2561 กรมปศุสัตว์ (ต่อ)
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ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➜	ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ	
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

➜	ลดต้นทุนการผลิต	 
และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร	 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ 
ปศุสัตว์

โครงการ	:	ระบบส่งเสริมเกษตร 
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม
➜	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
โครงการ	:	บริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส�าหรับสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ
กิจกรรม
➜	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
➜	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
➜	ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
โครงการ	:	พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม
➜	พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ	:	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	
(Smart Farmer)
กิจกรรม
➜	สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

➜	พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเอง
ได้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

➜	เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการ 
ปศุสัตว์

โครงการ	:	เกษตรอินทรีย์
กิจกรรม
➜	ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์อินทรีย์
โครงการ	:	ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม
➜	ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2561 กรมปศุสัตว์ (ต่อ)
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ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

➜	ยุทธศาสตร์
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน	 
ลดความ
เหลื่อมล�้า	 
และสร้าง 
การเติบโต 
จากภายใน

➜	ประชาชนสามารถ
ด�ารงชีวิต	โดยพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมั่นคง	
พอประมาณ

➜	ส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ	:	พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรม
➜	พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการ	:	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
กิจกรรม
➜	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ

➜	เศรษฐกิจชุมชน 
เข้มแข็ง	ประชาชน 
มีความสุข	และ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น

➜	ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร

โครงการ	:	พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)
กิจกรรม
➜	พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

และยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ	์(OTOP)

➜	ยุทธศาสตร์
ด้านการ
จัดการน�า้
และสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

➜	ราษฎรผู้ยากไร ้
มีที่ดินท�ากินในที่ดิน
ของรัฐอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย	และ 
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ	เพื่อ
สร้างรายได้และมี
คุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น

➜	ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร

โครงการ	:	ส่งเสริม	และพัฒนาอาชีพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร
กิจกรรม
➜	ส่งเสริม	และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร

➜	เพิ่มการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน

➜	บริหารจัดการ 
ภาคการปศุสัตว์

โครงการ	:	พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค	
กระบือ	เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
➜	พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค	กระบือ	 

เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2561 กรมปศุสัตว์ (ต่อ)
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

➜	ส�านักงานเลขานุการกรม
➜	กองการเจ้าหน้าที่
➜	กองคลัง
➜	กองแผนงาน
➜	ส�านักกฎหมาย
➜	กองความร่วมมือด้านการ 
	 ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
➜	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 และการสื่อสาร
➜	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
➜	กลุ่มตรวจสอบภายใน
➜	กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์*
➜	ส�านักงานปศุสัตว์พื้นที ่
	 กรุงเทพมหานคร

ด้านบริหาร

➜	ส�านักเทคโนโลยีชีวภาพ 
	 การผลิตปศุสัตว์
➜	ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์
➜	ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์
➜	กองส่งเสริมและพัฒนา 
	 การปศุสัตว์
➜	กองงานพระราชด�าริและ 
	 กิจกรรมพิเศษ*
➜	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์*

ด้านการผลิตและส่งเสริม

➜ ส�านักงานปศุสัตว์เขต	1-9
➜ ด่านกักกันสัตว์
➜ ศูนย์ฯ	/	สถานีฯ
➜ ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	76	จังหวัด
➜ ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ	878	อ�าเภอ

➜	ส�านักควบคุม	ป้องกัน	และ 
	 บ�าบัดโรคสัตว์
➜	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
➜	ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
➜	กองสารวัตรและกักกัน*

ด้านสุขภาพสัตว์

➜	ส�านักพัฒนาระบบและรับรอง 
	 มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
➜	ส�านักตรวจสอบคุณภาพ 
	 สินค้าปศุสัตว์
➜	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์*

ด้านมาตรฐาน

ที่มา	:	กฎกระทรวง	แบ่งส่วนราชการปศุสัตว์	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนที่	88	ก	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
หมายเหต	ุ*	เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน
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อัตราก�าลังข้าราชการปี 2561

ต�าแหน่ง
ประเภท

ระดับ
วุฒิการศึกษา

รวมต�า่กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

บริหาร สูง - 1 - - 1

ต้น - - 4 - 4

อ�านวยการ สูง 1 44 29 - 74

ต้น 1 11 2 1 15

วิชาการ เชี่ยวชาญ - 8 13 4 25

ช�านาญการพิเศษ - 376 150 22 548

ช�านาญการ - 493 79 5 577

ปฏิบัติการ - 506 68 4 578

ทั่วไป อาวุโส 99 551 79 - 729

ช�านาญงาน 358 976 40 1 1,375

ปฏิบัติงาน 204 87 2 - 293

รวม 663 3,053 466 37 4,219

อัตราก�าลังลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ

ต�าแหน่งประเภท
วุฒิการศึกษา

รวม
ต�า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลูกจ้างประจ�า 964 63 - - 1,027

พนักงานราชการ 1,943 1,803 36 - 3,782

รวม 2,907 1,866 36 - 4,809

อัตราก�าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ
ต�าแหน่งประเภท จ�านวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ 4,219 46.73

ลูกจ้างประจ�า 1,027 11.38

พนักงานราชการ 3,782 41.89

รวม 9,028 100.00

อัตราการถือครองจริง	ณ	30	กันยายน	2561
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

สรุปผลการประเมิน

Functional base Agenda base Area base Innovation base Potential base สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย - สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ 

ด�าเนินงาน
ผล

ประเมิน
สรุปผล
ประเมิน

1. Function base 1.	GDP	ภาคการเกษตรขยายตัว	 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	3

เติบโตร้อยละ	3
จากปีก่อน

ร้อยละ	6.2 ผ่าน

สูงกว่า 
เป้าหมาย

2.	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน	
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

57,565	บาท 58,975	บาท ผ่าน

3.	ประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร

3.1	ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตร	 
ที่เพิ่มขึ้น	:	ค่าเฉลี่ยผลผลิต 
น�้านมดิบของประเทศไทย	
(กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน)

12.27
กิโลกรัม/ตัว/วัน

11.89  
กิโลกรัม/ตัว/วัน

ไม่ผ่าน

3.2	ผลการด�าเนินการตามแนวทาง 
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ร้อยละ	66.67

ไม่ผ่าน

1)	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่เพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับการ
ท�าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม 
โครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	
โดยเฉลี่ยทุกแปลง

ผลผลิตเพิ่มขึ้น	
ไม่น้อยกว่า	 
ร้อยละ	5

ร้อยละ	18.05

2)	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคา
ผลผลิตเพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับ 
การท�าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	
โดยเฉลี่ยทุกแปลง

ราคาผลผลิต 
เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า	 
ร้อยละ	5

ร้อยละ	19.34
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ 

ด�าเนินงาน
ผล

ประเมิน
สรุปผล
ประเมิน

3)	แปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	60	ของแปลงสินค้า 
ที่สามารถตรวจรับรองได้

ได้รับรอง
คุณภาพและ
มาตรฐานการ

ผลิต	ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	60

ร้อยละ	47.52

สูงกว่า 
เป้าหมาย

3.3	จ�านวนเกษตรกรที่เป็น	 
Smart	Farmer	(ราย)

13,000	ราย 13,000	ราย ผ่าน

4.	ร้อยละของจ�านวนฟาร์มมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	30
(46	ฟาร์ม)

ร้อยละ	30
(46	ฟาร์ม)

(ปี	2560	สะสม
จ�านวน	151	ฟาร์ม,	
ปี	2561	จ�านวน
รวม	197	ฟาร์ม,	
เพิ่มขึ้น	46	ฟาร์ม)

ผ่าน

2. Agenda base 1.	การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน

ผ่าน

สูงกว่า 
เป้าหมาย

1.1	ร้อยละการด�าเนินการตามแผน 
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100

1.2	ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญ 
ที่ทันต่อสถานการณ์	(ถ้ามี)

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100	
(จ�านวน	1	เรื่อง)

2.	ความส�าเร็จของการจัดท�าบัญชีสมดุล	
Demand	&	Supply	ของสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ

รายงานการจดัท�า 
บัญชีสมดุลฯ
73	จังหวัด

รายงานการจัดท�า
บัญชีสมดุลฯ
73	จังหวัด

ผ่าน

3. Area base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่	3 - - - -

4. Innovation 
base

1.	การพัฒนานวัตกรรม	: 
การผลิตข้าวโพดหมักเชิงพาณิชย์ของ
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา

50	คะแนน 100	คะแนน ผ่าน

สูงกว่า 
เป้าหมาย

2.	การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ	80 ร้อยละ	100 ผ่าน

15รายงานประจ�าปี 2561
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ 

ด�าเนินงาน
ผล

ประเมิน
สรุปผล
ประเมิน

5. Potential base 1.	การจัดท�าและด�าเนินการตามแผน	
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

วัดผลการ 
ด�าเนินงานและ

การใช้จ่าย 
งบประมาณ	 
12	เดือนแรก

1.	ผลการ 
ด�าเนินงาน	 
ร้อยละ	128.53

2.	ผลการเบิกจ่าย	
ร้อยละ	96.51

ผ่าน

สูงกว่า 
เป้าหมาย

2.	การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูป
องค์การ

จัดส่งแผนฯ	 
ที่สมบูรณ์และ 
แผนปฏิบัติ
ราชการ	

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	

ภายในวันที่	26	
ตุลาคม	2561

จัดส่งแผนฯ	วันที่	
25	ตุลาคม	2561

ผ่าน

หมายเหตุ สรุปผลประเมิน	 ระดับคุณภาพ	 เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 
	 	 	 ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
 	 ระดับมาตรฐาน	 เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ
	 	 	 ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน	แต่ไม่ม	ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับ
	 	 	 การประเมินในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย
 	 ระดับต้องปรับปรุง	 เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย 
	 	 	 ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง	(แม้ว่าจะได้รับการประเมิน 
	 	 	 ในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

ข้อมูล	ณ	วันที่	12	พฤศจิกายน	2561
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ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :	เสริมสร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพี
ด้านการปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพปศุสัตว์	 สามารถ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต	 ปศุสัตว์ท�าให ้
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) :	 ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการฯ	มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5

ปัญหา อุปสรรค :
1.	ช่วงเดือนตลุาคม	-	พฤศจกิายน	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุม	 เกิดฝน
ตกหนัก	 ในหลายพื้นท่ีท�าให ้
ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็น
ไปตามแผนได้

2.	 เหตุการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยังไม่สงบ	 ท�าให้เจ้าหน้าที่ยัง 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ปกติ

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ส ่งเสริมให ้ค�าปรึกษาการ 

เลี้ยงสัตว ์	 การตลาดอย่าง 
เป ็นระบบและต่อเน่ืองแก  ่
กลุ่มเกษตรกร

2.	 สนับสนุนและผลักดันให ้มี
การรวมกลุ่มเกษตรกร	 และ
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ 
จัดท� า โครงการตามความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

3.	 สนับสนุนการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให ้กับผู ้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่	 5	 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 และให้ความสนใจ 
เป ็นพิเศษกับผู ้ปฏิบั ติงาน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงานตาม	 โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการส่งเสริม 
ให้ความรู้ด้านการจัดการดูแลสัตว์	 การจัดการฟาร์ม	 การให้อาหาร
และดูแล	 สุขภาพสัตว์	 พร้อมทั้งสาธิต	 ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะ 
การเลี้ยงสัตว์ท่ีดี	 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	 (พันธุ์สัตว์	 อาหารสัตว	์ 
และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน)	 โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	 คือ	 เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 1,850	 ราย	
มีผลการด�าเนินงาน	1,850	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

วัตถุประสงค์ :
1.	เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ด	ีและอาหาร

สัตว์คุณภาพดี	 ท่ีเหมาะสม 
ให้แก่เกษตรกร

2.	 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์
และเพ่ิมรายได้ให้กบัเกษตรกร

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) :	 สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75

ปัญหา อุปสรรค : การสร้าง 
สายพันธุ์สัตว์ที่ดี	 มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
จะต้องใช้ระยะเวลานาน

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ควรสนับสนุนและผลักดันให ้

มีการรวมกลุ่มการผลิต	 และ
การสร้างเครือข่ายการผลิต

2.	 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับ
การคัดเลือก	 ปรับปรุงพันธุ ์	
และขยายพันธุ์

ผลผลิต (Output) :	 ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 เป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิต	 
ในศูนย์วิจัยและพัฒนาบ�ารุงพันธุ์สัตว์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์	 เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	 น�าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์	 ต่อไป	 โดยมี 
ตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	 เป้าหมายจ�านวน	
1.5622	 ล้านตัว	 มีผลการด�าเนินงาน	 1.4482	 ล้านตัว	 คิดเป็น 
ร้อยละ	92.70

รายงานประจ�าปี 2561
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

วัตถุประสงค์ :
1.	 เพื่อให้ได ้สัตว ์พันธุ ์ดี	 และ 

อาหารสัตว์คุณภาพดี	ที่เหมาะสม
ให้แก่เกษตรกร

2.	 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์
และเพ่ิมรายได้ให้กบัเกษตรกร

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75

ปัญหา อุปสรรค :
1. เกษตรกรที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ 

มี ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม กั น น ้ อ ย	 
กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง	ๆ 	และ
ไม่ค่อยได้ประสานงานติดต่อ
ระหว่างกัน

2.	 เกษตรกรมีพื้นที่จ�ากัดในการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ควรสนับสนุนและผลักดัน 

ให้มกีารรวมกลุม่การผลติ	และ
การสร้างเครือข่ายการผลิต

2.	 คัดเลือกพันธุ ์พืชอาหารสัตว์
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี	 ในการ
ผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	 
เพื่อการเลี้ยงสัตว ์และผลิต
เสบียงสัตว์

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต	้ กิจกรรมพัฒนา
อาหารสัตว์	 เป็นการผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ ์ดีตามมาตรฐานการ
ผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ ์	 ปรับปรุงคุณภาพ 
เมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพด	ี ผลิตท่อนพันธุ์	 พืชอาหารสัตว์	 พัฒนาอาชีพ 
การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร	ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและยามขาดแคลน	ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร	 และบริการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 
คือ	 จ�านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 51,260	 ตัน	 
มีผลการด�าเนินงาน	55,499	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	108.27

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์

วัตถปุระสงค์ : เพ่ืออนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ู
และใช้ประโยชน์จากความหลาก
หลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว ์
อย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : สัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75

ปัญหา อุปสรรค : การสร้าง 
สายพันธุ ์สัตว์และสายพันธุ ์พืช
อาหารสัตว์ที่ดี	 มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
จะต้องใช้ระยะเวลานาน

ข้อเสนอแนะ :
1.	 จ�าแนกโครงสร้างทางพันธุกรรม 

ของสัตว ์พื้น เมืองพันธุ ์ต ่ าง	 ๆ	
ตลอดจนความผันแปรของอัลลีล	 
(Alleie)	 ซึ่งท�าให้เกิดความหลาก
หลายทางพันธุกรรม

2.	 เป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวม 
แ ล ะ เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ว ้ ซึ่ ง ค ว า ม 
หลากหลายทางชีวภาพสัตว ์ทั้ง 
สัตว์พื้นเมือง	สัตว์หายาก	และสัตว์
ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้
มีลักษณะดี	 ให้ผลผลิตสูง	 เพื่อใช้
ประโยชน์	 ในการศึกษา	 ปรับปรุง
และขยายพันธุ์ในอนาคต

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	 เป็นการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟ ู
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	 น�าไปใช้ประโยชน์โดย 
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์	 อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์	 และครอบครอง 
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	 โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 ขึ้นทะเบียน 
พันธุ์สัตว์	 อนุรักษ์พันธุ์	 พืชอาหารสัตว์	 และครอบครองเชื้อจุลินทรีย ์
ด้านปศุสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 1,115	 สายพันธุ์	 มีผลการด�าเนินงาน	 
1,293	สายพันธุ์	คิดเป็นร้อยละ	115.96
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน	ควบคุม	
บ�าบัด	และชันสูตร	โรคสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สัตว์มี
สุขภาพดี	 ปลอดโรค	 ลดปัญหา
โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	5

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกร 
บ า ง ส ่ ว น ยั ง มี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ 
คลาดเคล่ือน	 ท�าให้สัตว์ไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีน

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ควรให้เกษตรกรผู ้เล้ียงสัตว์

เข ้ามามีส ่วนร ่วม	 และให ้ 
ความส� าคัญการเฝ ้ าระวั ง
ป ้องกันการเกิดโรคระบาด
สัตว์ในระดับพื้นที่

2.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ท ้ อ ง ถ่ิ น ข อ ง
ตนเอง	 และให้ความส�าคัญ 
ต ่อการพัฒนาสุขภาพสัตว ์ 
ของเกษตรกรในพื้นที่

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
เฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุม	บ�าบัดแลชันสูตรโรคสัตว	์ เป็นการเฝ้าระวัง 
เชิงรุก	 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ท�าหมันสุนัข	 พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์	 การบังคับกฎหมาย	 
และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	ซากสัตว์ภายในประเทศ	โดยมีตัวชี้วัด 
กิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	 
เป้าหมายจ�านวน	 1.000	 ล้านตัว	 มีผลการด�าเนินงาน	 1.705	 ล้านตัว	 
คิดเป็นร้อยละ	170.50

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือให้มีความเข้มแข็ง	 สามารถ
เพ่ิมมูลค่าการผลิต	 มีรายได้เพิ่ม 
ในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการปศุสัตว์สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	70

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกร
รายย่อยส่วนใหญ่	 อยู ่ในพ้ืนท่ี 
ห่างไกลและกระจายอยู ่ทั่วไป	 
ร ว ม ทั้ ง จ ะ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 
หลายอย่าง	 เช ่น	 การท�าสวน	 
ท�าไร่	 เลี้ยงสัตว์	 เป็นต้น	 ดังนั้น 
กา ร ร วมก ลุ ่ ม เ พ่ื อ ถ ่ า ยทอด
เทคโนโลยีนั้น	 เวลาจะไม่ค่อย 
ตรงกันท�าให้ยากต่อการส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ภาครัฐควรสนับสนุนและ 

ผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย 
รวมกลุม่การผลติ	และประสาน
ระหว ่ า งกลุ ่ ม เพื่ อ ให ้ เ กิ ด
กระบวนการสร้างเครือข่าย
การผลิตการตลาด

2.	 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีแก่กลุ ่มเกษตรกร
และเกษตรกรของภาครัฐ	 
ควรจะเกิดจากความต้องการ
ของเกษตรกรโดยแท้จริง

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีด ้านการปศุสัตว ์	 เป ็นการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ได้แก่	
กระบวนการผลิตการแปรรูป	 และการตลาด	 ให ้ กับเกษตรกร	 
กลุ่มเกษตรกร	และมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย	เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง	
และติดตาม	วิเคราะห	์แก้ไขปัญหา	และเพิ่มประสิทธิภาพ	การเลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	พร้อมทัง้ให้บรกิารคลินกิเกษตรเคลือ่นที่	
ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เป้าหมายจ�านวน	58,250	ราย	
มีผลการด�าเนินงาน	65,930	ราย	คิดเป็นร้อยละ	113.18

รายงานประจ�าปี 2561
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
กจิกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร

จั ดการภายในหน ่ วยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว์ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.	 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารให้เพียงพอและ
กระจายทั่วถึง	 เพื่อรองรับการ
ให้บริการด้านการปศุสัตว์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว	์ร้อยละ	90

ปัญหา อุปสรรค : อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์	 มีอายุการใช้งาน
มานาน	 และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
บางชนิดของเครื่องอาจจะเก่า
หรือช�ารุด

ข้อเสนอแนะ : สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานอื่น
ท้ังในและนอกองค์กร	 โดยเป็น 
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ฐ า น ข ้ อ มู ล
ประชาชนใน ทุกด ้ านทุ กมิ ติ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
สนบัสนุนการให้บรกิารประชาชน
และการก�าหนดยุทธศาสตร์การ
ให ้ความช ่วยเหลือประชาชน 
ในหลายๆ	มิติได้อย่างทั่วถึง

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต	้ กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ	การสื่อสารเพื่อให้ประชาชน	เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	
สหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐ	 เข้าถึงการใช้ประโยชน ์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	 โดยม ี
ตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว ์	 เป ้าหมายจ�านวน 
ร้อยละ	90	มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	90	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : เพิ่มศักยภาพด่าน
สนิค้าเกษตรชายแดนเพือ่รองรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

ปัญหา อุปสรรค : บริเวณ
ชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีการน�าเข้า-น�าผ่านของ
ปริมาณสินค้าเกษตรจ�านวนมาก	
ด่านสินค้าเกษตรจึงมีความส�าคัญ
ในการอ�านวยความสะดวกทาง
ด้านการค้าสินค้าเกษตร

ข้อเสนอแนะ : จดัระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด ้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 
ส่ิ งแวดล ้อมและความมั่ นคง	 
รวมท้ังระบบบริการท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ี ไ ด ้ ม าตรฐาน เ พ่ื อจู ง ใ จ ให  ้
ผู ้ประกอบการมาลงทุนในเขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 10	
พื้นที่

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้กิจกรรม 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ	 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 จ�านวน	 10	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านกักกันสัตว์	 10	 แห่ง	 ได้แก่	 1)	 สระแก้ว	 
2)	 มุกดาหาร	 3)	 ตาก	 4)	 หนองคาย	 5)	 นครพนม	 6)	 กาญจนบุร	ี 
7)	 นราธิวาส	 8)	 เชียงของ	 จ.เชียงราย	 9)	 เชียงแสน	 จ.เชียงราย	 
10)	 แม่สาย	 จ.เชียงราย	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	 
เป้าหมายจ�านวน	 10	 แห่ง	 มีผลการด�าเนินงาน	 10	 แห่ง	 คิดเป็น 
ร้อยละ	100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : เพิ่มศักยภาพด่าน
สินค้าเกษตรชายแดนเพือ่รองรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีรับบริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

ปัญหา อุปสรรค : ในการขยาย
การส ่ งออกตลาดและฐานการ 
ผลิตเดียว	 (Single	 Market	 and	
Production	 Base)	 ส่งผลท�าให้ 
มีการเคลื่อนย ้ายสินค ้า	 บริการ	 
การลงทุนและแรงงานฝีมือมากขึ้น 
โดยเฉพาะสินค ้าเกษตร	 ดังนั้น	 
เพื่อรองรับการเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียน	 จึงมีความจ�าเป็นจะต้องมี
ด่านสินค้าเกษตรชายแดนที่มีระบบ
ตรวจสินค ้าเกษตรที่ ได ้คุณภาพ
มาตรฐานสากล	 เป็นท่ียอมรับของ
ต่างประเทศมีเครื่องมืออุปกรณ	์ และ
บุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ
เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ : พัฒนาด่านสินค้า
เกษตรชายแดน	 ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล	มีศักยภาพ
ในการตรวจสอบสินค้าเกษตร 
ที่จะน�าเข ้าประเทศไทย	 และ
อ� า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ก า ร 
เคล่ือนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ ่าน
ด่านชายแดนให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน	เป็นการพัฒนาด่านกักกันสัตว์	 
เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 
10	 พื้นที่	 ได้แก่	 1)	 สระแก้ว	 2)	 มุกดาหาร	 3)	 ตราด	 4)	 ตาก	 
5)	 หนองคาย	 6)	 สงขลา	 (สะเดาและปาดังเบซาร์)	 7)	 นครพนม	 
8)	 กาญจนบุรี	 9)	 นราธิวาส	 10)	 เชียงราย	 (เชียงของ	 เชียงแสน	 
แม่สาย)	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	 เป้าหมายจ�านวน	 
13	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	13	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาระบบเช่ือม
โยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว	์ร้อยละ	90

ปัญหา อปุสรรค : มผีูป้ระกอบการ
มาขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
เป็นจ�านวนมาก	 จึงได้น�าระบบ 
ให ้บริการทางอิ เล็กทรอนิกส  ์
มาให้บริการ	 เพื่อความรวดเร็ว
และเป็นการอ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ

ข ้อ เสนอแนะ  :  เชื่ อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานอื่น
ทั้งในและนอกองค์กร

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นการพัฒนา 
ระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	 ใบอนุญาตน�าเข้า	 -	 ส่งออก	 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส	์ 
เป้าหมายจ�านวน	1	ระบบ	อยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาระบบฯ

รายงานประจ�าปี 2561
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ปรับปรุงข ้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร	
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีข้อมูล
พืน้ฐานด้านปศสุตัว์	ทีเ่ป็นปัจจบุนั
ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น	 ส�าหรับใช้ประกอบการ
วางแผนการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ของ
กรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่
ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : จ�านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 มีเกษตรกรที่เสียชี วิต/ช่ือ-

นามสกุล	 ไม ่ถูกต ้อง	 และ
เ ก ษ ต ร ก ร บ า ง ร า ย เ ลี้ ย ง
เฉพาะแมว-สุนัข	 ซึ่งไม่ได้เป็น 
สัตว์เศรษฐกิจ	ตามหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์

2.	 เกษตรกรรายใหม่	 ไม่สามารถ
น�าเข ้าข ้อมูลได ้ 	 ต ้องอ ่าน
ข้อมูลจากหน้าบัตรประจ�าตัว
ประชาชน

ข้อเสนอแนะ :
1.	สามารถใช้งาน	(เพิ่ม,ปรับปรุง,	

ดูรายงาน)	 ได ้ตลอดเวลา	 
(real time)

2.	 ยืนยันตัวบุคคล	 (เกษตรกร)	
ด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน

3. 	 เชื่ อมโยงภายใน	 (ระบบ 
ภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ
เพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์)	
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ภ า ย น อ ก	
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 เป็นการส�ารวจข้อมูลเกษตรกร 
ทุกรายครัวเรือนที่ มีการเลี้ยงสัตว ์และผู ้ประกอบการทุกรายที่ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 โดยบันทึกลงในแบบส�ารวจ	 Single	 form	
แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน	 และเชื่อมโยง
ข้อมลูภายนอกองค์กรให้มคีวามครบถ้วนสมบูรณ์	โดยมตัีวชีว้ดักิจกรรม	
คือ	 จ�านวนเกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 
เป้าหมายจ�านวน	2,800,000	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	2,987,447	ราย	
คิดเป็นร้อยละ	106.69

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : วิจัยและพัฒนาด้าน
ปศุสัตว์
กิจกรรมวิจั ยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์	 แบ่งเป็น	 วิจัยพ้ืนฐาน	
วิจัยประยุกต	์และวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างองค์
ความรู ้และนวัตกรรมด้านการ
ปศุสัตว์ของประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาด้านปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

รายย่อยยังไม่เข้มแข็ง	 เม่ือน�า
ผลงานวิจัยไปถ่ายทอดท�าให้
ไม่มีศักยภาพที่จะด�าเนินการ
ด้านการผลิตการตลาดได้อย่าง
สม�่าเสมอ

2.	 การวิจัยและพัฒนามีสัดส่วน
น้อยท�าให ้การต ่อยอดเพื่อ
พัฒนาเป็นวัตกรรมที่น�าไป 
สู่เชิงพาณิชย์ท�าได้ช้า

ข้อเสนอแนะ :

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการ 
ด�าเนินงานภายใต ้ 	 กิจกรรมวิจัยและ 
พัฒนาด ้านปศุสัตว ์ 	 เป ็นการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก ้ป ัญหา	 สร ้าง/สะสม 
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	 เป็นฐานความรู ้
ในการวิจัยและพัฒนา	 โดยมี ตัวชี้ วัด 
กจิกรรม	คอื	จ�านวนโครงการวจิยั	เป้าหมาย
จ�านวน	 44	 โครงการ	 มีผลการด�าเนินงาน	 
44	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

1.	 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ ่ม
เกษตรกร	 และให้เกษตรกร 
มี ส ่ วน ร ่ ว ม ในการจั ดท� า
โครงการ	 และถ่ายทอดความรู้	 เทคโนโลยี	 เพื่อลดต้นทุน	
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายการผลิต
ให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน	มีตลาดรองรับ

2.	 สนับสนุนการวิจัยที่เป็นลักษณะชุดโครงการที่สามารถ 
ต่อยอดเป็นการวิจัยเชิงนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น	 
ตลอดทั้งลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 เช่น	 การพัฒนา 
ชุดตรวจสอบโรค	 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารประเภท 
ไนโตรฟูแรนซ์และเตตระไซคลิน	 ในอาหารสัตว์	 การพัฒนา 
ชุดตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง	การพัฒนา	ตู้ฟักไข่แนวราบ	ฯลฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พฒันาคณุภาพสนิค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน	
กจิกรรมตรวจสอบรบัรองคณุภาพ
สินค้าปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลผลิต
สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัย	 ส�าหรับ
การบริโภคภายในประเทศและ 
ส่งออกต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่

ระบบมาตรฐาน	 ยังเป็นมาตรฐาน
สมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ	 ท�าให้
มีปริมาณฟาร ์มและโรงงานยัง
น้อยหากเทียบกับปริมาณทั้งหมด	
เนื่ อ งจากผู ้ ประกอบการขาด
แรงจูงใจและจะต้องมีการลงทุน 
ค่อนข้างสูง

2.	 ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์	 ยังขาดความ
ตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย
ด้านอาหาร	 บางรายมุ่งหวังเพียง
แต่ผลตอบแทนมากกว่าจะค�านึง 
ถึงผู ้บริโภค	 โดยพบว่ายังมีการ
ลักลอบการใช ้สารต ้องห ้ามใน
กระบวนการผลิตระดับฟาร์ม

ข้อเสนอแนะ : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส ่วนจังหวัด	 องค ์การ
บริหารส่วนต�าบลเทศบาล	 ควรมี
ส่วนรวมในการบริหารจัดการใน
เร่ืองความปลอดภัยด้านอาหาร	
โดยเฉพาะในเ ร่ืองการพัฒนา 
โรงฆ ่าสัตว ์ 	 ร ้านค ้าจ�าหน ่าย 
เนื้อสัตว์	 จะต้องได้การพัฒนา
ปรบัปรงุให้ได้มาตรฐานทกุจังหวดั	
และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	 เป็นการบริการตรวจประเมิน
ฟาร์ม/โรงงาน	 และร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ก�าหนด	ตรวจวิเคราะห์คณุภาพสนิค้าปศสุตัว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ก�าหนด	 โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนตัวอย่างที่ได้รับ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก�าหนด	 เป้าหมายจ�านวน	 332,880	 ตัวอย่าง	 มีผลการด�าเนินงาน	 
409,643	 ตัวอย ่าง	 คิดเป ็น	 ร ้อยละ	 123.06	 และจ�านวน 
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ	 เป้าหมายจ�านวน	 
43,100	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	63,765	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	147.95

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาและส ่ ง เสริม
อุตสาหกรรมฮาลาล	ด้านปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลผลิต
สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัย	 ส�าหรับ
การบรโิภคภายในประเทศและส่ง
ออกต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100

ปัญหา อุปสรรค :
1. ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ	

จะเป็นระบบการค้าแบบเสรี
มากขึ้น	 ท�าให้แต่ละประเทศ
จะน�ามาตรการด้านสุขอนามัย
มาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกัน
ทางการค้า

2.	 ผู้บริโภคยังขาดความรู้	 ความ
เข้าใจ	 ในเรื่องความปลอดภัย
ด้านอาหาร	 ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกซื้อสินค้า	 ปศุสัตว์การ
บริ โภคสิ นค ้ าปศุ สั ต ว ์ ที่ มี 
สารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อ
ร่างกาย

ข้อเสนอแนะ : เร่งประชาสมัพนัธ์
ให้ความรู ้แก่ผู ้บริโภค	 เพื่อให  ้
รับรู ้และเข้าใจในการเลือกซื้อ
สินค้าและผลร้ายในการบริโภค
สินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ	 เพื่อเป็น 
แ ร ง ช ่ ว ย ผ ลั ก ดั น ใ ห ้ ผู ้ ผ ลิ ต 
สินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	 เป็นการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว ์
ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	 เป้าหมาย 
จ�านวน	250	แห่ง	มีผลการด�าเนินงาน	344	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	137.60

รายงานประจ�าปี 2561
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมประสทิธภิาพ
การผลิตภาคปศุสัตว์
กิจกรรมการพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ :
1.	เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนม	โคเนื้อ	

กระบือ	 แพะ	 และสุกรของ
เกษตรกรด้วยวิธีเทคโนโลยี
ชวีภาพ	เพิม่และขยายการผลติ
ปศุสัตว์พันธุ์ดีภายในประเทศ

2.	 เพื่อผลิตน�้าเชื้อสัตว	์และตัวอ่อน
แช่แข็งส�าหรับใช้บริการให้กับ
เกษตรกร

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคที่ส�าคัญลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกร 
ของประ เทศส ่ วน ใหญ ่ เ ป ็ น
เกษตรกรรายย ่ อย 	 ซึ่ ง ไม ่ ม ี
อ�านาจในการต่อรองทั้งในเร่ือง
การผลิตและการตลาด

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ผลิตปศุสัตว์พันธุ์ดี	 เพื่อช่วย 

ลดต้นทุน	 เพิ่มผลผลิต	 และ 
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

2.	 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
ให ้มีความช�านาญ	 ในการ
บริการผสมเทียมให้กับสัตว์
ของเกษตรกร

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	 เป็นการขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยี
ชีวภาพผลิตพ่อพันธุ์	 โคนมและสร้างพันธุ์โคเน้ือ	 สร้างฟาร์มเครือข่าย
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี	 รายชนิดสัตว์ต่าง	 ๆ	 ดูแลคุณภาพตลอด
จนจัดการอาหารสัตว์	 เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้านมดิบและพัฒนา
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวน 
สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	 เป้าหมายจ�านวน	0.22	ล้านตัว	 
มีผลการด�าเนินงาน	0.36	ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	165.40

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตภาคปศุสัตว์
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์	
(FMD/Haemorrhagic)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สัตว  ์
มีสุขภาพดี	 ปลอดโรค	 ลดปัญหา
โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคที่ส�าคัญลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ปัญหา อุปสรรค : โรคปาก
และเท้าเปื อยเป็นโรคระบาดที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผู ้ เลี้ยงปศุสัตว ์ เป ็นอย ่างมาก	 
ถึงแม้สัตว ์ ท่ีป วยจะไม่ตายแต่ 
ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต

ข้อเสนอแนะ :
1.	เร่งด�าเนินการป้องกัน	ควบคุม 

แ ล ะ ก� า จั ด โ ร ค ป า ก แ ล ะ
เท้าเปือยด้วยการเสริมสร้าง
ระดับภูมิคุ ้มกันต่อโรคปาก
และเท้าเปือยในสัตว์กีบคู่ให้ 
มี ค ว ามค รอบคลุ ม และมี 
ระดับภู มิ คุ ้มกันที่สามารถ 
ป้องกันโรคได้เพื่อลดโอกาส
การแพร่กระจายเชื้อ

2.	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค
ให้รู้โรคเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถ
ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
การพัฒนาสุขภาพสัตว์	 (FMD/Haemorrhagic)	 เป็นการเฝ้าระวัง 
โรคเชิงรุก	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	 ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์	
บ�าบัดโรคสัตว์	 ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค	 อ�านวยความสะดวก	 
ควบคุมการเคลื่อนย้าย	 ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์น�าเข้า	 น�าออก	 
น�าผ่าน	 ซ่ึงราชอาณาจักร	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสัตว ์
ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 5.90	 ล้านตัว	 
มีผลการด�าเนินงาน	5.98	ล้านตัว	คิดเป็นร้อยละ	101.46
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสรมิประสทิธภิาพ
การผลิตภาคปศุสัตว์	 กิจกรรม 
การพัฒนาสุขภาพสัตว์	 (วัคซีน 
นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สัตว์มี
สุขภาพดี	 ปลอดโรค	 ลดปัญหา
โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคที่ส�าคัญลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 สภาพภู มิอากาศของไทย

เหมาะสมในการอยูอ่าศัย	และ
หากินของนกธรรมชาติ	 และ
นกอพยพ	 ซึ่งอาจเป็นพาหะ
ที่ส�าคัญในการแพร่เชื้อของ
โรคได้	 นอกจากนี้ลักษณะภูมิ
อากาศทีมี่ฝนตกชกุและอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย	 โดยเฉพาะ
ช่วงเปล่ียนฤดูจะมีความเสี่ยง
มาก

2.	 เกษตรกรไม่เข้มงวดในการ
ป้องกันโรคในฟาร์มสัตว์ปีก
ของตน	 ตลอดจนละเลยหลัก
สุขอนามัยการป้องกันโรค

ข้อเสนอแนะ :
1.	 จัดการฝึกอบรมและแนะน�า

ให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญ
ของระบบการป ้องกันโรค	
พร้อมทั้งให้กฎหมาย	ระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับให้แก่
เกษตรกร

2.	 ด�าเนินการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก
ทั้งในสัตว์ปีกฟาร์ม	 สัตว์ปีก 
พ้ื น เ มื อ ง แ ล ะ น ก อ พ ย พ	 
นกธรรมชาติ	 โดยประสาน
กับหน ่ วยงาน ท่ี เ ก่ียวข ้อง	 
โดยเฉพาะกรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา	และพันธุ์พืช

ผลผลติ (Output) : ส�าหรบัการด�าเนนิงานภายใต้	กจิกรรมการพฒันา
สุขภาพสัตว์	 (วัคซีนนิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)	 เป็นการเฝ้าระวัง
สถานทีเ่สีย่ง	รณรงค์ท�าความสะอาดท�าลายเชือ้โรค	ตรวจเยีย่มสอบถาม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก	 และเฝ้าระวัง	 บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
สัตว์ปีก	ตรวจสอบและชันสูตรโรคไข้หวัดนก	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	
จ�านวนสตัว์ทีไ่ด้รบับรกิารเสรมิสร้างภูมคุ้ิมกนัโรคสตัว์	เป้าหมายจ�านวน	
20.00	ล้านตวั	มผีลการด�าเนนิงาน	19.83	ล้านตวั	คดิเป็นร้อยละ	99.15	
และจ�านวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและท�าลายเช้ือโรคตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	เป้าหมายจ�านวน	1,545,000	แห่ง	มีผลการ
ด�าเนินงาน	1,886,033	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	122.07

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ระบบส่งเสรมิเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่

วัตถปุระสงค์ : เพือ่ลดต้นทนุและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน	แก้ปัญหาด้านการ
ผลิต	 การตลาดและรายได้ของ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	5

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 กลุ่มเกษตรกรขาดโรงฆ่าสัตว ์

เป็นของตนเอง	ท�าให้ไม่สามารถ 
พฒันาได้ตลอดห่วงโซ่การผลติ

2.	 กลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนสินเช่ือจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

ข้อเสนอแนะ :
1.	 เพ่ิมอัตราการให้ลูก/ปี/แม่	 

ให้สูงขึ้น	 ใช้พ่อพันธุ์ที่ดีคุมฝูง	
เพิ่มสัดส่วนในการคุมฝูง

2.	 เพิ่มอัตราการรอดตายของ 
ลูกสัตว์	 โดยเน้นการจัดการ
และดูแลสุขภาพสัตว ์อ ่อน 
ให้ดีขึ้น

3. การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ียวข ้องเ พ่ือให ้ความรู ้
ความเข้าใจแก่เกษตรกร	 และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	 เป็นการลดต้นทุนการผลิต 
ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 การบริหารจัดการ 
ตลอดห่วงโซ ่อุปทาน	 สนับสนุนกลไกขับเคล่ือนการลดต้นทุน	 
โดยมีทีมท�างาน	 4	 ทีม	 ได้แก่	 ทีมการตลาด	 ทีมการลดต้นทุน	 
ทีมบริหารจัดการ	 ทีมผู ้จัดการแปลง	 ท�าหน้าที่ร ่วมกัน	 เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	 เป้าหมายจ�านวน	 160	 แปลง	 มีผลการ 
ด�าเนินงาน	224	แปลง	คิดเป็นร้อยละ	140.00

รายงานประจ�าปี 2561
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : บริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจส�าหรับสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 แก้ปัญหา
ด ้านการผลิต	 การตลาดและ 
รายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	3

ปัญหา อุปสรรค : ปริมาณกระบือ
ภายในประเทศลดลง	 เน่ืองจากความนิยม
ในการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น	 และมีการ
ใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์	 รวมถึง
การขยายตัวของเมืองท�าให้พื้นที่เล้ียงสัตว์
ลดลง	 และแรงงานหันไปสนใจท�างานใน
เมืองท�าให้ขาดแรงงานและจ�าหน่ายพันธุ์
สัตว์เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์	 ส่วนโคนม	 มีปัญหา
ในเรื่องปริมาณและคุณภาพน�้านมดิบ	 
รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน
เท่าทีค่วร	ยังมกีารปนเป้ือน	ท�าให้เกษตรกร
ถูกกดราคาจ�าหน่าย

ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบพื้นที่
เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ใน
แต่ละชนิด	 และแจ้งให้เกษตรกร
ได้รบัทราบเพือ่ใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจในการเล้ียง	 ปศุสัตว์ของ
ตนเอง	 รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบ 
ในการจัดท�าแผนงานโครงการ 
ส่งเสรมิเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ	 
การลดต้นทุน	 ของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีจะต้องไปส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกร

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ท่ีมีความเหมาะสม	
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	 โดยผลักดันให้มีการรวม 
กลุ ่มการผลิตและจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคล	 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตให้กับเกษตรกร	 โดยการให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/
สุขภาพสัตว์	 และพืขอาหารสัตว์	 โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวน
เกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 เป้าหมายจ�านวน	 
15,800	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	26,924	ราย	คิดเป็นร้อยละ	170.41

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : บริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจส�าหรับสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให ้กับ เกษตรกรใน พ้ืน ท่ี 
ที่ไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :
1.	 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที ่

ไม ่เหมาะสม	 (S3,N)	 และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน

2.	 เพื่อวางโครงสร้างการพัฒนา 
การผลิตปศุสัตว์ท้ังระบบแบบ
ครบวงจร

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	3

ปัญหา อุปสรรค : ปริมาณข้าว 
เกินความต ้องการของตลาด	 
จึงต้องปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกข้าว	 
ไปปลู กพื ชชนิ ดอื่ น 	 ห รือท� า
กิจกรรมอื่นที่ ให ้ผลตอบแทน 
คุ้มค่ากว่าการปลูกข้าว

ข้อเสนอแนะ :
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์	 และการปลูกพืชอาหารสัตว ์

ให้สอดคล้องกับข้อจ�ากัดด้านพ้ืนที่และสถานการณ	์ แรงงาน
ของประเทศ	และสามารถใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์	และที่ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร	 เกิดเครือข่าย 
และธุรกิจสหกรณ์	 เช่ือมโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต	
(Value	Chain)

3.	 ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 โดยการเล้ียงสัตว์
แบบผสมผสาน

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงาน 
ภายใต้	 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ให ้ กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ ไม ่ เหมาะสม	
เป็นการดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม	 และ
ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู ้ให ้แก่
เกษตรกร	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	จ�านวน
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับ 
การปรับเปล่ียนมาท�าการปศุสัตว์	 เป้าหมาย
จ�านวน	 75,000	 ไร่	 มีผลการด�าเนินงาน	
70,083	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	93.44
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : บริหารจัดการ 
เขตเกษตรเศรษฐกิจส�าหรับ 
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิต
ปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการผลิต 

ให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต	
(Value	 Cha in ) 	 ในพื้ นที่ 
ที่เหมาะสม

2.	 เพ่ือสร้างอาชีพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	 
ร้อยละ	3

ปัญหา อปุสรรค : จ�านวนกระบอื
ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งปัจจัย 
ที่ท�าให้ลดลง	 คือ	 พื้นที่ไม่พอเลี้ยง	
อาหารหยาบไม่เพียงพอ	เกษตรกร
ขาดความรู ้	 ในการเลี้ยงกระบือ 
ตามหลักวิชาการ	 ประกอบกับ
ความต้องการบริโภคเนื้อกระบือ
ทัง้ในและนอกประเทศมมีากยิง่ขึน้	
จงึจ�าเป็นต้องหาแนวทางเพือ่แก้ไข
อย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาปริมาณ
กระบือไม่ให้ลดลง

ข ้อเสนอแนะ : ส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงกระบือ	 จัดฝ ึก
อบรม	 ให้เกษตรกรรู้การเล้ียงที่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดการ
ด้านอาหาร	 ปรับปรุงพันธุ ์และ 
คัด เลือกกระบือที่ มี ลั กษณะดี	 
โดยสนับสนุนป ัจจัยการผลิตที่
เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือ

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมปรับ
โครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	 เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์	 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และสร้างเครือข่าย 
การผลิตและการตลาด	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์	 โดยการให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์	 และ 
พืชอาหารสัตว	์โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	จ�านวนเกษตรกรได้รับการปรับ
โครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	 เป้าหมายจ�านวน	 4,835	 ราย	 มีผล 
การด�าเนินงาน	5,309	ราย	คิดเป็นร้อยละ	109.80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
กิ จ ก ร รมพัฒน าศู น ย ์ เ รี ย น รู  ้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ :
1.	 เ พ่ือเป ็นศูนย ์กลางในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	
การบริหารจัดการ	 และการ
ตลาดผลผลิตด้าน	 ปศุสัตว  ์
ในชุมชน

2.	เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริม 
และพัฒนาประสิ ทธิ ภ าพ 
การผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตรและเครือข่ายด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อม 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 ศูนย์เรียนรู ้จะเน้นด้านพืช 

เป็นหลัก	 การเล้ียง	 ปศุสัตว ์
จะเป็นกิจกรรมเสริม

2.	 เจ ้าของศูนย์เรียนรู ้ ยังขาด 
องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

3 . 	 พ้ืนที่ศูนย ์คับแคบและไม ่ 
เหมาะสมในการจัดท�าฐาน
เรียนรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อเสนอแนะ : พัฒนาให้งาน 
ด้านปศุสัตว ์ให ้มีความโดดเด่น 
มากขึ้ น 	 และ ให ้ มี ก า รขยาย 
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 โดยให้เชื่อมโยงกับ
ศูนย์เรียนรู ้ฯ	 ด้านการปศุสัตว ์	 
รวมทั้ ง 	 ให ้มี การ เข ้ า ติดตาม	 
ให้ความรู ้และมีการพัฒนางาน 
ด้านปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 เป็นการพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศูนย์เครือข่าย 
ด้านปศุสัตว์	 เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 
รวมทั้ง	 การพัฒนารูปแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 แหล่งศึกษาดูงาน	 และ
ศูนย์กลางในการฝึกอบรม	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม 
สู่เกษตรกร	 และผู้สนใจ	 โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	 เป้าหมาย 
จ�านวน	882	ศูนย์	มีผลการด�าเนินงาน	882	ศูนย์	คิดเป็นร้อยละ	100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาเกษตรกร 
ปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

วัตถุประสงค์ :
1.	 เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่	 Smart	

Farmer	 และเพิ่ มรายได ้
เกษตรกร

2.	 เพื่อพัฒนาอาสาปศุสัตว์ให้เป็น 
Smart	Farmer	ต้นแบบ

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น	Smart	
Farmer	ร้อยละ	60

ปัญหา อุปสรรค : อายุของ
เกษตรกรจะสูงขึ้น	 คือ	 มากกว่า	
50	 ปี	 ขาดแรงงานในครัวเรือน 
ภาคเกษตรวัยหนุ ่มสาว	 อีกทั้ง
เกษตรกรขาดการพัฒนาความรู ้
และทักษะ	 ท�าให้ไม่มีการปรับปรุง
พัฒนาการผลิต	การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ : มีกระบวนการ
พัฒนาเพื่อสร ้างคนรุ ่นใหม ่ที่ มี 
ความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะ
ทัง้ด้านการผลติ	การบรหิารจดัการ	
การตลาดเข้าสู ่ภาคเกษตร	 โดย 
ร ่ วมมือกับสถาบันการ ศึกษา
ทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปร่ือง	 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุสัตว์ 
ให้กับเกษตรกร	และอาสาปศุสัตว	์เพื่อพัฒนาสู่การเป็น	Smart	Farmer	
โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ	 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกรที่ได ้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ	 Smart	 Farmer	 เป้าหมายจ�านวน	 13,000	 ราย	 
มีผลการด�าเนินงาน	13,000	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมส่งเสริมการท�าปศุสัตว์
อินทรีย์

วัตถุประสงค์ : 
1.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยาย 

ฐานการผลิตสินค้า	 เนื้อ	 นม	
ไข ่ 	 อินทรีย ์ของเกษตรกร 
ออกสู่ท้องตลาด

2.	เพ่ือสนบัสนนุการถ่ายทอดองค์
ความรู้และนวัตกรรมการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร

3.	 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : จ�านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญหา อุปสรรค : มีฟาร์มขอรับ
การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นจ�านวนมาก	
แต่ไม่ผ่านการรับรอง	 เน่ืองจาก
หลักเกณฑ์ของการตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	 
มีเงื่อนไขและมาตรฐานที่สูง

ข้อเสนอแนะ : ตรวจติดตาม
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	 รวบรวม 
การแก้ไขข ้อบกพร่องจากการ 
ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
จากผู้ประกอบการ

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมส่งเสริม 
การท�าปศุสัตว์อินทรีย์	 เป็นการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย	์ 
ถ ่ายทอดองค ์ความรู ้และสร ้างเครือข ่ายผู ้ผลิตปศุสัตว ์อินทรีย	์ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู ่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	
พัฒนาตลาดสีเขียว	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนฟาร์มปศุสัตว ์
ที่ได้รับการตรวจรับรอง	เป้าหมายจ�านวน	70	ฟาร์ม	มีผลการด�าเนินงาน	
105	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	150.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ส ่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์ : เพ่ือน�าศาสตร์
ของพระราชาสู่การพฒันาประเทศ
อย่างยั่งยืน	 ตามนโยบายรัฐบาล	 
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 และเกษตรทฤษฎีใหม่	
มาปรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเอง
อย ่ า งสอดคล ้อง กับ ภู มิสั งคม	 
ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไป
สู่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ด้านการปศุสัตว์สามารถน�าความรู ้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	 
ร้อยละ	70

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกร 
มีรายจ่ายในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน	
พึ่งพาปัจจัยจากภายนอก

ข้อเสนอแนะ :
1.	สนับสนุนเกษตรกรให้มีอาหาร

โปรตีนบริโภค	 ในครัวเรือน
อย่างเพียงพอ	 ส่วนที่เหลือ 
จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม	ช่วยลด 
รายจ่าย	 และเพ่ิมรายได้ของ
ครัวเรือน

2.	 ส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ ์ 
สัตว์ปีกเพ่ือเลี้ยงต่อเนื่องใน
ปีต่อไป

3.	 น�ามูลสัตว ์ เป ็นปุ ๋ยของพืช	 
เป็นอาหารปลา	ช่วยเพ่ิมความ 
อุดมสมบูรณ์ของดิน

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม	่เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกร	เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด	
รูปแบบในการท�ามาหากิน	และการประกอบอาชีพ	ให้มีศักยภาพ	ในการ
พึ่งตนเอง	 โดยสามารถลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้ดีขึ้น	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านปศุสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 70,000	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 
70,170	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.24

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : เพ่ิมทักษะอาชีพ
แก่เกษตรกรผู ้ลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้าน
ปศุสัตว์

วัตถุประสงค ์  :  เพื่อพัฒนา 
ทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ	
ผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
ปศุสัตว์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มทักษะมีความรู้ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกร
สนใจสมัครฝึกอบรมด้านปศุสัตว ์
สูงกว ่าเป ้าหมายค่อนข้างมาก	 
ท�าให ้มีป ัญหาในการฝ ึกอบรม
เน่ืองจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
และปัญหาในการจัดล�าดับเกษตรกร 
ก่อนหลังที่ขอเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ : ประชาสัมพันธ ์
โครงการฯ	 และส�ารวจความ
ต้องการของเกษตรกรทีล่งทะเบยีน
สวัสดิการแห่งรัฐด้านปศุสัตว์

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	 เป็นการเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการ 
แห่งรัฐด้านปศุสัตว์	 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพ่ิมทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	 เป้าหมาย 
จ�านวน	8,820	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	8,836	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.18
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : ศูนย์ขยายพันธุ์และ 
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

วัตถุประสงค์ :
1. 	 เพื่ อพัฒนาปรับปรุ งพันธุ ์

สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ ์ดี 
ให้กับเกษตรกรรายย่อยและ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

2.	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลติให้กบัเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได ้
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15

ปัญหา อุปสรรค : ปริมาณ 
พันธุ ์สัตว ์ ไม ่ เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกรที่ปัจจุบัน 
ยังคงต้องเข้าคิวรอจองพันธุ ์สัตว์
ของกรมกรมปศุสัตว ์ 	 อยู ่ เป ็น
จ�านวนมาก	 เนื่องจากในแต่ละปี 
กรมปศุสัตว ์ ได ้รับงบประมาณ 
ค่อนข้างจ�ากัด	 และรายได้ที่ได้ 
จากการจ�าหน่ายพันธุ์สัตว์ก็น�าเข้า
เป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อเสนอแนะ :
1. 	 จ� าหน ่ายพันธุ ์ สัตว ์ ให ้ กับ

เกษตรกร/กลุ ่ ม เกษตรกร 
ที่ เ ป ็ น เครื อข ่ ายการผลิ ต	 
ในราคาที่ ต�่ ากว ่ าราคาใน 
ท้องตลาด

2.	เพิ่มปริมาณการผลิตสัตว์พันธุ์ด ี
จ� าหน ่ าย ให ้กับ เกษตรกร 
รายย่อยและเครือข่ายการผลิต

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต ้กิจกรรม 
ขยายพันธุ ์สัตว ์เป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ ์ดีของ 
กรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและลดต้นทุน 
การผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี	 โดยมีตัวช้ีวัด
กิจกรรม	คือ	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต	(พันธุ์สัตว์)	เป้าหมายจ�านวน	19,000	ราย	มีผลการด�าเนินงาน	
798	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 4.20	 และจ�านวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จ�าหน่าย 
ให้เกษตรกร	เป้าหมายจ�านวน	25,169	ตัว	มีผลการด�าเนินงาน	25,169	ตัว	 
คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์

โครงการ : สร้างทักษะและ 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	
กิจกรรมอาสาปศุสัตว ์ เพื่อการ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

วัตถุประสงค์ :
1.	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้แก่อาสาปศุสัตว์	 และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ

2.	 เพ่ือเพิ่มปริมาณโคเนื้อและ
แพะ	ให้เพียงพอต่อการบรโิภค
ภายในประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 
การผสมเทียมและเทคนิคการเฝ้าระวังโรคสามารถน�ามาประกอบ 
เป็นอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญหา อุปสรรค : การผลิต 
โคเนื้อในแต่ละประเทศไม่เพียงพอ
กับความต้องการของตลาดต้อง
อาศัยการน�าเข้าเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ :
1.	เพิ่มปริมาณผลผลิตโคเนื้อและ

แพะภายในประเทศ	 ทดแทน
การน�าเข้า

2.	 อาสาปศุสัตว์ทุกคนที่จะให้
บริการผสมเทียม	 จะต้องผ่าน
การฝ ึกอบรมหลักสูตรการ
ผสมเทียมจากสัตวแพทยสภา

ผลผลติ (Output) : ส�าหรบัการด�าเนนิงานภายใต้	กจิกรรมอาสาปศุสตัว์
เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย	 เป็นการพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ให้กับเกษตรกร	 ผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์	 โดยมีตัวชี้วัด
กิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็น 
อาสาปศุสัตว์	 เป้าหมายจ�านวน	 4,100	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 
4,100	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 100.00	 และจ�านวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์	 เป้าหมาย 
จ�านวน	 100,000	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 13,849	 ราย	 คิดเป็น 
ร้อยละ	13.85
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้า และ 
 สร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โ ค รงการ  :  อั น เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�าริ	
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

วัตถุประสงค์ :
1.	 เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชน

พืน้ทีโ่ครงการ	ให้เกษตรกรมีอาหาร
โปรตีนบริโภคและมีอาชีพราย
ได้ที่มั่นคง

2.	เพือ่ส่งเสริมการเลีย้งสตัว์ในโรงเรยีน	
เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน
และเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกร
สามารถน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีได้ 
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60

ปัญหา อุปสรรค : การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมด�าเนิน
กิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์	

และหาแนวทางการพัฒนา ท่ี 
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีนัน้	ๆ 	แล้ว
เผยแพร่สู่เกษตรกร

2.	 ส ่งเสริมการเลี้ยงสัตว ์ในชุมชน 
พืน้ทีโ่ครงการ	ให้เกษตรกรมีอาหาร
โปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้

3.	 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในโรงเรียน	
เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน
และเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 เป็นการศึกษาวิจัยงานด้านปศุสัตว์หาแนวทาง 
การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี	 และส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในชุมชน/ 
โรงเรียน	 เพื่อมีอาหารโปรตีนบริโภค	 มีอาชีพรายได้ที่มั่นคงและเป็นประโยชน์
ด้านการเรียนรู ้	 โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการ 
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป้าหมายจ�านวน	 12,500	 ราย	 
มีผลการด�าเนินงาน	 22,222	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 177.78	 และจ�านวนโรงเรียน 
ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป้าหมายจ�านวน	 
500	โรงเรียน	มีผลการด�าเนินงาน	506	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	101.20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้า และ 
 สร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วัตถุประสงค์ :
1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยง 

สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	 ตลอดจน
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ท่ีมีในพื้นที่ให้ได้
ผลผลิตมากยิ่งขึ้น

2.	 สร้างรายได้และเพิ่มอาหารโปรตีน
จากสัตว์เพื่อการบริโภคในครัว
เรือนให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกร
สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 ชาวไทยภูเขาในท้องถ่ินทุรกันดาร	

ด�ารงชีพด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย	
ปลูกฝินและค้ายาเสพติด

2.	 สัตว์ปรับตัวยาก	 เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศ	 และสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงเร็ว

3.	 ข้อจ�ากัดด้านวัฒนธรรมประเพณ	ี
และความเชื่อ

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ส ่ ง เสริมถ ่ายทอดความรู ้และ

เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร	 ให้ได้
รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

2.	 จัดฝึกอบรมติดตามผลการด�าเนินงาน	
และตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�าแก่
เกษตรกร	รวมทัง้สร้างอาสาปศุสัตว์	
เพื่ อช ่ วย เหลือ ในการติดตาม
กิจกรรมโครงการหลวง

3.	 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น	 ๆ	 
ในพื้นที่เดียวกัน

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมพัฒนาพื้นที ่
โครงการหลวง	 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์เหมาะสม 
กับพื้นที่	 เพื่อสร้างรายได้และอาหารโปรตีนจากสัตว์	 และบริโภคในครัวเรือน	 
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว	์ 
เป้าหมายจ�านวน	 1,400	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 1,400	 ราย	 คิดเป็น 
ร้อยละ	100.00

รายงานประจ�าปี 2561
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้า และ 
 สร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 กิจกรรมโครงการ
สัตว์ปลอดโรค	 คนปลอดภัย	 จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ	์
อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์ :
1.	 เพื่อพัฒนาระบบเฝ ้าระวัง

โรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม	 
ถูกต้องทันการณ์	และสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.	 เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานด้าน
การป้องกนัและควบคมุโรคพษิ
สุนัขบ้าในสัตว์ให้มีภูมิคุ ้มกัน
และปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ผลการด�าเนินงาน

ผลลพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรูไ้ปประกอบอาชพี
ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60

ปัญหา อุปสรรค :
1.	 เจ้าของสัตว์ไม่ได้พาสัตว์ไป

ฉีดวัคซีน	 เนื่องจากไม่รู ้ว่ามี
กฎหมายบังคับให้เจ้าของน�า
สัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

2.	 สัตว ์ ท่ีไม ่มี เจ ้าของ	 มี เป ็น 
จ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ส่งเสริมการบูรณาการการ

ด�าเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน	 และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับ

2.	 ประชาสัมพันธ์	 เพ่ือถ่ายทอด
ความรู ้ด ้านโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างมีประสิทธิภาพให้แก ่
ประชาชน

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรม 
โครงการ สัตว ์ปลอดโรค	 คนปลอดภัย 	 จากโรคพิษสุ นัขบ ้ า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ 	 ดร .สมเ ด็จพระเจ ้ าลู ก เธอ	 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ	์อัครราชกุมารี	เป็นการด�าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคในสัตว์	 ควบคุมจ�านวนสุนัข-แมวโดยการท�าหมัน	 และ 
ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	 คือ	 จ�านวนสัตว์ที่ได้
รับบริการผ่าตัดท�าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค	 คนปลอดภัย	 
จากโรคพิษสุนัขบ้า	 เป้าหมายจ�านวน	 120,000	ตัว	 มีผลการด�าเนินงาน	
165,751	ตัว	คิดเป็น	ร้อยละ	138.13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้า และ 
 สร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

โครงการ : พัฒนาขีดความ
สามารถในการแข ่งขันและยก
ระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล	
หน่ึงผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 กิจกรรม 
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข ่ งขันและยกระดับคุณภาพ 
สินค้าหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ	์
(OTOP)

วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ พัฒนาทักษะในด ้ านการ
บริหารจัดการ	การผลิต	การตลาด	
และความสามารถในการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมแก ่
ผู ้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�าบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	10

ปัญหา อปุสรรค : เป็นกลุม่สนิค้า
ที่มีการแข่งขันในตลาดสูง

ข้อเสนอแนะ : พฒันากระบวนการ
ผลติสนิค้า	รูปแบบและความหลาก
หลายของสินค้า	 และบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์	
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	
(ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)	 ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมพัฒนา 
ขีดความสามารถ	 ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า	 รูปแบบ
และความหลากหลายของสินค้า	 และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหนึ่งต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์	 โดยมีตัวช้ีวัดกิจกรรม	 คือ	 วิสาหกิจชุมชนได้รับการ 
พัฒนา	เป้าหมายจ�านวน	15	กลุ่ม	มีผลการด�าเนินงาน	15	กลุ่ม	คิดเป็น
ร้อยละ	100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการภาคการปศุสัตว์

โครงการ : พฒันาต้นแบบการเลีย้งโค	
กระบือ	 เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน	 กิจกรรมพัฒนา
ต้นแบบการเล้ียงโค	 กระบือ	 เพื่อ 
ผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่าง
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อบูรณาการการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโค	 กระบือ	 
ร ่วมกับการผลิตก ๊าซชีวภาพจาก
พลังงานทดแทน	 ในการจัดตั้งฟาร์ม
ต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโค	 กระบือ
อย่างครบวงจร

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : พลังงานก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไม่น้อยกว่า	0.34	ktoe

ปัญหา อุปสรรค : มลพิษอากาศ 
รอบๆ	 ฟาร์มอันเกิดจากการจัดการ
ภายในฟาร์มที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 โดย
เฉพาะก๊าซเรือนกระจกจากบ่อน�้าเสีย
ภายในฟาร์ม

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ส ่งเสริมเกษตรกรให ้เกิดความรู ้	 

ความเข้าใจ	 การใช้ประโยชน์จากทิ้ง
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส�าหรับพืช

2.	 พิจารณารูปแบบและระบบที่มีรูปแบบ
ที่เหมาะสมและต้นทุนการก่อสร้าง 
ที่ถูกกว่าส�าหรับฟาร์มขนาดเล็ก

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการ
เลี้ยงโค	กระบือ	เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	เป็นการพัฒนาและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทน	 
โดยการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบืออย่างครบวงจร	 น�าพลังงาน 
จากก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทน	เพื่อลดต้นทุนการผลิตภายในฟาร์ม	จัดตั้งฟาร์มต้นแบบ 
บูรณาการการเลี้ยงโคนมร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทน	 อย่าง 
ครบวงจร	 จัดต้ังฟาร์มเครือข่ายในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	 โคนม	 และกระบือ 
อย่างยั่งยืน	โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือจ�านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ	ที่ได้รับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ	 เป้าหมายจ�านวน	 30	 ฟาร์ม	 มีผล 
การด�าเนินงาน	30	ฟาร์ม	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

โครงการ : ส่งเสริม	 และพัฒนาอาชีพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดนิท�ากินของเกษตรกร	
กิจกรรมส่งเสริม	 และพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร

วัตถปุระสงค์ : เพือ่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	
และการตลาดไก่พื้นเมือง	 ในรูปแบบ 
เศรษฐกิจชุมชน	 ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

ปัญหา อุปสรรค :
1. เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�าเนินงาน

ในพ้ืนท่ีได ้	 เนื่องจากสภาพพื้นที่
ไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู ่อาศัยและ
ประกอบอาชีพ	 เช่น	 ไม่มีระบบน�้า	
ไฟฟ้า	เป็นต้น

2.	 การตรวจสอบพื้นที่และเกษตรกร 
เป้าหมายมีความล่าช้า	 เพราะต้อง 
รอรับรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย 
ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจาก
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด	 จึงจะด�าเนินการส่งเสริม
อาชีพได้

ข้อเสนอแนะ :
1.	 ประชาสัมพันธ ์โครงการโดยเชิญ

เกษตรกรเข้าร่วมการประชุม	 ชี้แจง	
แนะน�าและท�าความเข้าใจโครงการ

2.	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการ 
เลี้ยงไก่พื้นเมือง	 ได้แก่	 พ่อ/แม่พันธุ์
ไก่พื้นเมือง	 วัสดุปรับปรุงโรงเรือน
และวัสดุการเกษตร	 อาหารสัตว	์ 
และอบรมเกษตรกร

ผลผลิต (Output) : ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้	 กิจกรรมส่งเสริม	 และพัฒนา 
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 เป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน 
ปศุส้ตว์	 ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน	 เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินท�ากินด้านปศุสัตว์ 
ตามนโยบายจัดสรรที่ดิน	 โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม	คือ	 จ�านวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ	 เป้าหมายจ�านวน	 3,000	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 1,997	 ราย	 
คิดเป็นร้อยละ	66.57
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งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น	 6,240.3163	 ล้านบาท	 
โดยกรมปศุสัตว์ด�าเนินงาน	ภายใต	้4	ยุทธศาสตร์	12	แผนงาน	ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย
  ➜	 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย
  ➜	 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  ➜	 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
  ➜	 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
  ➜	 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
  ➜	 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
  ➜	 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  ➜	 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
ประกอบด้วย
  ➜	 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  ➜	 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด�าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยทุธศาสตร์ที ่5 ด้านการจดัการน�า้และสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย
  ➜	 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน
  ➜	 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ	 2560	 จ�านวน	 5,957.7570	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
282.5593	ล้านบาท	จ�าแนกตามประเภทรายจ่าย	ดังนี้

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละ
งบบุคลากร 3,347.1888 53.64

งบด�าเนินงาน 2,167.4510 34.73

งบลงทุน 663.7192 10.64

งบเงินอุดหนุน 49.3966 0.79

งบรายจ่ายอื่น 12.5607 0.20

รวมงบประมาณ 6,240.3163 100.00
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หมวดรายจ่าย ปี 2560 ปี 2561
เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
งบบุคลากร 3,318.8588 3,347.1888 28.3300 0.85

เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 2,170.3993 2,169.2185 (1.1808) (0.05)

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,148.4595 1,177.9703 29.5108 2.57

งบด�าเนินงาน 2,000.8249 2,167.4510 166.6261 8.33

ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ 1,882.2869 2,049.0631 166.7762 8.86

ค่าสาธารณูปโภค 118.5380 118.3879 (0.1501) (0.13)

งบลงทุน 551.4585 663.7192 112.2607 20.36

ค่าครุภัณฑ์ 518.9320 626.0228 107.0908 20.64

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32.5265 37.6964 5.1699 15.89

งบเงินอุดหนุน 73.8541 49.3966 (24.4575) (33.12)

งบรายจ่ายอื่น 12.7607 12.5607 (0.2000) (1.57)

รวมงบประมาณ 5,957.7570 6,240.3163 282.5593 4.74

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย	:	ล้านบาท)

37รายงานประจ�าปี 2561
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





บทความ และผลงานโดดเด่น

4
ส่ ว น ที่
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ส่วนที่ 4 บทความ และผลงานโดดเด่น

งานสนับสนุน และอ�านวยการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ประจ�าปี 2561

 ➜ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ ่งมั่นปฏิบัติราชการ	 
จนประสบความส�าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

สาขาบริการภาครัฐ
 ■ ประเภทมาตรฐานการบริการ	 ระดับดีเด่น	 ผลงาน	 เน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	 (ปศุสัตว์	 OK)	 ของ 
ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 ■ ประเภทพัฒนาการบริการ	 ระดับดีเด่น	 ผลงาน	 ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ	 
ของส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
 ■ ประเภทพัฒนาการบริการ	 ระดับดี	 ผลงาน	 การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร	 จังหวัด 
สกลนคร	(Sakon	Nakhon	Model)	ของส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 ■ ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ	ระดับดีเด่น	ผลงาน	การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม	(นม)	โรงเรียน	 
ของกรมปศุสัตว์
 ■ ประเภทพฒันาคณุภาพการบรกิารอย่างต่อเนือ่ง	ผลงาน	ระบบจดัการสตัว์ปีกสูม่าตรฐานการส่งออกไทย	 
ของส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
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สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 ■ ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมส่ีวนร่วม	ระดบัดเีด่น	ผลงาน	โครงการยกระดบัเครอืข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี	 ของส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	 รวมทั้ง	 กรมปศุสัตว์ได้เสนอช่ือ	 นายบรรเทิง	 
นวมภักดี	 ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี	 เป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการ 
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	และได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้น�าหุ้นส่วนความร่วมมือ	ระดับดีเด่น

	 นอกจากนี้	 ยังมีผลงานของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับรางวัลในนามของจังหวัด	 จ�านวน	 1	 รางวัล	 ได้แก่	 รางวัล 
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม	 ระดับชมเชย	 ผลงาน	 โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร	 
ของจังหวัดสกลนคร
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แอปพลิเคชั่น “ปศุสัตว์ไทย 4.0”
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การยื่นขอการรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง  
เพื่อการส่งออกผ่านระบบ NSW (National Single Window)

	 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงติดอันดับ	 1	 ใน	 5	 ของโลก	 และมีแนวโน้ม 
การส่งออกมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยร้อยละ	8	หากมองภาพรวมในช่วงไตรมาสแรกของปี	ประเทศไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 
ไปแล้วมูลค่ากว่า	 7,600	 ล้านบาท	 ท�าให้มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยื่นขอการรับรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	
โดยจากข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	พบว่าจ�านวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก	มีจ�านวนทั้งสิ้น	
104	โรงงาน
	 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 ตามโครงการระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 ณ	 จุดเดียว 
ของประเทศไทย	 (National	 Single	Window)	 หรือ	 NSW	 กรมปศุสัตว์	 จึงได้มีการน�าระบบ	 NSW	 มาใช้ใน 
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์	 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร	 และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขอรับรองระบบ	 GMP	 และ	 HACCP	 โรงงาน 
ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก	 ตั้งแต่การยื่นเอกสาร	 การนัดหมายการตรวจประเมิน	 ตลอดจนการติดตาม 
สถานะการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต	 ท�าให้สะดวก	 รวดเร็ว	 และลดเอกสารในการด�าเนินการ	 
โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบ	 NSW	 ได้ที่เว็บไซต์	 http://eservice.afvc.dld.go.th	 ได้ทุกที่ทุกเวลา	 
โดยไม่ต้องเดินทางมากรมปศุสัตว์

งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
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การปฏิบัติที่ดีส�าหรับศูนย์รวบรวมไข่

 “ไข่”	เป็นสนิค้าเกษตรทีส่�าคญัของประเทศไทย	
เป็นอาหารท่ีมีโปรตีนคุณภาพและเป็นแหล่งโคลีนที่ดี	 
ในกลุ่มของวิตามินบีช่วยในการควบคุมการท�างานของ
สมอง	 ระบบประสาท	 และระบบไหลเวียนของเลือด	 
มีราคาถูก	 มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับทุกวัย	 
หาได้ง่าย	 มีการค้าขายในรูปของไข่สดทั้งฟอง	 ไข่ต้ม	
หรือเป็นวัตถุดิบส�าหรับโรงงานแปรรูป	 โดยไข่ที่ผลิตได้
จากฟาร์มจะถูกรวบรวมไปยังศูนย์รวบรวมไข่	 เพื่อผ่าน
กระบวนการรับ	รวบรวม	และคัดสินค้าไข	่ก่อนจะจัดส่ง
ไปยังผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญที่ต้องมีการด�าเนินการอย่างรวดเร็ว	 เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสินค้า 
ให้น้อยลง	 ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวในความปลอดภัยด้านอาหาร	 กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลเก่ียวกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค	
กรมปศุสัตว์จึงได้ริเริ่มการรับรองการปฏิบัติที่ดีส�าหรับศูนย์รวบรวมไข่	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์ได้ริเริ่มในปี	2554	
โดยกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์	 ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ 
ตรวจสอบและรับรองศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนด	 เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
	 ปัจจุบันได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส�าหรับศูนย์รวบรวมไข่	 (GMP)	 และ 
ตรวจติดตามศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง	 GMP	 ให้เป็นไปตามคู่มือกรมปศุสัตว์	 “การปฏิบัติที่ดีส�าหรับ 
ศูนย์รวบรวมไข่”	 สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	 (มกษ.	 6910-2555)	 เพื่อผลักดันให้มีการผลิตไข่	 ที่ได้ 
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด	 และด�าเนินการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่	 เป็นฐานข้อมูลสถานที่
รวบรวมไข่ในประเทศ	เพื่อพัฒนาระบบการผลิตต่อไป
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 ปัจจุบันมีศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ทั้งหมด 35 ศูนย์ ดังนี้

ส�านักงานปศุสัตว์เขต จ�านวนศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้การรับรอง GMP ปีงบประมาณ 2561
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3 3

4 7

5 4

6 4
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8 1

9 1

รวม 35

จ�านวนศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง GMP ในแต่ละปี

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561
ที่มา	กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์	ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
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โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)

 “ไข่	 Ok”	 คือ	 ไข่สดจากสถานท่ีจ�าหน่าย	 ที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์	 OK	
เป็นโครงการของกรมปศุสัตว์	 เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตและสถานที่จ�าหน่าย 
ไข่สดให้ได้มาตรฐาน	 ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง	 และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้าได้	 อันเป็นการส่งผลต่อการพัฒนาสถานท่ีจ�าหน่ายไข่สดให้มีคุณภาพ	 ปลอดภัย
ต่อการบริโภคของคนไทยและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนด้วย	 
โดยสถานที่จ�าหน่ายไข่สดที่ได้รับการรับรองในโครงการไข่สดปลอดภัย	 ใส่ใจผู้บริโภค
จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
	 1)	 ไข่ไก่	 ไข่เป็ด	 และไข่นกกระทาสดท้ังใบ 
มาจากฟาร์มสตัว์ปีกทีไ่ด้รับการรบัรองการปฏบัิตทิางการ
เกษตรท่ีดี	 (Good	 Agricultural	 Practices:	 GAP)	 
จากทางกรมปศุสัตว์	 (มีมาตรฐานการผลิตทั้งสัตว์ปีก 
มีสุขภาพด	ีไม่เป็นโรค	ผลิตให้มีคุณภาพ)
	 2)	 ไข่สด	 ผ่านการระบบและรวบรวมไข่	 จาก
สถานท่ีรวบรวมไข่สด	 ท่ีข้ึนบัญชีตรวจสอบย้อนกลับ 
ตามโครงการปศุสัตว์	 OK	 กับกรมปศุสัตว์	 (คัดแยกไข ่
ที่ไม่สะอาด	คัดขนาดเบอร์ตามมาตรฐาน)
	 3)	 ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง
	 4)	 ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าไปยังต้นทางการผลิตได้
	 ในปี	 2561	 มีสถานที่จ�าหน่ายไข่สด	 ที่ได้รับรองในโครงการไข่สดปลอดภัย	 ใส่ใจผู้บริโภค	 (ปศุสัตว์	 OK)	 
ทั้งหมด	902	แห่ง	แบ่งเป็น	ในตลาดสด	45	แห่ง	และห้างสรรพสินค้า	(Shop)	857	แห่ง

ตารางที่ 1 จ�านวนสถานที่จ�าหน่ายไข่สดที่ได้รับรอง	ปีงบประมาณ	2561

ชนิดของการรับรอง จ�านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรอง
ตลาดสด 45

ห้างสรรพสินค้า 857

รวม 902

ตารางที่ 2 ผลการตรวจตัวอย่างไข่ไก่จากสถานที่จ�าหน่ายที่ได้รับการรับรอง

ชนิดไข่ จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ จ�านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
ไข่ไก่ 305 296
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มาตรการด�าเนินการกรณีตัวอย่างไข่สด
ไม่ผ่านตามเกณฑ์การรับรองสินค้า (ปศุสัตว์ OK)

	 หากพบกรณีตัวอย่างไข่สด	 ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 คณะผู้ตรวจประเมินด�าเนินการแจ้งผลการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	 OK	 ให้ผู้ประกอบการที่ตรวจพบทราบภายใน	 5	 วันท�าการ	 
หลังจากท่ีรับทราบผลวิเคราะห์	 โดยผู้ประกอบการต้องด�าเนินการหาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข	 ภายในระยะ 
เวลา	 30	 วัน	 นับจากวันท่ีในหนังสือแจ้งผลทางห้องปฏิบัติการ	 เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินได้รับแนวทางการแก้ไข 
จากผู้ประกอบการ	 ให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไข่สดซ�้าภายใน	 30	 วันหลังจากได้รับแจ้ง 
รายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ประกอบการ	 โดยเก็บเฉพาะผลิตภัณฑ์ไข่สดที่มาจากสถานที่รวบรวมไข่ 
ที่ผลการตรวจไม่ผ่านตามเกณฑ์ในคร้ังแรก	 หากผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและผลจาก 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผ่าน	 คณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา 
คงไว้ซึ่งการรับรอง	 หากคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบแล้วว่าผู้ประกอบการไม่ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือ 
ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างไม่ผ่านตามข้อก�าหนด	 ให้คณะผู้ตรวจประเมินยุติการตรวจประเมินและแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน	 5	 วันท�าการ	 หลังจากได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 เม่ือผู้ประกอบการมี
ความพร้อมให้ยื่นขอรับรองใหม่อีกครั้ง
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การรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) ส�าหรับศูนย์รวบรวมน�า้นมดิบ

	 อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมมีความส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย	 เนื่องจากน�้านมดิบมีสาร
อาหารครบ	 5	 หมู่	 นอกจากนี้	 ยังมีแร่ธาตุแคลเซียม 
และฟอสฟอรัสซึ่งช่วยสร้างกระดูกและฟัน	 นมจึงถือว่า
มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการร่างกายและสมอง
ของเด็กและสามารถน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได  ้
หลากหลายชนิด	
	 ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	 เป็นข้ันตอนกลางน�้า 
ที่ส�าคัญในห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย	
ซึ่งมีความส�าคัญกับความปลอดภัยต่อการบริโภค	 ด้วย 
เหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 
จึงได ้ก�าหนดมาตรฐานสินค ้าเกษตรการปฏิบัติ ท่ีดี	 
(GMP)	 ส�าหรับศูนย์รวบรวมน�้านมดิบในปี	 2558	 ขึ้น 
เพื่อสร ้างแนวทางด�าเนินการที่ดีส�าหรับผู ้ผลิตและ 
ยกระดับมาตรฐาน	 GMP	 ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบสู่สากล	 
และป ัจจุบันได ้ก�าหนดเป ็นมาตรฐานบังคับ	 ในป  ี
งบประมาณ	 2561	 มีศูนย์รวบรวมน�้านมดิบที่ได้รับการ
รับรอง	GMP	จ�านวน	196	แห่ง	

	 กรมปศุสัตว์	 โดยกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์	 ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	 เป็น 
ผู้ตรวจสอบและก�ากับดูแลการรับรอง	GMP	ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	 โดยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ	200	กว่าแห่งทั่วประเทศ	
ที่มีการขึ้นทะเบียน	 ซึ่งการควบคุมกระบวนการผลิตที่ถูกสุขอนามัย	 จะส่งผลให้ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบมีการพัฒนา 
ไปสู่มาตรฐาน	ท�าการผลิตน�้านมดิบที่มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป
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แผนภูมิแสดงการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) ส�าหรับศูนย์รวบรวมน�า้นมดิบ
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การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในภาพปศุสัตว์

 เป็นแกนประสานหลักใน	 “ยุทธศาสตร์ที่	 4	 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก�ากับดูแล 
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เล้ียง”	ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงสร้างและกลไกการ 
ขับเคลื่อนงาน	ดังนี้
	 1.	 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาในภาคปศุสัตว์	 ที่รองรับการท�างาน 
ได้อย่างสอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
	 2.	 จัดท�าแนวทางปฏิบัติ	 (Guideline)	 ร่วมกับสัตวแพทยสภา	 และภาคการศึกษาซึ่งเป็นอาจารย์จาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 มีการออกกฎหมายเพือ่ก�ากบัดแูลอาหารสตัว์ทีผ่สมยา	(Medicated	feed)	ภายใต้พระราชบญัญตัคิวบคมุ
คุณภาพอาหารสัตว	์พ.ศ.	2558	กฎหมายว่าด้วยการก�ากับดูแลอาหารสัตว์ที่ผสมยา	ดังนี้
	 1.	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 ก�าหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต	 
น�าเข้า	ขาย	และใช้	พ.ศ.	2561	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2561
	 2.	 ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต	น�าเข้า	ขาย	และใช้อาหารสัตว์ที่ผสมยา
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โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์”

	 กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	 ร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 และผู้ประกอบการ
สถานท่ีจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 โดยมีฟาร์มที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ	 150	 ฟาร์ม	 ทั่วประเทศ	 
โดยสัตว์จะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงตั้งแต่เกิดจนถึงส่งขายสู่ตลาด
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โครงการ “ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์”

	 เป้าหมายฟาร์มสุกรขุน	 และฟาร์มสัตว์ปีกเน้ือในทุกเขตพื้นที่	 จ�านวนทั้งสิ้น	 180	 ฟาร์ม	 (ไก่เนื้อ	 71	 ฟาร์ม	 
และสุกร	 109	ฟาร์ม)	 ท่ีได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน	 (GAP:	 Good	 Agricultural	 Practice)	 และในกรณีฟาร์มสุกรขุน	 
ได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์	 (β-Agonist)	 จากกรมปศุสัตว	์ 
ปัจจุบันส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดอยู่ระหว่างเข้าตรวจประเมินและเก็บตัวอย่าง
 กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการติดตามเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในปศุสัตว์ร่วมกับการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ	 และประสานความร่วมมือที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ 
กับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น	ๆ
	 1)	 เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์จ�านวน	5,900	ตัวอย่างต่อปี
	 2)	 พัฒนาห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อโดยวิธีมาตรฐาน	 (standardized	method)	
และมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
	 ร่วมจดัท�าร่างแผนปฏบัิตกิารการดือ้ยาต้านจลุชพีทีเ่ก่ียวกับภาคการเกษตรและการเล้ียงสัตว์กับคณะท�างาน
จัดท�าแผนปฏิบัติการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ	
เมื่อวันที	่16	พฤศจิกายน	2560	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล
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การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

	 ปีงบประมาณ	2561	พบร้อยละการตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงลดลงทั้งในสุกรขุนและโคขุน	เนื่องจากเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์มีความเข้าใจ	ตระหนักถึงความส�าคัญและอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเร่งเนื้อแดง

	 ตาราง	จ�านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ชนิดสัตว์ เป้าหมาย (ฟาร์ม) การด�าเนินการ (ฟาร์ม) ร้อยละการด�าเนินการ
ฟาร์มสุกร 4,626 5,326 115.13

ฟาร์มโค 374 534 142.78

รวม 5,000 5,860 117.60

โครงการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
 ตาราง	ผลการด�าเนินงาน
	 จ�านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน

รายละเอียด เป้าหมาย (ฟาร์ม) การด�าเนินการ (ฟาร์ม) ร้อยละการด�าเนินการ
จ�านวนสถานประกอบการ 16,403 28,152 171.63

	 จ�านวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์คุณภาพเกณฑ์มาตรฐานกฎหมาย

รายละเอียด เป้าหมาย (ตัวอย่าง) การด�าเนินการ (ตัวอย่าง) ร้อยละการด�าเนินการ
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 6,000 7,488 124.8
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การรับรองระบบประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (GPM/HACCP)

	 ตาราง	ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเภทโรงงาน ระบบ GMP (ราย) ระบบ HACCP (ราย)
อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูปส�าหรับสัตว์บกและสัตว์น�้า 72 60

ปลาปน 58 53

พรีมิกซ์ 42 24

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 20 18

รวม 192 155

การควบคุมตรวจสอบการน�าเข้า–ส่งออก อาหารสัตว์
	 ตาราง	ผลการปฏิบัติงาน	ประจ�าป	ี2561	(มกราคม	–	กันยายน	2561)

กิจกรรม หน่วยวัด จ�านวน
สุ่มตัวอย่างสินค้าอาหารสัตว์น�าเข้า ตัวอย่าง 4,395

ออกหนังสือแจ้งการน�าเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร	(น.ส.4) ฉบับ 14,565

ออกหนังสือรับรองสุขภาพ	(Certificate	of	Health)	* ฉบับ 1,396

ออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ	(Certificate	of	Free	Sale)	* ฉบับ 206

การตรวจสอบผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ฉบับ 2,077

ตรวจสอบโรงงานเพื่อประกอบการออกใบรับรองการส่งออกอาหารสัตว์ ครั้ง 2

การด�าเนินการสินค้าไม่ตรงมาตรฐาน	พ.ร.บ.	ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	
พ.ศ.	2558

ครั้ง 20

การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ครั้ง 4,236

ที่มา	:	ฝายตรวจสอบการน�าเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์,	ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ตุลาคม	2561	*	อาหารปศุสัตว์
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สถิติการน�าเข้าอาหารสัตว์

	 ตาราง	สถิติน�าเข้าอาหารสัตว์แยกประเภท	ปี	2561	(มกราคม	–	กันยายน	2561)

ประเภท ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
วัตถุดิบ 6,716,234.60 69,865.15

อาหารเสริมส�าหรับสัตว์ 352,676.42 10,045.74

วัตถุที่ผสมแล้ว 82,378.32 9,526.32

ผลิตภัณฑ์นมส�าหรับสัตว์ 30,098.31 775.01

วัตถุที่เติม 15,949.54 1,468.22

อื่น	ๆ 33,420.42 1,184.86

รวมทั้งสิ้น 7,230,757.60 92,865.29

	 ตาราง	สถิติปริมาณและมูลค่าการส่งออกอาหารปศุสัตว	์ป	ี2561	(มกราคม	–	กันยายน	2561)

ประเภท ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
ปลาปน 70,090.34 2,885.34

พรีมิกซ์ 12,506.89 927.28

อาหารส�าเร็จรูป 2,336.20 490.29

อาหารเสริม 11,603.92 463.57

อาทรีเมียร์ 173.68 264.81

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 1,048.03 34.77

อื่น	ๆ 2,657.60 290.32

รวมทั้งสิ้น 100,416.65 5,356.37

ที่มา	:	ฝายตรวจสอบการน�าเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์,	ข้อมูลจากหนังสือรับรองสุขภาพ	(Certificate	of	health),	ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ตุลาคม	2561
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ประเทศคู่ค้าที่มีความส�าคัญและมีปริมาณการส่งออกสูงสุด 10 อันดับ
ปี 2561 (มกราคม – กันยายน 2561)

ล�าดับที่ 1 ➜ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 37,059.96 ตัน มูลค่า 1,556.99 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทอื่น	ๆ	และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
	 	 ชนิดสารผสมล่วงหน้า	(พรีมิกซ์)

ล�าดับที่ 2 ➜ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย จ�านวน 19,580.41 ตัน มูลค่า 1,220.75 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว	ชนิด	สารผสมล่วงหน้า	(พรีมิกซ์)	ประเภทอาหารเสริม
	 	 ส�าหรับสัตว	์และประเภทอื่น	ๆ

ล�าดับที่ 3 ➜ ประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 12,568.60 ตัน มูลค่า 480.43 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทอาหารเสริมส�าหรับสัตว์	และประเภทอื่น	ๆ

ล�าดับที่ 4 ➜ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ�านวน 52,465.27 ตัน มูลค่า 6,324.96 ล้านบาท 
  ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	วัตถุดิบอาหารสัตว์	และประเภทอาหารเสริมส�าหรับสัตว์

ล�าดับที่ 5 ➜ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จ�านวน 8,136.78 ตัน มูลค่า 487.34 ล้านบาท 
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภท	Dog	Chews	ประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทอาหารเสริมส�าหรับสัตว์	
	 	 และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว	ชนิด	สารผสมล่วงหน้า	(พรีมิกซ์)

ล�าดับที่ 6 ➜ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ�านวน 5,294.81 ตัน มูลค่า 300.03 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว	ชนิด	สารผสมล่วงหน้า	(พรีมิกซ์)	
	 	 และประเภทอื่น	ๆ

ล�าดับที่ 7 ➜ ประเทศไต้หวัน จ�านวน 2,523.56 ตัน มูลค่า 103.99 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทอาหารเสริมส�าหรับสัตว์	และประเภทอื่น	ๆ

ล�าดับที่ 8 ➜ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย จ�านวน 1,820.10 ตัน มูลค่า 65.31 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทอื่น	ๆ	และอาร์ทีเมียร์

ล�าดับที่ 9 ➜ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 1,477.28 ตัน มูลค่า 108.73 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทอื่น	ๆ	ประเภทอาหารเสริมส�าหรับสัตว์	และประเภทวัตถุดิบ
	 	 ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์

ล�าดับที่ 10 ➜ ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 284.27 ตัน มูลค่า 28.01 ล้านบาท
	 	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบ	ชนิด	ปลาปน	ประเภทอื่น	ๆ	และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
	 	 ชนิดสารผสมล่วงหน้า	(พรีมิกซ์)
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ด้านการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์

	 ตาราง	จ�านวนใบอนุญาตอาหารสัตว์

ประเภทใบอนุญาต
ปี 2561 จ�านวน (ฉบับ)

ต่ออายุ ขอใหม่ รวม
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 175 67 242

ใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ 511 78 589

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 21,172 5,965 27,137

 ตาราง	จ�านวนทะเบียนอาหารสัตว์

ประเภทอาหาร ชนิดสัตว์
ปี 2561 จ�านวน (ฉบับ)
ขอใหม่ ขอแก้ไข

วัตถุดิบ รวมทุกชนิดสัตว์ 328 84

อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป โค	กระบือ	สุกร	เป็ด	ไก่ 425 465

หัวอาหาร โค	กระบือ	สุกร	เป็ด	ไก่ 18 21

สารผสมล่วงหน้า	(พรีมิกซ์) - 394 318

ผลิตภัณฑ์นมส�าหรับสัตว์ - 29 10

อาหารเสริมส�าหรับสัตว์ โค	กระบือ	สุกร	เป็ด	ไก่ 213 194

อาหารเสริมส�าหรับสัตว์เลี้ยง สุนัข	แมว 42 34

อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน สุนัข	แมว 424 334

อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส�าหรับสัตว์เลี้ยง สุนัข	แมว 941 614

อาหารประกอบการรักษาโรคส�าหรับสัตว์เลี้ยง สุนัข	แมว 6 5

รวม 2,820 2,074
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ด้านการควบคุมวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

	 สรุปผลการปฏิบัติงานภาพรวมของการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตวัตถุอันตราย

ผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
1.	จ�านวนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนผลิต/น�าเข้า 344	ฉบับ

2.	จ�านวนใบอนุญาตผลิต/น�าเข้า/ส่งออก 474	ฉบับ

3.	ออกใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่	1 13	ฉบับ

4.	ออกใบรับแจ้งการด�าเนินการผลิต/น�าเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที	่2 131	ฉบับ

5.	ตรวจสอบโรงงานผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย 9	ครั้ง

6.	ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 24	ครั้ง

7.	ออกใบแจ้งปริมาณน�าเข้า/ส่งออกจากด่านศุลกากร 636	ฉบับ

8.	ตัวอย่างวัตถุอันตรายส่งวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย 100	ตัวอย่าง

	 จ�านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย

รายการ ทดสอบปริมาณสาระส�าคัญ
ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ

1.	สุ่มเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามคุณภาพ	(Post	Market	Surveillance) 30	ตัวอย่าง

2.	สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 70	ตัวอย่าง

รวม 100	ตัวอย่าง
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เจรจา และท�าข้อตกลง เงื่อนไขในการน�าเข้า-ส่งออก สินค้าด้านอาหารสัตว์
และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

	 ด�าเนินการท�าข้อตกลงเรื่องหนังสือรับรองสุขภาพสัตว	์(Veterinary	certificate	of	health)	เพื่อการส่งออก
สนิค้าอาหารสตัว์จากต่างประเทศเข้ามายงัประเทศไทย	โดยมีประเทศทีเ่สนอร่างหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์	(Veterinary	
certificate	of	health)	ในปีงบประมาณ	2561	สรุปดังนี้

ประเทศ สินค้าอาหารสัตว์ สถานะ

ฝรั่งเศส
โปรตีนสัตว์แปรรูป ประเทศฝรั่งเศสรับผลพิจารณา

อาหารสัตว์เลี้ยงแปรรูปและอาหารขบเคี้ยวสุนัข อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมปศุสัตว์	(อยส.)

บราซิล อาหารสัตว์ที่ไม่ได้มีต้นก�าเนิดมาจากสัตว์ ท�าข้อตกลงกับประเทศบราซิลเสร็จสิ้นแล้ว

เดนมาร์ก โปรตีนสุกรแปรรูป ประเทศเดนมาร์กรับผลการพิจารณา

เนเธอร์แลนด์ โปรตีนสัตว์แปรรูป อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมปศุสัตว์	(อยส.)

	 ด�าเนินการท�าข้อตกลงเรื่องหนังสือรับรองสุขภาพสัตว	์(Veterinary	certificate	of	health)	เพื่อการส่งออก
สินค้าอาหารสัตว์จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ	 ในขณะนี้มีการท�าข้อตกลงกับประเทศเวียดนาม	 เพื่อส่งออกปลาปน 
จากประเทศไทย	 ฝายความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศได้เสนอร่างหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์เรียบร้อยแล้ว	 
ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากประเทศเวียดนาม

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ในการตรวจรับรองเพื่อการน�าเข้า-ส่งออก

	 การตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์แห่งใหม่และต่ออายุ	ณ	ประเทศต้นทาง

ตรวจรับรองโรงงานใหม่ ตรวจรับรองต่ออายุ ประเทศ

27	โรงงาน 18	โรงงาน
11	ประเทศ ➜	สหรัฐอเมริกา,	 อังกฤษ,	 ฝรั่งเศส,	 สเปน,	
เยอรมนี,	 เดนมาร์ก,	 ออสเตรเลีย,	 ฟินแลนด์,	 โปแลนด์,	 
อิตาลี	และจีนรวม 45	โรงงาน

	 การตรวจสอบเพื่อประเมินเบื้องต้นการน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์	(Fact	finding	mission)	จ�านวน	3	ประเทศ	
ได้แก	่ออสเตรเลีย	สเปน	และนิวซีแลนด์
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นวัตกรรม (Innovation)

งานด้านผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์

จัดนิทรรศการงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561

จัดแสดงนิทรรศการงาน
วันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี

ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

จัดแสดงพันธุ์สัตว์ และนวัตกรรม
ในงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์สะอาดปลอดภัยครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2560
ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กองการสัตว์
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โครงการศึกษาสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่บางปะกง
ในระบบการเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือนอย่างครบวงจร

อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่บางปะกงที่เลี้ยงในโรงเรือน
	 2.	 เพื่อสาธิตการเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกงในโรงเรือนอย่างครบวงจร	 ให้เป็นตัวอย่างเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดไข่ 
	 	 ในโรงเรือนทดแทนการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง
เป้าหมาย
	 การสาธิตระบบการเล้ียงเป็ดไข่ในโรงเรือนอย่างครบวงจร	 เล้ียงลูกเป็ดพันธุ์บางปะกงจ�านวน	 5,000	 ตัว	 
จนเป็นเป็ดสาวและเป็ดไข่	 น�าไข่เข้าฟัก	 ผลิตลูกเป็ดออกมาจ�าหน่ายให้เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดสาวในโรงเรือนอย่าง 
ครบวงจร	ด�าเนินการในฟาร์มเกษตรกร	จ�านวน	1	ฟาร์ม	ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วัตถุดิบ จ�านวน (Kg) โปรตีน พลังงาน ราคา (บาท)
■	 อาหารไก่ระยะให้ไข่ 80 18 2,800 12
■	 ใบหม่อน 20 7.5 675 2
■	 หัวมันหมัก 20 2 1,750 2

รวม 120 16.3 2,725 8.67

อาหารเป็ด
ระยะให้ไข่ ➜
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คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

	 คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	 เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ	 และ 
เผยแพร่ผลงานของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	 เป็นการสร้างขวัญ	 ก�าลังใจ	 ในการสร้างผลงานที่ดี	 มีประโยชน์
ต่อส่วนรวม	 อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างในการด�าเนินงานฟาร์มที่ดีแก่บุคคลทั่วไปได้	 ผลจากการด�าเนินงาน	 
ในปี	 2561	 พบว่า	 มีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	 ดีเด่น	 ระดับประเทศ	 จ�าแนกตามประเภทการเป็นเครือข่าย 
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	ดังนี้

ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์

➜ ชนิดสัตว์ โคเนื้อ สิทธิพลฟาร์ม ของนายสิทธิพล เลาหะวานิช
	 ที่อยู	่289	หมู่ที	่3	ต�าบลหัวเรือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	เบอร์โทร.	08	7242	8818
	 จ�านวนสัตว์ภายในฟาร์ม	:	พ่อพันธุ์	2	ตัว	แม่พันธุ	์22	ตัว	ขนาดอื่น	ๆ	26	ตัว	ลูก	14	ตัว
	 จุดเด่น	 มีการจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 มีการกระจายพันธุ์ให้สมาชิกเครือข่าย	 มีการใช้พันธุกรรมของ 
กรมปศุสัตว์	 ท้ังรูปน�้าเชื้อ	 และพันธุ์สัตว์	 มีการจัดการฟาร์มท่ีเป็นระบบ	มีรูปแบบการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์	 ผลผลิต 
ใกล้เคียงพันธุ์แท้	 ซ่ึงสัตว์ของสิทธิพลฟาร์มได้รับใบรับรองพันธุ์ประวัติ	 โดย	 ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	 
จึงท�าให้ฟาร์มมีความน่าเชื่อถือ	มีรายได้ที่มั่นคง	อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	และแหล่งฝึกงาน

 หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	และปศุสัตว์เขต	3
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➜ ชนิดสัตว์ กระบือ มูร่าฟาร์ม ของนางรัญจวน เฮงตระกูลสิน
	 ที่อยู	่99/14	หมู่ที่	12	ต�าบลหนองไม้แก่น	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เบอร์โทร.	08	1541	7996
	 จ�านวนสัตว์ภายในฟาร์ม	:	พ่อพันธุ์	10	ตัว	แม่พันธุ์	200	ตัว	ขนาดอื่น	ๆ	130	ตัว	ลูก	120	ตัว
 จุดเด่น	 มีการจดบันทึกข้อมูล	 มีการใช้พันธุกรรมของกรมปศุสัตว์โดยเฉพาะพ่อพันธุ์เพ่ือสร้างพันธุ์ในฟาร์ม	 
มีการจัดการฝูง	 แบ่งโรงเรือนเลี้ยงกระบือชัดเจน	 มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์	 และเป็นผู้น�าด้านการเลี้ยงกระบือนมเชิงพาณิชย์	 
มีการวางแผนการตลาดโดยวิธีตลาดน�าการผลิต	อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	และร่วมท�างานวิจัย

	 หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	และปศุสัตว์เขต	2

➜ ชนิดสัตว์ แพะ (แพะนม) ฮัจยีเล็กฟาร์ม ของนายบุญมี หมัดนิกร
	 ที่อยู	่33/1	หมู่ที	่6	ถนนผดุงพันธ์	แขวงหนองจอก	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	เบอร์โทร.	08	1622	6754
	 จ�านวนสัตว์ภายในฟาร์ม	:	พ่อพันธุ์	7	ตัว	แม่พันธุ	์40	ตัว	ขนาดอื่น	ๆ	28	ตัว	ลูก	10	ตัว
 จุดเด่น	 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรม	e-Breeding	 มีการใช้พันธุกรรมของกรมปศุสัตว	์ 
ทั้งรูปแบบน�้าเชื้อ	 พันธุ์สัตว์	 และการย้ายฝากตัวอ่อน	 มีเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์แพะนมที่ชัดเจนจึงท�าให้แพะภายในฟาร์ม
ให้ผลผลิตสูง	 ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาด	มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการส่งแพะเข้าประกวด	 
มีการปรับใช้เทคโนโลยีที่ท�าให้ลูกแพะปลอดจากโรค	 CAE	 (อุปกรณ์ป้อนนมลูกแพะ)	 มีช่องทางการตลาดผ่าน	 Facebook	 
อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน	หรือให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจเลี้ยงแพะนม

 หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ	ส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	และปศุสัตว์เขต	1
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➜ ชนิดสัตว์ สัตว์ปีก (ไก่งวง) ค�าเกิ้มฟาร์ม ของนายเชษฐา กัญญะพงศ์
	 ที่อยู	่19/1	หมู่ที	่8	ต�าบลอาจสามารถ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	เบอร์โทร.	08	5014	9679
	 จ�านวนสัตว์ภายในฟาร์ม	:	พ่อพันธุ์	22	ตัว	แม่พันธุ์	100	ตัว	ขนาดอื่น	ๆ	700	ตัว	ลูก	100	ตัว
	 จุดเด่น	มีการใช้พันธุกรรมของกรมปศุสัตว์	 มีแนวทางการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ที่ชัดเจน	 เช่น	 สี	 อัตราการเจริญ
เติบโต	 จึงท�าให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาด	 มีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ	 ลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร 
โดยใช้หญ้าเนเปียร	์มีเครือข่ายผลิตโดยรวมตัวเป็นกลุ่ม	ทั้งผลิต	แปรรูป	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	จึงกลายเป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง

 หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม	ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	และปศุสัตว์เขต	4

ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี

➜ ชนิดสัตว์ สัตว์ปีก (นกกระทา) พังกาลอดฟาร์ม ของนายสุทัศน์ มามาตย์
	 ที่อยู	่30	หมู่ที่	3	ต�าบลคลองยาง	อ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี	่เบอร์โทร.	08	2281	6350
	 จ�านวนสัตว์ภายในฟาร์ม	:	พ่อพันธุ์	1,000	ตัว	แม่พันธุ	์15,000	ตัว	ขนาดอื่น	ๆ	10,000	ตัว	ลูก	10,000	ตัว
	 จุดเด่น	 มีการใช้เทคโนโลยีของกรมปศุสัตว์ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม	 เช่น	 การผลิตตู้ฟักไข่อัจฉริยะที่สามารถ 
ปรับสมดุลอากาศภายในตู้ฟักได้	มีรูปแบบการเลี้ยงแบบครบวงจร	ทั้งผลิต	แปรรูป	และจ�าหน่าย	มีการใช้ข้อมูล	big	data	 
เพ่ือวางแผนธุรกิจและมีการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์	 (youtube/	 facebook/	website)	 จึงมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 
พังกาลอดฟาร์มยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	และมีการเสริมสร้างการรับรู้	ในเรื่องนกกระทาให้แก่นักเรียน

 หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่	ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	และปศุสัตว์เขต	8
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ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

➜ ชนิดสัตว์ กระบือ บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย ของนายสมบัติ ท�าละเอียด
	 ที่อยู	่53	หมู่ที่	1	ต�าบลทับยายเชียง	อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	เบอร์โทร.	08	1886	2033
	 จ�านวนสัตว์ภายในฟาร์ม	:	พ่อพันธุ์	4	ตัว	แม่พันธุ	์38	ตัว	ขนาดอื่น	ๆ	14	ตัว	ลูก	2	ตัว
 จุดเด่น	 มีการจัดเก็บข้อมูล	 มีการจัดการฟาร์มที่ดี	 มีส่วนสนับสนุนน�้าเชื้อกระบือยอดเยี่ยมให้แก่ส่วนราชการ	
และเป็นศูนย์น�้าเชื้อในภาคเหนือตอนล่าง	 มีการจับคู่ผสมพันธุ์กระบือโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกกระบือ
ตามอุดมทัศนีย์และการจัดการกระบือ	 เช่น	การสนตะพาย	การรักษาโรค	มีการเพิ่มมูลค่ากระบือ	 โดยการน�ากระบือ
เข้าประกวด	มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เครือข่ายจึงท�าให้มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง	อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

 หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	และปศุสัตว์เขต	6
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ผลงานวิจัยด้านสัตว์กระเพาะเดี่ยว

	 ระยะ	 5	 ปีที่ผ่านมา	 (2558-2562)	 กรมปศุสัตว์	 โดย	 ส�านักพัฒนา
อาหารสัตว์	 ได้มีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ราคาแพง
และน�าเสนอผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได	้ดังนี้

 1.	 การจัดท�าฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบและคุณค่า
ทางโภชนะที่แนะน�าส�าหรับสัตว์ปีกในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นการท�างาน 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ด้านอาหารสัตว์จากภาคเอกชน	
โดยโครงการดงักล่าวได้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากส�านักงานพฒันาการวจิยั
การเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สวก.	 โดยผลงานวิจัยจากโครงการนี้ได้ 
ถูกรวบรวมอยู ่ในหนังสือฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบและ 
คุณค่าทางโภชนะที่แนะน�าส�าหรับสัตว์ปีกในประเทศไทย	 เช่น	 ข้าวโพด	 
กากถั่วเหลือง	ปลายข้าว	เป็นต้น

 2.	 การวิจัยการใช้หญ้าหมักร่วมกับอาหารสุกรระยะรุ่น	 -	 ขุน	 ต่อสมรรถภาพการผลิต	 คุณภาพซาก 
สรีระวิทยาและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในทางเดินอาหาร	 จากผลงานวิจัยการใช้หญ้าหมักเป็นวัตถุดิบผสม	 
ในอาหารสุกรไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารเท่านั้น	 การใช้หญ้าหมักยังเป็นประโยชน์ต่อสรีระ	 และนิเวศน์วิทยา
ในระบบทางเดินอาหารของสุกร	 โดยพบว่า	การทดแทนอาหารข้นด้วยหญ้าหมักเพียง	 ร้อยละ	10	สามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ต่อน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น	(Feed	Cost	per	Gain)	ได้ประมาณ	2	บาทต่อน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น	1	กิโลกรัม	
นอกจากนั้น	 ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์กลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ในทางเดินอาหารสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและควบคุมปริมาณ 
เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคได้อีกด้วย
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 3.	 การวิจัยผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมส�าหรับเป็ดเทศท่าพระ	 เป็นโครงการศึกษา 
ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ส�าคัญส�าหรับเป็ดเทศท่าพระ	 ซึ่งเป็นเป็ดพื้นเมืองที่ถูกพัฒนาปรับปรุงพันธุ ์
โดยกรมปศุสัตว์	 และกระจายพันธุ์ไปสู่กลุ่มเกษตรกร	 ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว	 เป็นเครื่องมือส�าหรับเกษตรกร 
ให้สามารถค�านวณ	 และผลิตอาหารเล้ียงเป็ดได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตัวสัตว์	 ลดการสูญเสียวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์	หรือสารอาหารส่วนเกินในสูตรอาหารส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้เป็นอย่างดี

 4.	 โครงการผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เล้ียง	 ในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์	 ปัจจุบัน 
ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าโดยค�านึงถึงสุขภาพอนามัยกันมากขึ้น	 ปัจจุบัน
ตลาดสินค้าอินทรีย์จึงขยายตัวมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ	 โดยจะมี
การจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์	 ในห้างสรรพสินค้า	 และซูเปอร์มาร์เก็ต 
ขนาดใหญ่	 ซึ่งในปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม	 
(Niche	 Market)	 ผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู ้	 มีความ 
ตระหนักในด้านสุขอนามัย	 และมีก�าลังซ้ือค่อนข้างสูง	 ดังนั้นการผลิตไข่ไก่
อินทรีย์จึงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นการสร้างอาชีพทางเลือก 
ให้กับเกษตรกรเพ่ิมขึ้น	 กรมปศุสัตว์	 โดย	 ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	 จึงได้ม ี
การศึกษาความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ส�าคัญส�าหรับไก่ไข่ที่เลี้ยง 
ในระบบอินทรีย์	 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	 (Production	 Performance)	 และเพ่ิม 
ประสิทธิผล	 (Productivity)	 การผลิตไข่ไก่อินทรีย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค	 ซึ่งการวิจัยนี้ยังอยู่ใน 
ระหว่างการด�าเนินการในข้ันตอนรวบรวมผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการ	 เมื่อผลงานวิจัยดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
จะกล่าวได้ว่าเป็นผลงานวิจัยเชิงนวัตรกรรมช้ินแรกในประเทศไทย	 ที่รายงานความต้องการพลังงานและโปรตีน 
ที่เหมาะสมส�าหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์
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	 5.	 โครงการศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
อิสระในแปลงพืชอาหารสัตว์ต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข่	 ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการให้
ความส�าคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เล้ียง 
โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์	 (animal	 welfare)	 มีการ 
ให ้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิตสัตว ์ที่ เน ้นการ
จัดการให้สัตว์อยู่สบายประกอบกับข้อเรียกร้องทางด้าน
สวัสดิภาพสัตว์จากองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ต่าง	 ๆ	 จาก
ทัศนะคติดังกล่าวท�าให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุก	 ๆ	 ปี	 ยอมจ่ายเงินในราคาสูงกว่าสินค้าท่ัวไป
เพื่อซื้อสินค้าที่มีผลดีต่อสุขภาพมีกระบวนการผลิตที่ดี
ต่อสวัสดิภาพสัตว์	 มีความเป็นธรรมชาติ	 และปลอดภัย	
ซึ่งการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระในแปลงพืชอาหารสัตว์	
เปรียบเทียบกับการปล่อยอิสระในคอกขังพื้นปกติ	พบว่า	 
นอกจากไก่จะมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงและให้ผลผลติได้สงูแล้ว	 
ไข่ไก่ยังมีคุณภาพที่ดีกว่ามีสัดส่วนของไวตามินอี	 เอ	 
บ	ีและกรดไขมันอิสระกลุ่มโอเมก้า	3	และ	6	ที่มากกว่า
อีกด้วย
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ผลงานวิจัยด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

	 ผลงานวิจัยเด่นที่สามารถน�าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สัตว์เคี้ยวเอื้อง	(โคเนื้อ	โคนม	แพะ	และแกะ)	ได้แก่

 1.	 ความต้องการโปรตนีและพลงังานของสัตว์	ความต้องการโภชนะ
หรือสารอาหารของสัตว์แตกต่างกันตามชนิดของสัตว์	 อายุและระดับการ
ให้ผลผลิต	 การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการโภชนะของสัตว์จึงมี
ความส�าคัญเป็นอย่างมากทั้งนี้เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์และการใช้อาหารสัตว์มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด	นักวิจัยของกรมปศุสัตว	์โดย	ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	
ได้ด�าเนินการวิจัยความต้องการสารอาหาร	 (โปรตีนและพลังงาน)	 เพื่อการ 
เจริญเติบโตของโคเนื้อ	 (โคพ้ืนเมืองไทยและโคเนื้อลูกผสม)	 และแพะเน้ือ	 
(แพะพื้นเมืองไทยและแพะเนื้อลูกผสม)	 และความต้องการสารอาหารเพ่ือ 
การให้น�้านมของโคนม	 ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถน�าผลงาน 
วิจัยเหล่านี้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์โดยใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
สารอาหารของสัตว์

 (ข) การศึกษาความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย

(ก) หนังสือความต้องการโภชนะ
ของโคเนื้อในประเทศไทย
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	 2.	 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์	
วัตถุดิบอาหารสัตว์มีคุณค่าทางโภชนะหรือสารอาหาร
แตกต่างกันไป	 การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้และ
ข้อมูลทางด้านคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์
และข้อจ�ากัดในการใช้เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 
นักวิจัยของกรมปศุสัตว์	 โดย	 ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์
ด�าเนินการศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	 พืชอาหารสัตว์	 (หญ้าและ 
ถั่วอาหารสัตว์)	 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทแหล่งพลังงาน
และวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทแหล่งโปรตีน	นักส่งเสริม 
การเกษตรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการให้ความรู  ้
ด้านอาหารสัตว์กับเกษตรกร	 นอกจากนี้	 เกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลงานวิจัยด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ได้

(ก) การปลูกข้าวโพดพร้อมฝักเป็นอาหารสัตว์

(ค) ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก

(ข) การใช้ใบและล�าต้นมันส�าปะหลัง
เป็นอาหารสัตว์

(ง) ใบและล�าต้นมันส�าปะหลังหมัก
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 3.	 แนวทางการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว ์	 ได ้พัฒนา 
พันธุ์หญ้าและถั่วอาหารสัตว์หลายชนิด	 (เช่น	 หญ้ารูซี่	
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง	 1	 ถ่ัวฮามาต้าและถ่ัวอัลฟัลฟา)	 
พืชอาหารสัตว์เหล่านี้มีคุณค่าทางอาหารและข้อจ�ากัด 
ในการใช้แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 การศึกษาเพื่อหาแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์เหล่านี้ 
เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ	 นักวิจัยของกรมปศุสัตว์	 โดย	 
ส�านักพัฒนาอาหารสัตว ์ได ้ด�าเนินการวิจัยเพื่อให ้ 
องค์ความรู ้และข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ปริมาณการใช้ 
พืชอาหารสัตว์เหล่านี้ในสูตรอาหารสัตว์ส�าหรับใช้เลี้ยง
สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดต่าง	ๆ	ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและใช้พืชอาหารสัตว์เหล่านี้ 
ในการเลี้ยงสัตว์

(ข) ทดสอบและพัฒนาพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ (ค) ทดสอบและพัฒนาพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์

(ก) ทดสอบและพัฒนาพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
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 4.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรส�าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์	 วัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลายชนิดที่สามารถน�ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์	 (ได้แก่	 กากปาล์มน�้ามัน	 
กากมันส�าปะหลัง	 เปลือกและซังข้าวโพด	 และกากมะเขือเทศ)	 อย่างไรก็ตาม	 วัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่าน้ีมีข้อจ�ากัด 
ในการใช้	 นักวิจัยของกรมปศุสัตว์	 โดยส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	 ด�าเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน ์
จากวัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่าน้ีสูงสุดภายใต้ข้อจ�ากัด	 ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช ้
ในการเลือกใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเหล่านี้มาใช้เลี้ยงสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(ก) กากมันส�าปะหลัง

(ค) กากปาล์มน�้ามัน

(ข) เปลือกและซังข้าวโพด
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	 5.	 การทดสอบสูตรอาหารสัตว์	 การพัฒนา 
สูตรอาหารสัตว์ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสัตว์เหมาะสม	 
มีต้นทุนต�่าและสามารถใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่เป็น
ส่วนประกอบเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสัตว์	 การทดสอบสูตรอาหารสัตว์เป็นวิธีการ 
ทวนสอบเพือ่ให้มัน่ใจในคุณคา่ทางอาหารสตัว์ขั้นสุดท้าย
ก่อนที่จะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรได้น�าเอา 
สูตรอาหารสัตว์ไปใช้เลี้ยงสัตว์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สูตรอาหารผสมครบส่วน	 หรือ	 อาหารทีเอ็มอาร์	 (TMR)	 
ซึ่งเป็นสูตรอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและ 
มีราคาต�่า	 โดยเกษตรกรและผู ้ประกอบการสามารถ
เลือกใช้สูตรอาหารโคเนื้อ	 โคนม	 แพะและแกะท่ีผ่าน 
การทดสอบเหล่านี้ไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทันที

(ก) ทดสอบการใช้กระถินร่วมกับหญ้าแพงโกลา
เพื่อขุนโคพื้นเมือง

(ข) ทดสอบการใช้ข้าวโพดพร้อมฝักและใบมันส�าปะหลังเพื่อขุนโคเนื้อลูกผสมแองกัส

(ค) ทดสอบการใช้ข้าวโพดพร้อมฝักผสมเป็นอาหารทีเอ็มอาร์เพื่อเลี้ยงโคนม
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ใบมันล�าเขียวกับอาหารโคนม
(Potential of cassava leaves and tenderstem as dairy cow feed)

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีโคนมทั้งหมด	 645,495	 ตัว	 เป็นโครีด	 269,397	 ตัว	 หรือร้อยละ	 42	 ของโคทั้งหมด	
ผลิตน�้านมได้	 1.19	 ล้านตันต่อปี	 คิดเป็นผลผลิตนมเฉลี่ย	 12.18	 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน	 (Dairy,	 world	markets	 
and	 trade.	 USDA	 foreign	 agricultural	 service,	 2017	 อ้างโดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2561)	 
อาชีพการเลี้ยงโคนมสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศได้	 อย่างไรก็ตาม	 ต้ังแต่ 
ปี	 2568	 สินค้านมและผลิตภัณฑ์จากนมจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีอัตราภาษีโควตาเป็นร้อยละ	0	 
ส่ิงที่เกษตรกรไทยต้องเร่งปรับตัวคือต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตให้เร็วและมากที่สุดเพื่อให้สามารถ 
แข่งขันได้	 วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพงท�าให้ผู้เลี้ยงโคนมมีต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน	 โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารข้น	 
ราคาอาหารข้นในปัจจุบันที่มีโปรตีน	 ร้อยละ	 16-32	 กิโลกรัมละ	 9.20-14.70	 บาท	 นอกจากนั้นการให้อาหาร 
ที่ไม่ถูกสัดส่วนของอาหารข้นต่ออาหารหยาบจะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณน�้านม	 และส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
ในท่ีสุด	 ปัจจุบันรัฐบาลมีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพน�้านม	 ให้มีปริมาณของแข็งรวมทั้งหมด	 (total	 solid)	 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 12.5	 ซึ่งประกอบด้วยไขมัน	 โปรตีน	 น�้าตาลแล็คโต๊สและแร่ธาตุ	 ไขมันเป็นองค์ประกอบที่มี 
ความผันแปรมากที่สุดโดยไขมันในน�้านมมาจากไขมันในอาหารข้นและกรดไขมันระเหยง่าย	 (โดยเฉพาะกรดอะซิติก 
และกรดบิวทีริก)	 ที่เป็นผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมักของอาหารหยาบ	 ฉะน้ันการให้อาหารหยาบคุณภาพดี	 
นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารข้นแล้วยังสามารถช่วยปรับปริมาณไขมันในน�้านมให้สูงขึ้นได้ด้วย	 เพื่อพัฒนา 
คุณภาพน�้านมให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 การให้ความเข้าใจในเร่ืองการให้อาหารสัตว์ที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่มีความ 
ส�าคัญต่อทิศทางการพัฒนาอาชีพของผู้เล้ียงโคนมไทย	 การใช้เศษเหลือทางการเกษตรเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย 
ให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าอาหารได้	 ควรส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดเตรียมอาหารหยาบ	 
คุณภาพดี	ให้มีอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

	 ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารได้มากมายเป็น
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว	 อ้อย	 และมันส�าปะหลัง	 
ในล�าดับต้น	ๆ	ของโลก	ในกระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือ 
ทางการเกษตร	 เช่น	 ฟางข้าว	 ยอดอ้อย	 และใบมัน
ส�าปะหลัง	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์
โดยเฉพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง	 เช่น	 โค	 กระบือ	
แพะ	 แกะ	 ได้เป็นอย่างดีช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้	 
มันส�าปะหลัง	 (Manihot	 esculenta	 Crantz)	 เป็น 
พืชเศรษฐกิจของประเทศ	 มีพื้นท่ีปลูกประมาณ	 9	 ล้านไร	่ 
(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2561)	 ประมาณการ	 ผลผลิตใบมันส�าปะหลังสด	 300-1,000	 กิโลกรัมต่อไร่ 
จะมีผลผลิตใบมันส�าปะหลังทั้งประเทศมากถึง	 2.7-9.0	 ล้านตันต่อปีหรือ	 คิดเป็นน�้าหนักแห้ง	 0.54-1.8	 ล้านตัน	 
ใบมันส�าปะหลังจึงเป็นเศษเหลือทางการเกษตร	 ที่เกษตรกรไทยไม่ควรมองข้ามความส�าคัญเพราะใบมันส�าปะหลัง 
เป็นอาหารคุณภาพดีโปรตีนสูง	 ส่วนที่น�ามาใช้	 เป็นอาหารโคนมได้เป็นอย่างดีเรียกว่า	 ใบมันล�าเขียว	 (cassava	 
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leaves	 and	 tenderstem)	 หมายถึง	 ส่วนของใบและล�าต้นตั้งแต่ยอดลงมาจนถึงใบล่างสุดโดยล�าต้นยังคง 
มีสีเขียวและมีใบติดอยู่	 โคนมสามารถย่อย	 และใช้ประโยชน์ได้ดี	 จากผลวิเคราะห์ใบมันล�าเขียวพบว่ามีวัตถุแห้ง	 
ร้อยละ	 19.0	 โปรตีน	 ร้อยละ	 15.4	 เยื่อใยหยาบ	 ร้อยละ	 35.8	 เถ้า	 ร้อยละ	 11.1	 เยื่อใยไม่ละลายในสารละลาย 
ที่เป็นกลาง	(NDF)	ร้อยละ	52.0	เยื่อใยไม่ละลายในสารละลาย	ที่เป็นกรด	(ADF)	ร้อยละ	42.7	และลิกนิน	ร้อยละ	11.7	 
(ฆะฤทัยและคณะ,	 2560)	 และค่าโภชนะที่ย่อยได้	 ร้อยละ	 60	 (จากการค�านวณ)	 ถึงแม้โปรตีนจากใบมันล�าเขียว 
จะมีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์	แต่พบว่ามีปริมาณกรดอะมิโน	เมทไธโอนีนน้อย

	 มันส�าปะหลังมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าไซยาโนจีนิคกลูโคไซด์เป็นของเหลวสีขาวคล้ายน�้านม	 ซึ่งพบอยู่	 2	 ชนิด	 
คือ	 ลินามาริน	 ประมาณร้อยละ	 93	 สังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนวาลีน	 และลอโทสตาลิน	 ประมาณร้อยละ	 7	 
สังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนไอโซลิวซีน	 เมื่อเซลล์พืชถูกท�าลาย	 เช่น	 การบด	 การขย้ี	 สารพิษดังกล่าวจะถูก 
ไฮโดรไลซ์	 โดยเอ็นไซม์ลินามาเรสเกิดเป็นกรดไฮโดรไซยานิคซึ่งมีความเป็นพิษต่อสัตว์เมื่อรับประทานเข้าไป	 ท้ังนี ้
ปริมาณ	 กรดไฮโดรไซยานิคในมันส�าปะหลังมีค่าผันแปรขึ้นอยู ่กับหลายปัจจัย	 เช่น	 สายพันธุ ์,	 ความแก่อ่อน 
ของใบมันส�าปะหลัง	 เมื่อใบมีอายุมากข้ึนปริมาณสารพิษจะลดลง	 นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากจะท�าให้ 
ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคมีมากข้ึน	 โดยจะไปมีผลต่อปริมาณของกรดอะมิโนวาลีนและกรดอะมิโนไอโซลิวซีน 
ในใบมันส�าปะหลัง	 ซ่ึงกรดอะมิโน	 ทั้งสองชนิดเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารลินามารีน	 กรดไฮโดรไซยานิค 
มีระดับความเป็นพิษโดยทั่ว	 ๆ	 ไป	 ซึ่งแสดงปริมาณเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแห้ง	 ดังนี้	 0-250	 มีความเป็นพิษต�่ามาก	 
250-500	 มีความเป็นพิษต�่า	 500-750	 มีความเป็นพิษระดับกลาง	 750-1,000	 มีความเป็นพิษสูงเป็นอันตราย	 
ต่อตัวสัตว์และมากกว่า	 1,000	 มีความเป็นพิษสูงมากเป็นอันตรายต่อตัวสัตว์	 (Sandage	 and	 Davis,	 1964)	 หรือ 
ระดับต�่าสุดของกรดไฮโดรไซยานิคที่สามารถท�าให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์	 คือ	 2.315	 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	 
1	 กิโลกรัมและถ้าสัตว์ได้รับปริมาณกรดไฮโดรไซยานิค	 4	 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัม	 จะท�าให้เกิดพิษรุนแรง 
ต่อสัตว์และอาจท�าให้สัตว์ตายได้	 ทั้งนี้การตากแห้งสามารถลดสารพิษ	 ได้มากกว่าร้อยละ	 90	 ส่วนการท�าหมัก	 
สามารถลดพิษได้ถึงร้อยละ	 60-70	 (ภาพท่ี	 4	 และ	 5)	 การใช้ใบมันล�าเขียวไม่ว่าจะอยู ่ในรูปแบบแห้งหรือ 
รูปแบบหมัก	 เริ่มได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมกันเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากในปัจจุบันมีเกษตรกรรวมกลุ่มกัน 
ผลิตใบมันล�าเขียวแห้งหรือใบมันล�าเขียวหมักเพื่อจ�าหน่ายทางการค้า	 จึงท�าให้ผู้เลี้ยงโคนมมีความสะดวกในการ 
ใช้วัตถุดิบชนิดนี้ในสูตรอาหาร	 เช่นในจังหวัดมหาสารคาม	 สกลนคร	 และขอนแก่น	 พบว่า	 การใช้ใบมันล�าเขียว	 
ช่วยให้คุณภาพน�้านมดีข้ึน	 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ใช้ใบมันล�าเขียวหมักแบบต่อเนื่องให้กิน	 3-8	 กิโลกรัม	 
ต่อตัวต่อวัน	 (ตารางที่	 1)	 หรือเท่ากับใบมันล�าเขียว	 แห้ง	 1-2	 กิโลกรัม	 ท�าให้ช่ัวโมงการเปลี่ยนสีเมทธิลีนบลู 
ในน�้าดิบนมมากกว่า	6	ชั่วโมง	 โดยการเปลี่ยนสีเมทธิลีนบลูจากน�า้เงินเป็นสีขาวถ้าน�้ายาเปลี่ยนเป็นสีขาวเร็ว	แปลว่า
น�้านมดิบมีเชื้อจุลินทรีย์มากซึ่งตามมาตรฐานต้องมากกว่า	 4	 ชั่วโมง	 นอกจากน้ันการเสริมยอดมันส�าปะหลังหมักที่	 
2-4	 กิโลกรัมต่อตัวต่อวันส่งผลให้ปริมาณไธโอไซยาเนตในน�้านมเพิ่มขึ้น	 และท�าให้ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในน�้านมดิบ 
ลดลง	 (อนันต์และคณะ,	 2555)	 ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคที่เหลืออยู่บางส่วนในมันส�าปะหลัง	 เมื่อโคนมกินเข้าไป 
จะถูกเปลี่ยนเป็นสารไธโอไซยาเนตขับออกมากับน�้านม	 Claesson	 (1994)	 รายงานว่าปริมาณไธโอไซยาเนตในน�า้นมดิบ 
ที่ระดับตั้งแต่	 20	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบแล็คโตเปอร์ออกซิเดส	 ช่วยยืดอาย ุ
การเก็บรักษานมได้โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อน
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	 ใบมันล�าเขียวเป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่มีโปรตีนสูง	 ใบมันล�าเขียวตากแห้งสามารถลดพิษได้มากกว่า 
ร้อยละ	 90	 ส่วนการท�าหมักที่	 21	 วัน	 ช่วยลดพิษได้ร้อยละ	 60-70	 ซึ่งกรดอินทรีย์จากกระบวนการหมักท�าให้ 
สารพิษเกิดการไฮโดรไลซ์แล้วเป็นแก๊สระเหยไป	 สามารถใช้เล้ียงโคนมได้ดีในระดับที่แนะน�าคือ	 ร้อยละ	 5-20	 
ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยเศษเหลือทางการเกษตรแต่ต้องศึกษารูปแบบและปริมาณการใช้ให้ถูกต้องเพื่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุด	 การวางแผนการจัดเตรียมอาหารหยาบคุณภาพดีที่มีมากในหน้าฝน	 เพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
ซึ่งมักเกิดปัญหา	 ขาดแคลนทุกปีส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน�้านม	 ใบมันล�าเขียวเป็นหนึ่งในทางเลือก 
ที่น่าสนใจน�ามาใช้ในสูตรอาหารโคนม	 เป็นหนึ่งในแนวทางในการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเป็นหนึ่งก้าวในการ
พัฒนาการผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมต่อไป

ภาพแสดงกระบวนการผลิต	การใช้ประโยชน์ของใบมันล�าเขียวเพื่อเป็นอาหารโคนม

ภาพที่	1	แสดงการเก็บเกี่ยวใบมันล�าเขียวแล้วสับด้วยเครื่องจักรที่ใช้รถแทร็กเตอร์เป็นต้นก�าลัง

ภาพที่	2	แสดงการสับใบมันล�าเขียวด้วยเครื่องสับ 
ขนาดเล็กส�าหรับฟาร์มรายย่อย

ภาพที่	3	แสดงชิ้นของใบมันล�าเขียวสับที่ขนาด 
เหมาะสม	1-2.5	เซนติเมตร
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ตารางที่	1	แสดงสูตรอาหารทีเอ็มอาร์ที่ใช้ใบมันล�าเขียวหมักในอาหารโคนม

ปริมาณน�า้นม
ที่ได้ต่อตัว

วัตถุดิบ

สูตรที่ 1 : โคให้นม 
20 กิโลกรัม/วัน

สูตรที่ 2 : โคให้นม 
15 กิโลกรัม/วัน

สูตรที่ 3 : โคให้นม 
15 กิโลกรัม/วัน

สูตรที่ 4 : โคให้นม 
15 กิโลกรัม/วัน

อาหารข้นโปรตีน	ร้อยละ	25 7 - - 5

อาหารข้นโปรตีน	ร้อยละ	22 - 5 - -

อาหารข้นโปรตีน	ร้อยละ	20 - - 5 -

หัวมันส�าปะหลังหมัก 5 - - -

กากถั่วเหลือง - 1 1 -

กากน�้าตาล - - 2 -

กากเบียร์สด 3 - - -

ใบมันล�าเขียวหมัก 5 5 5 8

ฟางข้าว - 5 3 2

หญ้าเนเปียร์	(สด/หมัก) 5 11 10 5

ข้าวโพดหมัก 10 - - 10

รวม	(กิโลกรัม/ตัว/วัน) 35 27 26 30

หมายเหต	ุ:	ใบมันล�าเขียวหมักคิดเป็นร้อยละ	10-12	วัตถุแห้งตามสูตรอาหารข้างต้นและสามารถใช้ได้ถึงร้อยละ	20
ที่มา	:	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	ต�าบลเชียงยืน	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	44160

ภาพที่	4	แสดงการตากใบมันล�าเขียว
บนลานตากใช้เวลา	2-3	วันและมีการเกลี่ย
สลับด้านวันละ	2	ครั้ง

ภาพที่	5	แสดงการหมักใบมันล�าเขียวโดยบรรจุถังให้เต็ม
ไล่อากาศออกให้มากที่สุดโดยการอัดให้แน่น	ปิดฝาถัง

ให้สนิทและเปิดใช้ครั้งแรกหลังหมัก	21	วัน

ภาพที่	6	แสดงอาหารทีเอ็มอาร์โคนมที่ใช้ใบมันล�าเขียวแห้ง/ 
ใบมันล�าเขียวหมัก	ในสูตรอาหาร
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โครงการคัดเลือกส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ ดีเด่น ประจ�าปี 2560

	 กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 จึงได้จัดท�าโครงการคัดเลือกส�านักงาน
ปศุสัตว์อ�าเภอท่ีมีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร	 ตามพระราชด�าริ	 ดีเด่น	 ประจ�าปี	
2560	 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับปศุสัตว์อ�าเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง	 และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ให้กับปศุสัตว์อ�าเภอทั่วประเทศ	โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันตามพื้นที่ส�านักงานปศุสัตว์เขต	เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่	1	
ประกอบด้วย	เขต	1	2	7	8	และ	9	กลุ่มที่	2	ประกอบด้วย	เขต	3	และ	4	และกลุ่มที่	3	ประกอบด้วยเขต	5	และ	6	
และก�าหนดเกณฑ์การแข่งขันเป็น	3	ประเภท	ตามจ�านวนแม่โค-กระบือในพื้นที่	ได้แก่
 ➜ ประเภท	S	(ขนาดเล็ก)	 จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต	่100	–	200	ตัว
 ➜ ประเภท	M	(ขนาดกลาง)	 จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต	่201	–	300	ตัว
 ➜ ประเภท	L	(ขนาดใหญ่)	 จ�านวนสัตว์ในพื้นที่ตั้งแต	่301	ตัว	ขึ้นไป

ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏดังนี้

กลุ่มที่ ประเภท เขต จังหวัด อ�าเภอ

1

S	(ขนาดเล็ก) 2 นครนายก เมืองนครนายก

M	(ขนาดกลาง) 8 นครศรีธรรมราช สิชล

L	(ขนาดใหญ่) ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอในพื้นที	่มีสัตว์ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด

2

S	(ขนาดเล็ก)

4

ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ

M	(ขนาดกลาง)
นครพนม

นาหว้า

L	(ขนาดใหญ่) ศรีสงคราม

3

S	(ขนาดเล็ก)

5

น่าน ทุ่งช้าง

M	(ขนาดกลาง) ล�าปาง แม่ทะ

L	(ขนาดใหญ่) น่าน เวียงสา
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โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

	 กรมปศุสัตว์จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกูร	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9
	 เมื่อวันพุธที่	25	กรกฎาคม	2561	ณ	หอประชุมใหญ่ 
พุทธมณฑล	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 
โดยมีพิธีสงฆ์และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย	 จ�านวน	
1,087	ตัว	และน�าโค-กระบอื	จ�านวนดงักล่าวไปช่วยเหลอื
เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร	
ตามพระราชด�าริ	 โดยนายลักษณ์	 วจนานวัช	 รัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้เกียรติเป็น
ประธานพิธี	 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ	 ธานีโต	 
อธิบดีกรมปศุสัตว์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์	 
แขกผู้มีเกียรติและผู้บริจาคเข้าร่วมพิธี
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การประชุม the 26th ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL)

	 กรมปศุ สัตว ์ 	 ได ้มอบหมายให ้นายวัชรพล	 
โชติยะปุตตะ	 ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการกองความร่วมมือ 
ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	 และนางบุณฑริกา	
กระจ่างวงษ์	 ต�าแหน่ง	 นายสัตวแพทย์ช�านาญการพิเศษ	
ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	
นายธิติ	 อันตรเสน	 ต�าแหน่ง	 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	
ผู้แทน	 ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 
ปศุสัตว	์และนางนพพร	กล�่าเอม	ต�าแหน่ง	นักวิเทศสัมพันธ์
ช�านาญการ	 ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ	 เข้าร่วมการประชุม	 the	 26th	 ASEAN	 Sectoral	Working	 Group	 on	 Livestock	 (ASWGL)	 
ระหว่างวันที่	 25	 -	 27	 เมษายน	 2561	 ณ	 โรงแรม	 The	 Apsara	 Place	 Resort	 &	 ANFPVP	 Meeting	 
ณ	เมืองเสียบเรียบ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	โดยสรุปสาระส�าคัญ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ท่ีประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นตัวหลักให้มีการจัดท�าคู่มือ	 Biosecurity	 ของอาเซียนส�าหรับ 
ผลิตภัณฑ์สุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้องในเชิงพาณิชย์
	 2.	 ที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยจัดท�า	 concept	 note	 เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับวิชาชีพทางสัตวแพทย ์
ในอาเซียน	ASEAN	MRA	on	Veterinary	Practitioners	เพื่อน�าไปหารือพิจารณาในการประชุม	ASWGL	ครั้งที	่27	ต่อไป
 3. ที่ประชุมรับทราบว่า	ประเทศสมาชิกอาเซียนจ�าเป็นจะต้องให้สัตยาบันการจัดตั้ง	ACCAHZ	ภายในวันที่	30	
สิงหาคม	2561	โดยมีประเทศที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	ประเทศ	ได้แก	่มาเลเซีย	เมียนมาร์	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์
	 4.	 Common	Stand	on	OIE	Standards/Issues	ทีป่ระชมุรบัทราบข้อเสนอของประเทศไทย	โดยประเทศไทย
ขอให้อาเซียนช่วยสนับสนุนการขอพิจารณา	 OIE	 Terrestrial	 Code	 Chapter	 7.x	 Animal	Welfare	 and	 Pig	 
Production	 System	 ในการคงไว้ของ	 the	 use	 of	 “stall	 and	 crates”	 ใน	 article	 7.x.13	 ในท่ีประชุมของ	 
the	 86th	 OIE	 General	 Session	 ซึ่งถ้าประเทศสมาชิกเห็นพ้องต้องกัน	 ASEAN	 SEC	 จะน�าเสนอ	 SOM	 AMAF	 
เห็นชอบต่อไป	 แต่หากการรับรองของ	 SOM	 AMAF	 ไม่ทันก่อนการเริ่มการประชุมของ	 the	 86th	 OIE	 General	 
Session	ที่ประชุมเห็นควรให้ไทยเสนอข้อเสนอด้วยตนเอง
	 5.	 ที่ประชุมขอให้ประเทศไทยส่งข้อเสนอ	Buffalo	 production	 using	 reproductive	 biotechnology	 
เพิ่มเติมเพื่อเสนอในกรอบของความร่วมมืออาเซียนอินเดียต่อไป
	 6.	 ที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าในการจัดท�า	ASEAN	guidelines	on	autogenous	Vaccine	
ของ	ANFPVP	ของปี	2018-2019
	 7.	 ที่ประชุมขอให้คณะท�างานด้านห้องปฏิบัติการ	 ALDF	 ให้จัดท�าร่าง	 TOR	 ให้แล้วเสร็จ	 เสนอต่อที่ประชุม 
ASWGL	 ครั้งที	่ 27	 เพื่อรับรองต่อไป	 โดย	 FAO	 แนะน�าให้ประเทศหลัก	 (ไทย	 มาเลเซีย	 เวียดนาม)	 พิจารณา	 ROP	 
ของร่าง	TOR	ดังกล่าว

การประชุม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
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การประชุมคณะท�างานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14
 (The 14th ASEAN Working Group on Halal Food)

ระหว่างวันที	่10	-	12	กรกฎาคม	2561	ณ	โรงแรม	อัล	มีรอซ	รามค�าแหง	กรุงเทพฯ

	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	 ร่วมกับ	 ส�านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะท�างานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน	 ครั้งที่	 14	 
(14th	ASEAN	Working	Group	on	Halal	Food)	ณ	 โรงแรม	อัล	มีรอซ	รามค�าแหง	กรุงเทพฯ	ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่ 
วันที	่10	-	12	กรกฎาคม	2561	โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์สมชวน	รัตนมังคลานนท์	รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	
มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
	 ในการประชุมครั้งนี	้ได้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกภายใต้ประชาคมอาเซียน	ASEAN	secretariat	ผู้แทนจาก
หน่วยงานประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาล	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	
(CICOT)	สถาบันมาตรฐานฮาลาล	และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	ส�านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 รวมท้ังสิ้น	 56	 คน	 ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อก�าหนดทิศทางในการ
พัฒนามาตรฐานฮาลาล	และการรับรองอาหารฮาลาลของอาเซียนให้มีความเป็นหนึ่งเดียว
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 โดยมีผลสรุปการประชุมดังนี้

	 1.	 การประชุมดังกล่าว	 เป็นการประชุมคณะท�างานที่อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างของความร่วมมือ	 อาหาร	
เกษตรกรรม	 และปาไม้ของอาเซียน	 ท้ังนี้ประเทศไทยด�าเนินการเป็นเจ้าภาพตามวาระเวียนมาบรรจบ	 (ตัวอักษร	 T)	 
และการประชุมฯ	 ดังกล่าว	 นายสมชวน	 รัตนมังคลานนท์	 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
การประชุมฯ	และเปิดงานนิทรรศการ	Thailand	Halal	Livestock	2018	ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่	10	กรกฎาคม	
2561	ที่ผ่านมา

	 2.	 มีผู ้แทนจากประเทศสมาชิกภายใต้ประชาคมอาเซียน	 ผู้แทนจากหน่วยงานประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
กับมาตรฐานฮาลาล	 ได้แก่	 กรมปศุสัตว์	 ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 (CICOT)	 สถาบัน
มาตรฐานฮาลาล	 และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาต	ิ(มกอช.)

	 3.	 ASEAN	Halal	 Food	Website	 ที่ประชุมขอให้ประเทศไทย	 (มกอช.)	 ในฐานะ	 lead	 country	 ในการ 
พัฒนาเวบไซต์	 แจ้งเงื่อนไขเนื้อหาข้อมูลฮาลาล	 ที่แต่ละประเทศต้องส่งให้	 และ	 revised	 work	 plan	 ของไทย	 
ส่งให	้ASEAN	Sec.	ภายในวันที	่31	สิงหาคม	2561

	 4.	 ที่ประชุมเห็นชอบให้เอกสารยื่นต่อที่ประชุม	SOM	-	39th	AMAF	ส�าหรับการจัด	priority	deliverables

	 5.	 ASEAN	 General	 Guidelines	 on	 Halal	 Food	 ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขร่างเอกสาร	 ASEAN	 
General	 Guidelines	 on	 Halal	 Food	 และให้	 ASEAN	 Sec.	 เวียนให้ประเทศที่มิได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา 
ภายใน	 วันท่ี	 27	 กรกฎาคม	 2561	 หากไม่มีข้อแก้ไขก็จะเสนอที่ประชุม	 SOM-AMAF	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป

	 อนึ่ง	 ประเทศไทยได้ระบุในรายงานการประชุมว่าประเด็นของ	 Genetically	 Modified	 Food	 (GMF)	 
ยังไม่มีการอนุญาตใช้ประเทศไทยตามกฎหมาย	 ดังนั้น	 การใช้หรือการห้ามใช้	 GMF	 จะขึ้นกับกฎหมายภายในของ 
แต่ละประเทศ
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การลงนามในพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับส�านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง
และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	 2561	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายลักษณ์	 วจนานวัช)	 
และ	Mr.	 Zou	 Zhiwu,	 Vice	Minister	 of	 the	 General	 Administration	 of	 Customs	 of	 China	 ลงนาม 
ในพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับส�านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ	 การกักกัน	 และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์	 เพื่อการส่งออก 
เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและช้ินส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน	 โดยมีมนตรีแห่งรัฐ	 นายหวัง	 หย่ง	 หัวหน้า 
ผู้แทนคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และ	 รองนายกรัฐมนตรี	 นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 
ณ	ท�าเนียบรัฐบาล
	 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า	 การลงทุน	 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 
ไทย-จีน	 คร้ังที่	 6	 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์	 โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายลักษณ์	 วจนานวัช	 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และนายสัตวแพทย์สรวิศ	 ธานีโต	 อธิบดีกรมปศุสัตว์)	 เข้าร่วม 
ประชุมดังกล่าว
	 ในการนี้	 พิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย	 กับ	 ส�านักงานศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ	 การกักกัน	 และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์	 จะเป็นการ 
สร้างความเชื่อม่ันในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน	 รวมถึง 
เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างกันที่ส�าคัญในด้านสินค้าการเกษตร	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกระหว่างไทย-จีน	 
โดยจะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน	 
ซึ่งจะท�าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย	 รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน 
อย่างต่อเนื่อง
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การประชุมทวิภาคีว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์
ของไทยและกัมพูชา ครั้งที่ 9

The 9th Bilateral Meeting on Cooperation on Animal Health Development
between General Directorate of Animal Health and Production, Cambodia

and Department of Livestock Development, Thailand

	 นายสรวิศ	 ธานีโต	 อธิบดีกรมปศุสัตว์	 เป็นประธานในการประชุมทวิภาคีว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ระหว่างกรมปศุสัตว์ของไทยและกัมพูชา	 ครั้งที่	 9	 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้	 ระหว่าง 
วันที่	4	-	6	กันยายน	2561	ณ	โรงแรมโฟร์วิง	สุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	โดยม	ีH.E.	Sen	Sovann	อธิบดีกรมปศุสัตว์
ของกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะฝายกัมพูชา	 เข้าร่วมการประชุมโดยการประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์โรค 
ของท้ังสองประเทศ	 การควบคุมโรคและการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ระหว่างชายแดน	 และการติดตามความคืบหน้า 
เกี่ยวกับข้อตกลงด้านสุขภาพสัตว์ของทั้ง	2	ประเทศ	ผลการหารือการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา	ครั้งที	่9	มีดังนี้

	 1.	 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา	(การประชุมครั้งที่	8	ณ	ประเทศกัมพูชา)	ได้มีการจัดตั้งคณะท�างาน
ร่วมไทย-กัมพูชา	เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการและด้านสุขภาพสัตว์	

	 2.	 ฝายไทยและกัมพูชา	 ได้มีการรายงานสถานการณ์ของโรคในสัตว์ของแต่ละประเทศ	 (HPAI,	 Rabies,	 
FMD,	Nipah	virus	infection)

	 3.	 ฝายไทยและกัมพูชา	 ได้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	 ในช่องทางด่านทางเข้า	 -	 ออก	 
ของทั้ง	 2	 ประเทศ	 รวมทั้งการด�าเนินการประสานงานร่วมกันในการตรวจปล่อยสินค้าปศุสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์ของ 
ทั้งสองประเทศ
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	 4.	 ผลการหารือเกี่ยวกับด้านสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ	์มีดังนี้
  ➜	 ท่ีประชุมเห็นความส�าคัญของการป้องกันโรคที่ส�าคัญได้แก่	 HPAI	 และ	 ND	 ในสัตว์ปีก	 PRRS	 
FMD	 และ	 CSF	 ในสุกร	 และ	 FMD	 ในโค	 โดยเฉพาะ	 African	 Swine	 Fever	 เป็นโรคที่ต้องมีการป้องกัน	 โดยที ่
ประชุมตกลง	จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อควบคุม	ป้องกัน	โรคที่กล่าวมาข้างต้น
  ➜	 ท่ีประชุมตกลงร่วมกันให้มีการจัด	 Training	 เก่ียวกับอาหารสัตว์	 และการผสมเทียมสัตว์	 และ 
จัดท�าโครงการน�าร่อง	 Surveillance	 ด้าน	 HPAI	 ในระหว่างจังหวัดชายแดน	 รวมถึงกรมปศุสัตว์ของไทย	 ยินดี 
ให้การสนับสนุนการ	Training	ในการจัดตั้งด่านกักกันสัตว์ในชายแดนของกัมพูชา

	 5.	 ผลการหารือทางด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
  ➜	 ทั้งสองฝายตกลงให้มีการหารือเกี่ยวกับใบรับรองทางด้านสุขภาพสัตว์	 ของสัตว์ที่จะน�าเข้า	 ส่งออก	 
และน�าผ่านระหว่างสองประเทศผ่านทางคณะท�างานร่วม
  ➜	 ทั้งสองฝายตกลงให้มีการหารือเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ผ่านคณะท�างานร่วม	 โดย 
ฝายกัมพูชาเสนอให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารสัตว์และควบคุมยาสัตว์ในประเทศไทย
  ➜	 ฝายไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสัตว์	(ear	tag,	ear	mark	และ	ใบ	Health	certificate)	
โดยที่ประชุมตกลงให้มีการหารือเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันผ่านคณะท�างาน
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - ลาว ครั้งที่ 15
(The 15th Meeting of Thailand - Lao PDR Livestock Committee)

	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	 ได้มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว ์
ไทย	-	ลาว	ครั้งที่	15	และการประชุมทวิภาคี 
ด่านกักกันสัตว์ไทย	-	ลาว	ครั้งที่	8	ระหว่าง 
วันที่	11	–	15	กันยายน	2561	ณ	ห้องลาดหญ้า	
โรงแรมพาวิลเลี่ยน	 ริมแคว	 รีสอร์ท	 จังหวัด	
กาญจนบุรี	 ทั้งนี้	 คณะผู้แทน	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 น�าโดยท่าน 
พะจอน	 บุญมา	 หัวหน้าแผนกสัตวแพทย	์ 
กรมการเลี้ยงสัตว์และประมง	แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และคณะผู้แทน 
ฝายไทย	 น�าโดย	 นายยุทธนา	 ชัยศักดานุกูล	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์	 ข้ามพรมแดน	 
เป็นหัวหน้าคณะฝายไทย	 โดยมีผลการหารือในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย	 -	 ลาว	 คร้ังที่	 15	 
(เมื่อวันที	่13	กันยายน	2561)	สรุปได้	ดังนี้

	 1.	 ความช่วยเหลือต่อเหตุอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ฝายลาวได้ชี้แจงความ 
เสียหายด้านปศุสัตว์ที่เกิดข้ึนจากเหตุอุทกภัย	 และขอรับความช่วยเหลือ	 รวม	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านพันธุ์สัตว์	 
2)	ด้านเวชภัณฑ์รักษาโรคสัตว์	3)	ยาถ่ายพยาธิและยาบ�ารุงร่างกาย	4)	ด้านพืชอาหารสัตว์	และทางกรมปศุสัตว์ไทย 
ยินดีที่จะช่วยเหลือ	 โดยฝายไทยขอให้ฝายลาวส่งหนังสือแจ้งข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงจ�านวนและ 
ระยะเวลา	 ฝายไทยจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อจัดเตรียมงบประมาณ	 ข้อมูล	 และสิ่งของ 
ที่จ�าเป็นต่อการช่วยเหลือต่อไป

	 2.	 ฝายไทยเสนอโครงการความร่วมมือในความพร้อมในการรับมือโรค	 ASF	 รวมถึงสร้างเครือข่ายในการ 
เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือโรค	 ASF	 ระหว่างไทยและลาว	 ซ่ึงประชุมให้ความเห็นชอบในการ 
ด�าเนินโครงการ	และให้ทั้งสองฝายแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อหารือในรายละเอียดต่อไป

	 3.		ฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	ได้เริ่มน�าใช้แบบฟอร์ม	การน�าเข้า	 
ส่งออก	และน�าผ่าน	รวม	10	ฟอร์ม	โดยเริ่มใช้ในด่านระหว่างประเทศทุกด่าน	ตั้งแต่วันที่	27	กรกฎาคม	2561	รวมทั้ง	 
ก�าลังด�าเนินการปรับปรุง	 เงื่อนไขการน�าเข้า	 น�าผ่านและการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 
โดย	 ท้ังสองฝายเห็นชอบที่จะจัดการประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	 
ส่งออกและน�าผ่านระหว่างด่านทั้งสองประเทศ	 รวมทั้ง	 ฝายลาวจะขอศึกษาดูงานเรื่อง	 e-Movement	 ของ 
กรมปศุสัตว์	โดยการประชุม	หารือและศึกษาดูงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย		ประเทศ	ไทย
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ FAO-APHCA/CDC/OIE/DLD
Regional Technical Workshop on Brucellosis Elimination

	 กรมปศุสัตว์อนุมัติให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 และส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ด�าเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ	“Strengthening	APHCA	support	 to	 the	control	of	endemic	zoonotic	disease	
control	 in	 Asia	 and	 the	 Pacific”	 ภายใต้ข้อตกลงร่วม	 (Letter	 of	 Agreement;	 LOA)	 ระหว่างกรมปศุสัตว์ 
และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมด้านวิชาการและการควบคุม 
โรคระบาดสัตว	์มีการจัดประชุมดังนี้

	 1.	 การประชุมทบทวนข้ันตอนกรอบการควบคุม
โรคบรูเซลลา	 (Stepwise	 of	 brucellosis	 control	 
writeshop)	 ได้ด�าเนินการประชุมในระหว่างวันที่	 
20	 -	 21	 กุมภาพันธ์	 2561	 มีผู ้เข้าร่วมประชุมจาก 
ประเทศภูฏาน	มาเลเซีย	สหภาพเมียนมาร	์ประเทศไทย	
และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง
ในประเทศ	 รวมทั้งส้ินจ�านวน	 58	 ราย	 เพ่ือพิจารณา	 
และปรับกรอบขั้นตอนการควบคุมโรคบรู เซลลา 
ให้เหมาะสมและเป็นแนวทางส�าหรับประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

	 2.	 การประชุมน�าร่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกรอบการควบคุมโรคบรูเซลลาของประเทศไทย	 (Brucellosis	 
stakeholder	meeting	 in	 Thailand)	 ด�าเนินการประชุมต่อเนื่อง	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2561	 โดยมีผู้เข้าร่วม 
ประชุมรวม	 77	 ราย	 จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 เพื่อรับทราบและเสนอข้อคิดเห็นในขั้นตอนกรอบการควบคุม 
โรคบรูเซลลา	 นอกจากนี้	 ยังมีการวิเคราะห์ตามรายชนิดสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศส�าหรับประกอบ 
ในการวางแผน	การควบคุมและป้องกันโรค
	 3.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 FAO-APHCA/CDC/OIE/DLD	 Regional	 Technical	 Workshop	 on	 
Brucellosis	Elimination	ได้ด�าเนินการประชุมในระหว่างวันที่	25	-	28	มิถุนายน	2561	ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้เป็นโครงการร่วมงานกันระหว่างกรมปศุสัตว	์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	ศูนย์ควบคุม 
และป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา	 (US	 CDC)	 และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	 (OIE)	 มีผู้เช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 เช่น	 Dr.	 Bruno	 Garin-Bastuji	 (ผู้เชี่ยวชาญจาก	 ANSES)	 
Dr.	 Mo	 Salmon	 (ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด)	 Dr.	 Maria	 Negron	 (ผู้เชี่ยวชาญจาก	 US	 CDC)	 
Dr.Sean	Vincent	 Shadomy	 (FAO,	 Rome,	 Italy)	 และ	Dr.	 Katinka	de	Balogh	 (FAO	ประเทศไทย)	 เป็นต้น	 
มาให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศภูฏาน	 เวียดนาม	 มาเลเซีย	 ลาว	 กัมพูชา	 และ
ประเทศไทย	ซึ่งมาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์และกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม	
ป้องกัน	 และวินิจฉัยโรคบรูเซลลา	 รวมท้ังสิ้นจ�านวน	 45	 คน	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ 
การควบคุมโรคบรูเซลลา/เครื่องมือที่ได้ทบทวนและพัฒนาขึ้นแล้วส�าหรับการควบคุมโรคบรูเซลลาในสัตว์และคน	 
ให้มีการด�าเนินงานที่จะพัฒนาและปรับใช้อย่างเหมาะสมในประเทศต่าง	 ๆ	 ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค	 รวมทั้ง	 
สร้างความเข้มแข็งในการลดโรคบรูเซลลาอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับขั้นและยั่งยืนต่อไป
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งานการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

	 เมื่อวันที่	 30	 มกราคม	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดย
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 ร่วมกับ	 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครปฐม	 ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปเจ๊ใหญ่ 
หมูเด้งนครปฐม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครปฐม	 เพื่อแก้
ปัญหาคุณภาพสินค้าในการลดต้นทุนน�าไปสู่การเพิ่ม 
ก�าไรแก่ผู้ประกอบการก่อนเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ในงาน
เทศกาลอาหารผลไม้	 และของดีจังหวัดนครปฐมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์	 ต�าบลห้วยพระ	 อ�าเภอดอนตูม	
จังหวัดนครปฐม	 เพื่อรับฟังพร้อมให้ค�าปรึกษาปัญหา 
ยอดขายลดลงเนือ่งจากบคุลากรมอีายมุากข้ึนและปัญหา
การขนส่งสู่ตลาด	 พร้อมเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวในการเปิดตลาดในงานเทศกาล
อาหารผลไม	้และของดีจังหวัดนครปฐมเช่นกัน

	 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมน�าร่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกรอบการควบคุมโรคบรูเซลลาในประเทศภูฏาน	
และสหภาพเมียนมาร์เพ่ือให้แต่ละประเทศได้รับทราบและพิจารณาปรับใช้พร้อมท้ังทราบสถานการณ์ของ	 โรคบรูเซลลา
ในประเทศ	 และผลต่อเนื่องจากการประชุมจึงได้มีการฝึกอบรมการชันสูตรโรคบรูเซลลาทางซีรัมวิทยาให้กับเจ้าหน้าที่ 
ในห้องปฏิบัติการของสหภาพเมียนมาร์ในระหว่างวันที่	 18	 -	 20	 กรกฎาคม	 2561	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการ 
ชันสูตรโรคและสนับสนุนแอนติเจนในการคัดกรองโรคให้ทั้งสองประเทศได้เร่ิมด�าเนินการน�าร่องในพื้นที่ภายใต ้
กิจกรรมภายใต้	LOA	ดังกล่าว
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	 เมื่อวันที่	 4	กุมภาพันธ์	 2561	 เทศกาลโคนมแห่งชาต	ิประจ�าปี	 2561	กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว	์
ได้เข้าส�ารวจผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ที่ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากนมในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ	ประจ�าปี	
2561	เพื่อน�าไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว	์4.0	สานต่ออาชีพที่พ่อให้ต่อไป

	 เมื่อวันท่ี	 22-23	 กุมภาพันธ์	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์	 บุกตลาดปศุสัตว์เพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โดยความร่วมมือ 
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	 
ด�าเนินการแสดงเมนูผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอนและโปรเจ็คปศุสัตว์เพื่อ 
การท่องเที่ยวแก่บอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 สภาหอการค้าไทย	 
ที่มาประชุมแนวทางส่งเสริมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดฯ	 หารือ
แนวทางพัฒนาการแปรรูป/การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 โดยใช้
สัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์	 ได้แก่	 ไก่แม่ฮ่องสอน	 น�าเสนอเป็นเมนูส่งเสริม 
การท่องเที่ยว	“ไก่แม่ฮ่องสอนตุ๋นสามหมอก”	 พร้อมรับประทาน	 การเพิ่ม
มูลค่าขนแกะเกรดรองเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากประจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 
เชื่อมโยงการน�าหมูด�ากรมปศุสัตว์/ไก่ด�าชี้ฟ้า	เป็นวัตถุดิบหลัก	ในร้านอาหาร
ชื่อดังของจังหวัดฯ	เช่น	บ้านเรือนไทย	หมู่บ้านรักไทย
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	 เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561	กรมปศุสัตว์	โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	
ต้อนรับคุณแหม่ม	 ผู ้ประกอบการธุรกิจ	 Super	 Milk	 นมพาสเจอร์ไรส์ 
และโยเกิร์ตนมสด	 ระดับพรีเมี่ยม	 เข้าเย่ียมชมร้านสวัสดิการกรมปศุสัตว์	 
Livestock	 Farm	Outlet	 เพ่ือจะน�าผลิตภัณฑ์	 Super	Milk	 มาฝากขาย 
เพื่อขยายตลาดพร้อมทั้งขอค�าปรึกษาการแปรรูป/การตลาดของผลิตภัณฑ์ 
จากน�้านม	 เช่น	 ชีส	 นมอัดเม็ด	 นมสดความเข้มข้นสูงบรรจุขนาดเล็กซ่ึงจะ
สามารถใช้แทนครีมเทียม	 ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริม 
ให้ประชาชนบริโภคน�้านมในประเทศสูงขึ้นอีกด้วย

	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	
ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรวิถีธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน	 ในการท�าผลิตภัณฑ์	 “หมูด�า	 เพ็ด-ชะ-บูน”	 ให้เป็นผลิตภัณฑ	์
แปรรูปที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาด	 และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�า
ท้องถิ่นในอนาคต	 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาย 
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ได้ดี	 เพราะมี	 Shop	 บริการด้านอาหาร	
Ready	 to	 eat	 (สเต็กหมูด�า	 หมูด�าบาบีคิว	 ผัดกะเพราหมูหนาวโดยใช้
วัตถุดิบจากหมูด�า)	มีฟาร์มสุกรแคระเพื่อการท่องเที่ยว	มีที่พักบริการส�าหรับ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังภูทับเบิก
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	 เมื่อวันที่	 13	 มีนาคม	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดย
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 ประชุมร่วมกับ	 บริษัท	 Central	
Food	 Retail	 (Tops	 Supermarkets)	 ในการหารือ 
ความต้องการของตลาดในสนิค้าปศสุตัว์เพือ่เป็นแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และเป็นช่องทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 ในส่วนของตลาดโมเดิร์นเทรด	 
ณ	ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์	
ตึกชันสูตรโรคสัตว์	 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่หารือ	 ได้แก	่ 
ไก่งวง	ไก่พื้นเมือง	เนื้อวัว	,	หมู	,	หมูด�า	,	หมูหลุม	สินค้า 
ออแกนิก	(หมู	,	ไก่)	และสินค้าท้องถิ่น	(GI	,	OTOP)

	 เม่ือวันท่ี	 11	 มีนาคม	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 เข้าร่วมงาน	 Thailand	 Coffee	 
Fest	 2018	 A	 Journey	 of	 Coffee	 มหกรรมกาแฟส�าหรับคนด่ืมคนรักกาแฟ	 และผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ณ	Plenary	Hall	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เพื่อส่งเสริมการใช้นมสด	ร้อยละ	100	 
จากเกษตรกรภายในประเทศไทย	 ซึ่งธุรกิจกาแฟสดในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี	 ท�าให้มีผลต่อ 
อัตราของปริมาณการใช้นมสดของประเทศในธุรกิจดังกล่าว	 และจากการ 
ส�ารวจท�าให้พบผู ้ประกอบการที่แปรรูปผลิตภัณฑ์นมสด	 เพื่อป้อนให้ 
ร้านกาแฟในประเทศโดยเฉพาะ	 เช่น	So	Fresh	milk	 ,	Dairy	Home	Milk	 ,	
Dalum	Fresh	Milk	,	M	Milk	,	CP	Meji

94 Annual Report 2018
Department of Livestock Development



	 เม่ือวันท่ี	 19	 มีนาคม	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดย 
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 ประชุมร่วมกับบริษัท	 Tesco	 
Lotus	 ในการหารือความต้องการของตลาดในสินค้า
ปศุสตัว์เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์ปศสุตัว์และ
เป็นช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว	์ ในส่วนของ
ตลาดโมเดิร์นเทรด	 ณ	 ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่า
สัตวแพทย์	 กรมปศุสัตว์	 ตึกชันสูตรโรคสัตว์	 ผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ท่ีหารือ	 ได้แก่	 นมอัดเม็ด	 นมยูเอชที	 ชีส	 ซึ่งจะ 
มีการ	matching	ธุรกิจดังกล่าวกับสหกรณ์โคนมต่อไป

	 เม่ือวันท่ี	 15	 มีนาคม	 2561	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์	 จัดการประชุมสัมมนา 
พบปะเกษตรกรและผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนม	 ภาคอีสาน	 ภาคตะวันตก	 และภาคใต้	 ณ	 โรงแรม 
ไมด้ารีสอร์ท	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยมีนางอรมน	 ทรัพย์ทวีธรรม	 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง 
ประเทศ	 นายรณชัย	 จ๋วงพานิช	 ปศุสัตว์เขต	 7	 เป็นประธานและร่วมสัมมนา	 ซึ่งมีประเด็นหลักคือ	 การปรับตัว 
ของภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมจากการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศนิวซีแลนด์และ 
ออสเตรเลีย	(FTA)
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	 เมื่อวันท่ี	 27	 กันยายน	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 ทีมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา	 
การตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 และทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ปศุสัตว์	 ลงพื้นที่สอนศิริฟาร์ม	ฟาร์มควายไทย	 ครบวงจร	 
เลขที่	 66/1	 ต�าบลบางยาง	 อ�าเภอบ้านสร้าง	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยช่วงเช้าได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงอาคารผลิตเพื่อขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	 (อย.)	 ทางฟาร์มต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากนมควาย	 เช่น	 นมพาสเจอร์ไรส์	 โยเกิร์ต	 ไอศกรีม	 และเนยแข็ง	 ช่วงบ่ายได้เขียนแบบแปลนแผนผังอาคารผลิต 
และน�าเข้าปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลดระยะเวลา	ประหยัด	 และรวดเร็ว	 ในการ 
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและเกษตรกร

	 เมื่อวันที่ 	 26	 กันยายน	 2561	 นายอ�าพันธุ	์ 
เวฬุตันติ	 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน	
การประชุม	“ความต้องการโภชนะโคนมไทย	ฉบับเเรก	 
พ.ศ.	 2561”	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 1	 ตึกอ�านวยการ	 
กรมปศุสัตว์	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิจากกรมปศุสัตว	์สถาบันการศึกษาเเละหน่วยงาน 
ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวม	 65	 คน	 โดยมีนายอิทธิพล	 
เผ่าไพศาล	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอาหารสัตว์	ท�าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการชุดนโยบาย	
โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 น�าเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม 
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
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	 เมื่อวันท่ี	 27	 กันยายน	 2561	 นายอ�าพันธุ	์ 
เวฬุตันติ	 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	 พร้อมด้วย	 นายอ�าพล	
วริทธิธรรม	 ผู ้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 และ 
ทีมงาน	ร่วมหารือกับ	นายจิตรกร	ค�าทุ่น	ECOMMERCE	
DIRECTOR	 AND	 GOVERMENT	 PROJECT	 บริษัท	 
บีอีซี	 เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ 
ทีมงานของไปรษณีย ์ ไทยและบริษัท	 บีอีซี 	 เทโร
เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	ห้องประชุม	1/1	
ตึกอ�านวยการ	กรมปศุสัตว์	พญาไท	ซึ่งหารือในประเด็น
การน�าสินค้าของเกษตรกรในเครือข่ายกรมปศุสัตว์	 
ทั่วประเทศขายออนไลน์บน	 E-MARKETPLACE	 ระดับชาติในชื่อ	 THAILANDPOSTMART.COM	หนุนผู้ผลิตท้องถิ่น 
ยกระดับสินค้าชุมชนน�า	 ของดีของเด่นทั่วไทยมาให้ช้อปง่าย	 ๆ	 ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากทั่วประเทศ	 รองรับ
โครงการ	 “ดิจิทัลชุมชน”	 เพ่ือเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร	 สินค้าชุมชน	 และสินค้า	 OTOP	 ที่ใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทย	 รวมถึงสุดยอดของดีของเด่นจากชุมชนท่ัวไทย	 ทั้งอาหารชื่อดังจากหลายพื้นที่	 อย่างเช่น	 
แดงแหนมเนือง	 หมูย่างเมืองตรัง	 เป็ดย่างพิมาย	 ฯลฯ	 รวมถึงสินค้าของไปรษณีย์	 เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสั่งซื้อได ้
ตลอด	24	ชม.	พร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือภายใน	1-2	วันท�าการ	หลังรับค�าสั่งซื้อและช�าระเงิน
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งานประชาสัมพันธ์งานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

	 เมื่อวันที	่ 16	กุมภาพันธ์	2561	กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	
เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม	คร้ังที่	 33	 ปี	 2561	 บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์	 จังหวัดนครปฐม	
ระหว่างวันที่	16	-	18	กุมภาพันธ	์2561

	 เมื่อวันที่ 	 13	 กุมภาพันธ ์	 2561	 กรมปศุสัตว ์จัดงานต้อนรับ 
คณะฑูต	 EU	 หลังเสร็จการประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว ์
ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป	ณ	 ห้องหลุยส์	 กรมปศุสัตว์	 โดย	 กองผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในรูปแบบออเดิร์ฟ	 หลากหลายเมนู	 เช่น	
ลูกชิ้นปิ้ง	แหนมสด	ไส้กรอกอีสาน	ไส้กรอก	สเต็กเนื้อวัวพันธุ์ลูกผสมแองกัส	 
อกไก่งวงรมควัน	 ชีสนมควายย่าง	 ข้าวเกรียบปากหม้อ	 ชีสพาย	 ทาร์ตไข	่ 
ขนมไทย	ผลไม้	กาแฟนมสด	สตอเบอรี่สมูทตี้ปันโยเกิร์ต

Annual Report 2018
Department of Livestock Development98



	 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว	์ได้จัดงานไก่งวงภาคอีสาน	(ไก่งวงเมืองตักสิลา	ครั้งที่	7)	ระหว่างวันที่	26	-	27	กุมภาพันธ์	2561	 
ซึ่งภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่งวงประชารัฐ	 กรมปศุสัตว์	 
จังหวัดมหาสารคาม	Tesco	Lotus	และพิธีมอบเงินสนับสนุนจาก	Tesco	Lotus	และกรมปศุสัตว์	เพื่อปรับปรุงโรงช�าแหละ
และแปรรูปไก่งวง	กิจกรรมในงาน	ได้แก่	1)	ด�าเนินการเสวนาแนวทางการผลิตและพัฒนาไก่งวงประชารัฐ	โดยมีผู้ร่วมเสวนา	
ได้แก่	เกษตรกร	ผู้เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2)	จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูป
เนื้อสัตว์อินทรีย์	3)	การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	และการแสดงพันธุ์สัตว์

	 เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2561	งานรวมพลคนแพะแกะ	
ครัง้ที	่1	เครอืข่ายราษฎร์รฐัร่วมพฒันาแพะแกะไทยก้าวไกล
สู่ตลาดโลก	ณ	โรงแรม	Windsor	Suites	&	convention	
กองผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการแปรรปู
ผลติภณัฑ์แพะแกะ	กิจกรรมภายในงาน	ได้แก่	เทยีนนวดตวั
เนยสดนมแพะ	Aromatherapy	ผลิตภัณฑ์จากนมแพะชามี	 
เช่น	Whey	 Drinks	 ,	 Greek	 salad	 Feta	 Cheese	 ,	 
Ricotta	 Cheese	 Yogurt	 Cheese	 ท้ังนี้	 ภายในงาน	 
มกีารเชญิเครอืข่ายผูป้ระกอบการมาร่วมแสดงนทิรรศการด้วย 
เช่น	Love	Goat	Milk	,	Iris	Nature
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	 เมื่อวันที่	 24	 มีนาคม	 2561	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	 น�ารถ	 Food	Truck	 ไปประชาสัมพันธ์
งานสินค้าปศุสัตว์แก่ข้าราชการและผู้ร่วมงานพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์	 ชั้นสายสะพาย	 ประจ�าปี	 2560	 
ต่อหน้าพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ณ	หอประชมุชชูาต	ิก�าภ	ูสถาบนัพฒันาการชลประทาน	กรมชลประทาน	
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2561	ร่วมพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ณ	ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	และมีการด�าเนินกิจกรรมดังนี้
 1.	 เชิญผู ้ประกอบการที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปประเทศจีนได้มาท�าการแสดงผลิตภัณฑ  ์
ให้นักธุรกิจชาวจีนและผู้เข้าร่วมงาน
	 2.	 ได้น�าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในตู้คอนเทนเนอร์มาประกอบอาหารเป็นเมนูท่ีตลาดประเทศจีนช่ืนชอบ	 เช่น	 
ปีกกลางย่างพริกหมาล่า	น่องไก่ทอด	ต้มตีนไก่	รวมทั้ง	เนื้อเจอร์กี้รสหมาล่าและลาบวัวคั่วกึ่งส�าเร็จรูป	จัดแสดงในงาน
	 3.	 เก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่จัดแสดง	 จากนักธุรกิจชาวจีนและผู้เข้าร่วมงาน 
เพื่อน�าข้อมูลไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดให้กับผู้แปรรูปและเกษตรกร	ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวจีน
และประชาชนเป็นอย่างมาก	โดยงานนี้จัดขึ้น	วันที่	14	สิงหาคม	2561

	 นายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์	อดีต
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม	 
ให้เกียรติเยี่ยมชมร้าน	 Livestock	
Farm	 outlet	 ร้านสวัสดิการกรม
ปศุสัตว์
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คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2561

ที่ปรึกษา
	 นายอวยชัย	 ชัยยุทโธ	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

คณะผู้จัดท�า
	 นางมณีรัตน์	 งานพิพัฒน์มงคล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
	 นางสาวกฤษณา	 วิเชียรปัญญา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
	 นางสาวนงนุช	 น้อยนงเยาว์	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	 นางสาวอรนิภา	 ประสาทพงค์พิชิต	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นางสาวจินตนาภรณ์	 ไสยะกิจ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นายทนงค์	 พัฒนมงคล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นายธนุชาติ	 เสนาขันธ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นางสาวณัฐนันท์	 ศุภศิวะศิษฐ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นางสาววิลาวัณย์	 เกตุรัตน์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นางสาวอรพรรณ	 แก้ววิเศษ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 นายรัฐสินธุ์	 วัฒโนภาสศิริ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดพิมพ์โดย
	 กองแผนงาน	กรมปศุสัตว์	โทร	0	2653	4444	ต่อ	2242,	2244	โทรสาร	0	2653	4924
	 (Planning	Division,	Department	of	Livestock	Development)
	 http://planning.dld.go.th/th/
	 พิมพ์จ�านวน	1,000	เล่ม	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2562
	 ความหนาจ�านวน	110	หน้า
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