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“

การทำงานทุกเรื่อง เน้นความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก ต้องเห็นแก่ประโยชน์
ส่ ว นรวม ช่ ว ยกั น พั ฒ นาการทำงานของ
องค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยบริหาร
ความถูกใจ แต่ ไม่เกินความถูกต้อง

”

แนวคิดในการทำงาน
โดย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญด้านปศุสัตว์
23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสุรเดช สมิเปรม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
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กรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
ให้บริการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค
สารตกค้าง และสารปนเปือ้ น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1

2

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

3

ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี

โรคระบาดสัต ว์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ ด้านการปศุสัตว์
บำรุ ง พั น ธุ ์สั ต ว์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
โรคพิ ษ สุนั ข บ้ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนือ้ สัตว์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4

ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ

สินค้าปศุสตั ว์ พันธุ์สตั ว์ พันธุ์พชื อาหารสัตว์
อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสำหรับ
สัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอนั ตรายด้านการ
ปศุ สั ต ว์ ระบบการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ แ ละ
สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ และกระบวนการอื ่น
ทีเ่ กี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย

5

ผลิ ต และขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ

6

ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด

เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแล
เพื ่อ การพั ฒ นาด้ า นการปศุ ส ัต ว์ และ สถานพยาบาลสั ต ว์ และพั ฒ นาระบบ
ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
ชี ว วั ต ถุ ส ำหรั บ สัต ว์ เพื ่อ การควบคุ ม
โรคระบาดสัตว์

7
ดำเนินการ อนุรักษ์พันธุกรรม

และความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
การปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์

12 รายงานประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์

ส่ ง เสริม พั ฒ นา และถ่ า ยทอด

เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหาร
จัดการ การประสานความร่วมมือด้าน
การปศุ สั ต ว์ ท งั ้ ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ

8
ปฏิบัติการ อื่นใดตามที่กฎหมาย

กำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ทีข่ องกรม
หรื อ ตามทีร่ ั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี
มอบหมาย
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน
 ยุทธศาสตร์ดา้ น  แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร  เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ความมั่นคง
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หา ด้านการปศุสัตว์
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ลดเหตุ ก ารณ์ รุ น แรงใน
พืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 4 อำเภอของจั ง หวั ด
สงขลา
 ยุทธศาสตร์ดา้ น  แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้ า งความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ : ธนาคารแพะตำบลสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
ปศุสัตว์

 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โครงการ : รายการบุคลากรภาครัฐ
ภาคการปศุสัตว์
กิจกรรม
 บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม
ศักยภาพด้านปศุสัตว์
 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 พัฒนาอาหารสัตว์
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
   ด้านปศุสัตว์

 แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร  เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ ภาคการปศุสัตว์
พิเศษ
- เพิ่ ม มู ล ค่ า การลงทุ น ใน
พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดน

โครงการ : เพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม
 เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดน
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้าน
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

 แผนงานบูรณาการพัฒนา  เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภาคการปศุสัตว์
- ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไป
สูก่ ารเป็นประเทศทีข่ บั เคลือ่ น
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (Digital Transformation)
ในทุ ก ภาคส่ ว นของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็ม
ศักยภาพ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร
กิจกรรม
 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

 แผนงานบูรณาการวิจัย  เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โครงการ : วิจยั และนวัตกรรมด้านปศุสตั ว์
และนวัตกรรม
ภาคการปศุสัตว์
กิจกรรม
- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
 วิจัยและนวัตกรรม
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ
 แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร  เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค ภาคการปศุสัตว์
การเกษตร
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
กิจกรรม
 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้านปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการ
การผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม
 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
 การพัฒนาสุขภาพสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน
 ยุทธศาสตร์ดา้ น
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

 แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร  เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค ภาคการปศุสัตว์
การเกษตร
- เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น เกษตรกร
ปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ต ามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
กิจกรรม
 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรม
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ 
   เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
   เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
 ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
โครงการ : ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
กิจกรรม
 สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม
 ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

รายงานประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์ 15

กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 ยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้างความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ

 แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร  เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ผลิตปศุสตั ว์พนื้ ทีร่ ะดับภาค
- เศรษฐกิจระดับภาคเติบโต
ตามศั ก ยภาพประชาชนมี
ความเป็ น อยู่ แ ละคุ ณ ภาพ
ชีวิตดีขึ้น

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม
 เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์
โครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
กิจกรรม
 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน  
   การเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
   ยั่งยืน
โครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
และโคนมคุณภาพสูง
กิจกรรม
 เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์
คุณภาพสูง
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือ
กิจกรรม
 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
` ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ด้าน
ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห า
ความยากจน ลด
ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ ำ
และสร้างการเติบโต
จากภายใน

แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง  ส่งเสริมการดำเนินงาน
ความมั่ น คงและลดความ ตามแนวทางหลั ก ปรั ช ญา
เหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
และสังคม
- ประชาชนมีความสุข ดำรง
ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สามารถบริหาร
จั ด การตนเองที่ น ำไปสู่ ก าร
พึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งมั่ น คง
สมดุล และยั่งยืน

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรม
 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม
 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรม
 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ
   แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
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อัตรากำลังปี 2562
อัตรากำลังข้าราชการ
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1
1
113
350
215
680

1

4
32
4
16
157
121
79
84
29
2
528

2
1
8
17
7
5
40

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

51
9
7
378
560
347
631
792
84
2,860

รวม
1
4
86
15
31
552
688
431
828
1,171
301
4,108

อัตรากำลังลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
ตำแหน่งประเภท
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
39
2,149
37
2,188
37

ต่ำกว่าปริญญาตรี
897
3,143
4,040

ปริญญาเอก
1
1

อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
ตำแหน่งประเภท
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
รวม
อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน 2562
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จำนวน (คน)
4,108
936
5,330
10,374

ร้อยละ
39.60
9.02
51.38
100.00

รวม
936
5,330
6,266

ส่วนที่ 2

ผลการปฎิบัติราชการ

กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development

ผลการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการประเมิน

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

Functional base Agenda base Area base Innovation base Potential base สรุปผลประเมิน
50
100
100
100
87.50 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นสูง
องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
1. Function 1.1) รายได้ เ งิ น สดสุ ท ธิ
ทางการเกษตรของเกษตรกร
base
เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ

มาตรฐาน

ขั้นสูง

58,975 

59,965

60,921

12.76
13.27
1.2) ประสิ ท ธิ ภ าพการ 12.27
ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ
: ค่าเฉลีย่ ผลผลิตน้ำนมดิบ
ของประเทศไทย (กิโลกรัม
ต่อตัวต่อวัน)
2. Agenda 2.1) ระดั บ ความสำเร็ จ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ
base
ของการพัฒนาฐานข้อมูล ตามขั้นตอน ตามขั้นตอน ตามขั้นตอน
กลางของกระทรวงเกษตร ที่ 1-6
ที่ 1-7 ที่ 1-7 และ
และสหกรณ์ (Big Data)
มีการนำ
(มิ ติ ก ารดำเนิ น งานใน
ข้อมูลจาก
ระดับกรม)
ฐานข้อมูล
กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์   
ไปใช้ในการ
บริหาร
ราชการของ
หน่วยงาน

20 รายงานประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดำเนินงาน
องค์ประกอบ
74,483
บาท/
ครัวเรือน/ปี

100

11.77
กิโลกรัม/
ตัว/วัน

0

ขั้นตอนที่ 7
และมี
การนำ
ข้อมูลมาใช้
ในการ
บริหารของ
กรมปศุสัตว์

100

50

100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives
องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ

มาตรฐาน

100 
คะแนน

-

-

-

100
คะแนน
(ไม่มี
ประเด็นการ
ชี้แจง)
-

-

-

ร้อยละ 
100

100
คะแนน

100

100

-

-

100 
คะแนน

100
คะแนน

100

100

2.2) การชี้ แจงประเด็ น
สำคัญทีท่ นั ต่อสถานการณ์
(ถ้ามี)

3. Area
ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้
base
4. Innovation 4) ประเมินความสำเร็จ
base
ของการลดขั้นตอน และ
ระยะเวลาการให้บริการ
ในคู่มือสำหรับประชาชน
ของส่วนราชการ
5. Potential 5) การดำเนิ น การตาม
base
แผนปฏิ รู ป องค์ ก ารของ
ส่วนราชการ ในปี พ.ศ.
2562

ขั้นสูง

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดำเนินงาน
องค์ประกอบ
100

-

-

หมายเหตุ	
ระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐานขั้นสูง
ระดับมาตรฐานขั้นต้น
ระดับต้องปรับปรุง

	

สรุปผลประเมิน
เป็นส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90.00 – 100
เป็นส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75.00 – 89.99
เป็นส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 74.99
เป็นส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบต่ำกว่า 60.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสริมสร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ธนาคารแพะตำบลสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตําบล
และหมูบ่ ้า น ส่ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรมีคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีด่ ี ขึ ้น
มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
ปัญหา อุปสรรค :
1. ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม เกิดฝนตกหนักในหลาย
พื้นที่ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนได้
2. เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังไม่สงบ ทำให้เจ้าหน้าทีย่ ังไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
ข้อเสนอแนะ :
1. ส่ ง เสริ ม อาชี พ และให้ ค ำปรึ ก ษาการเลี ้ย งสั ต ว์
การตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่กลุ่มเกษตรกร
2. สนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร
และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตามความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
3. สนับ สนุน การสร้ า งขวั ญ และกำลั ง ใจให้ กั บ
ผูป้ ฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
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ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการ
ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการ
จัดตั้งธนาคารแพะบริหารธนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
และส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การจัดการ
ฟาร์ ม การให้ อ าหาร ดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์ ผสมพั น ธุ ์แ พะ
การผสมเทียม ตลอดจนการตลาด โดยมีตัวชี้วัดโครงการ คือ
จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์
เป้าหมายจำนวน 1,000 ราย มีผลการดำเนินงาน 1,000 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้สุนัขแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และมีการดําเนินการ อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคลดลงจากปีทีผ่ ่านมา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปั ญ หา อุป สรรค : เกษตรกรบางส่ว นยั ง มี ค วามเข้ า ใจ
คลาดเคลือ่ น ในเรื่องการป้องกันโรค ทำให้สัตว์ไม่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วม และ
ให้ความสำคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์
ในระดับพื้นที่
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบท้องถิ่นของตนเอง และให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.21 0.24 0.29 0.37 0.48 0.59 0.77

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม บำบั ด และชั น สู ต รโรคสั ต ว์
เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและทำหมันสุนัข พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์
ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ และ
บังคับกฎหมายและระเบียบในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องการป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีตวั ชี้วดั กิจกรรม
คือ จำนวนสัตว์ทไี่ ด้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
เป้าหมาย จำนวน 1.000 ล้านตัว มีผลการดำเนินงาน 0.7787
ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 77.87

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
วัต ถุ ป ระสงค์ : เกษตรกรได้ รั บ การส่ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศักยภาพเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต
มีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่
ห่ า งไกลและกระจายอยูท่ ัว่ ไป รวมทัง้ จะประกอบอาชี พ
หลายอย่าง เช่น การทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น
การรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีน้นั เวลาจะไม่คอ่ ยตรงกัน
ทำให้ยากต่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน
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กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development
ข้อเสนอแนะ :
1. ภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กษตรกร
รายย่อยรวมกลุม่ การผลิต และประสานระหว่างกลุ่มเพื่อให้
เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด
2. การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เ ทคโนโลยี
แก่กลุม่ เกษตรกรและเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจาก
ความต้องการของเกษตรกรโดยแท้จริง

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงานภายใต้ กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เป็นการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารเลี ้ย งปศุ สั ต ว์ ต ลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ได้แก่ กระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาด ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และมุ่งเน้นการสร้าง
เครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และติดตาม วิเคราะห์
แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพ การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก เกษตรเคลื ่อ นที ่
ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวน
เกษตรกรทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย
จำนวน 37,938 ราย มีผ ลการดำเนิ น งาน 52,922 ราย
คิดเป็นร้อยละ 139.50

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
วัตถุประสงค์ :
1. ศึกษา วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
เพื ่อ สร้ า งสัต ว์ พั น ธุ ์ดี ให้ ไ ด้ ผ ลผลิต และประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ในสภาพแวดล้อมของประเทศ
2. ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ขยายสูเ่ กษตรกรรายย่อย และ
ฟาร์มเครือข่าย
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : สัต ว์ พั น ธุ ์ดี ท ผี ่ ลิ ต ได้ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
ปัญหา อุปสรรค : การสร้างสายพันธุ์สัตว์ที่ดี มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจะต้องใช้ระยะเวลานาน
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรสนับ สนุน และผลัก ดั น ให้ ม ีก ารรวมกลุ ่ม
การผลิต และการสร้างเครือข่ายการผลิต
2. ใช้ เ ทคโนโลยีชี ว ภาพสำหรั บ การคั ด เลื อ ก
ปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์
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ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาบำรุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ซึ่งผลิต
พันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุ สัต ว์ เพื่ อ
กระจายสัตว์พนั ธุ์ดใี ห้กบั เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำไปขยายเป็นพ่อแม่พนั ธุ์สตั ว์ ต่อไป โดยมีตวั ชี้วดั กิจกรรม คือ จำนวนสัตว์พนั ธุ์ดี
ที่ผลิตได้ เป้าหมาย จำนวน 1.5232 ล้านตัว มีผลการดำเนินงาน
1.5279 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 100.31

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
วัตถุประสงค์ :
ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีทเี่ หมาะสมกับ
สภาพพื ้น ที ่ ให้ ผ ลผลิต และคุ ณ ภาพดี เพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์
2. เพื่อผลิตเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ประสบภัยธรรมชาติ
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรได้พชื อาหารสัตว์พนั ธุ์ดี และ
อาหารสัตว์คณ
ุ ภาพดีท่เี หมาะสมต่อพื้นที่และการเลี้ยงสัตว์
ปัญหา อุปสรรค :
ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
1. เกษตรกรทีผ่ ลิต พื ช อาหารสัต ว์ มี ก ารรวมกลุ ่ม พั ฒ นาอาหารสั ต ว์ เป็ น การผลิ ต พื ช อาหารสั ต ว์ พั น ธุ ์ดี
กันน้อย กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และไม่ค่อยได้ประสานงาน ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละ
ติดต่อระหว่างกัน
ชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี ผลิตท่อน
2. เกษตรกรมีพื้นที่จำกัดในการปลูกพืชอาหารสัตว์ พั น ธุ ์พื ช อาหารสั ต ว์ พั ฒ นาอาชี พ การผลิ ต พื ช อาหารสั ต ว์
ข้อเสนอแนะ :
แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
1. ควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการ และยามขาดแคลน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลิต และการสร้างเครือข่ายการผลิต
อาหารสัตว์ทีม่ ีคุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์
2. คัดเลือกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ เ พื ่อ การผลิ ต ทีม่ ีคุ ณ ภาพโดยมี ตั ว ชี ้วั ด
ในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อการเลี้ยงสัตว์และ กิจกรรม คือ จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ เป้าหมายจำนวน
ผลิตเสบียงสัตว์
48,185 ตัน มีผลการดำเนินงาน 52,089 ตัน คิดเป็นร้อยละ
108.10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื ่อ อนุรั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ (Outcome) : สายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ และ
เชื้อจุลนิ ทรีย์ดา้ นปศุสตั ว์ ได้รบั การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ปัญหา อุปสรรค : การสร้างสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
จะต้องใช้ระยะเวลานาน

ผลการดำเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ :
1. ควรสร้ า งองค์ ค วามรู ้ใ นการจำแนกโครงสร้ า ง
ทางพันธุกรรมของสัตว์พ้นื เมืองพันธุ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนความผันแปร
ของอัลลีล (Alleie) ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
2. สนับ สนุน และผลัก ดั น ให้ เ ป็น ศู น ย์ก ลางหลั ก
ในการรวบรวมและเก็ บ รั ก ษาไว้ ซึ ่ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพสัตว์ ทั้งสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ที่ได้รับการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้ ม ีล ัก ษณะดี ให้ ผ ลผลิ ต สู ง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการศึกษา ปรับปรุงและขยายพันธุ์ในอนาคต

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ เป็นการอนุรักษ์
ฟื ้น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพด้ า นปศุ สั ต ว์ นำไปใช้
ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สตั ว์ อนุรกั ษ์พนั ธุ์พชื อาหารสัตว์
และครอบครองเชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย ์ด้ า นปศุ สั ต ว์ โดยมี ตั ว ชี ้วั ด
กิจกรรม คือ ขึ้นทะเบียนพันธุ์สตั ว์ อนุรกั ษ์พนั ธุ์พชื อาหารสัตว์
และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจำนวน
1,115 สายพันธุ์ มีผลการดำเนินงาน 1,115 สายพันธุ์ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารให้เพียงพอและกระจายทัว่ ถึง เพื่อ
รองรับการให้บริการด้านการปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสตั ว์ ร้อยละ 90
ปัญหา อุปสรรค : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งาน
มานาน และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางชนิดของเครื่องอาจจะ ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการพัฒนา
เก่าหรือชำรุด
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทมี่ ีศักยภาพ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารเพื ่อ ให้ ป ระชาชน
และทันสมัย สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงาน
ทัง้ ในและนอกองค์ ก ร โดยเป็น การบูร ณาการฐานข้ อ มู ล ภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาชน ในทุกด้านทุกมิติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ อัตรา
สนับสนุนการให้บริการประชาชนและการกำหนดยุทธศาสตร์ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลาย ๆ มิติ ได้อย่างทั่วถึง การสื ่อ สารของกรมปศุ สั ต ว์ เป้ า หมายจำนวนร้ อ ยละ 90
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนม โคเนือ้ กระบือ แพะ
และสุกรของเกษตรกรด้วยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มและ
ขยายการผลิตปศุสัตว์พันธุ์ดีภายในประเทศ
2. เพื่อผลิตน้ำเชื้อสัตว์ และตัวอ่อนแช่แข็งสำหรับ
บริการให้กับเกษตรกร
ผลลัพธ์ (Outcome) : เพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ และเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร
ปั ญ หา อุป สรรค : เกษตรกรของประเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่มอี ำนาจในการต่อรองทั้งในเรื่องการผลิต
และการตลาด
ข้อเสนอแนะ :
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปศุสัตว์
พั น ธุ์ ดี เพื ่อ ช่ ว ยลดต้ น ทุน เพิ ่ม ผลผลิต และเพิ ่ม รายได้ ใ ห้
เกษตรกร
2. จัดอบรมเจ้าหน้าทีผ่ สมเทียมให้มีความชำนาญ
ในการบริการผสมเทียมให้กับสัตว์ของเกษตรกร

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
การพั ฒ นา การผลิ ต ปศุ สั ต ว์ เป็ น การขยายสั ต ว์ พั น ธุ ์ดี
ด้ ว ยเทคโนโลยีชี ว ภาพ ผลิ ต พ่ อ พั น ธุ ์โ คนมและสร้ า งพั น ธุ ์
โคเนื้อ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พนั ธุ์ดี รายชนิด
สัตว์ต่าง ๆ ดูแลคุณภาพตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอือ้ ง โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวนสัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เป้าหมาย จำนวน 0.2100 ล้านตัว
มีผลการดำเนินงาน 0.3445 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 164.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหา
ผลการดำเนินงาน (FMD/Haemorrhagic)
โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคทีส่ ำคัญลดลงจากปีที่
ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปัญหา อุปสรรค :
1. โรคปากและเท้าเปือยเป็นโรคระบาดทีก่ ่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลีย้ งปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ถึงแม้
สัตว์ที่ปวยจะไม่ตาย แต่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
0.000 0.000 0.000 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.865
2. สภาพภูมิอากาศของไทยเหมาะสมในการอยู่อาศัย
และหากินของนกธรรมชาติ และนกอพยพ ซึ่งอาจเป็นพาหะ
ทีส่ ำคั ญ ในการแพร่ เชื ้อ ของโรคได้ นอกจากนี ้ ลั ก ษณะ
ภู ม ิอ ากาศทีม่ ีฝ นตกชุ ก และอากาศเปลีย่ นแปลงบ่ อ ย โดย
เฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูจะมีความเสี่ยงมาก
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3. เกษตรกรไม่เข้มงวดในการป้องกันโรคในฟาร์มสัตว์ปกี
ของตน ตลอดจนละเลยหลักสุขอนามัยการป้องกันโรค
ข้อเสนอแนะ :
1. เร่งดําเนินการป้องกัน ควบคุมและกําจัดโรคปาก
และเท้าเปือยด้วยการเสริมสร้างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปาก
และเท้าเปือ ยในสัตว์กบี คูใ่ ห้มคี วามครอบคลุมและมีระดับภูมคิ มุ้ กัน
ที่สามารถป้องกันโรคได้เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้รู้โรคเร็วขึ้นเพื่อให้
สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว
3. จั ด การฝึก อบรมและแนะนำให้ เ กษตรกรเห็ น
ความสำคัญของระบบการป้องกันโรค พร้อมทั้งให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร
4. ดำเนิน การเฝ้า ระวั ง โรคเชิ ง รุ ก ทัง้ ในสั ต ว์ ปี ก
ฟาร์ ม สัต ว์ ป ีก พื ้น เมือ ง นกอพยพ และนกธรรมชาติ
โดยประสานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปา และพันธุ์พืช

ผลการดำเนินงาน (วัคซีนรวม นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กจิ กรรม
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ บำบัดโรคสัตว์
ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค อำนวยความสะดวก ควบคุม
การเคลื่อนย้าย ตรวจสอบสินค้าปศุสตั ว์นำเข้านำออก นำผ่าน
ซึ่งราชอาณาจักร เฝ้าระวังสถานที่เสี่ยง รณรงค์ทำความสะอาด
ทำลายเชื้อโรค ตรวจเยีย่ มสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
และเฝ้าระวัง บริการเสริมสร้างภูมคิ ้มุ กันโรคสัตว์ปกี ตรวจสอบ
และชันสูตรโรคไข้หวัดนก โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวน
สัตว์ท่ไี ด้รบั บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (FMD/Haemorrhagic)
เป้าหมาย จำนวน 5.865 ล้านตัว มีผลการดำเนินงาน 6.472 ล้านตัว
คิดเป็นร้อยละ 110.35 จำนวนสัตว์ทไี่ ด้รับบริการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวม นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)
เป้าหมาย จำนวน 20.0000 ล้านตัว มีผลการดำเนินงาน
20.1860 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 100.93 และจำนวนสถานที่
เสี ่ย งทีไ่ ด้ รั บ การเฝ้ า ระวั ง และทำลายเชื ้อ โรคตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำหนด เป้ า หมาย จำนวน 2,060,000 แห่ ง
มีผลการดำเนินงาน 2,575,585 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 125.03

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ุ ภาพ
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคณ
มาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และ
ส่งออกต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ผูป้ ระกอบการสินค้าปศุสัตว์ทไี่ ด้รับ
บริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค :
1. การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ ทำให้มีปริมาณ
ฟาร์มและโรงงานมาตรฐานยังน้อย หากเทียบกับปริมาณทั้งหมด
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เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการขาดแรงจูงใจและจะต้องมีการลงทุน
ค่อนข้างสูง
2. ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ ยังขาดความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหาร บางรายมุ่งหวังเพียงแต่ผลตอบแทน
มากกว่าจะคำนึงถึงผู้บริโภค โดยพบว่ายังมีการลักลอบการใช้
สารต้องห้ามในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม
ข้อเสนอแนะ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
เทศบาล ควรมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัย
ด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านค้า
จำหน่ายเนื้อสัตว์ จะต้องได้การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
ทุกจังหวัด และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นการบริการตรวจ
ประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด โดยมีตัวชี้วัด
กิ จ กรรม คื อ จำนวนตั ว อย่า งทีไ่ ด้ รั บ การตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เป้าหมาย
จำนวน 320,410 ตัวอย่าง มีผลการดำเนินงาน 407,387
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 127.15 และจำนวนสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ เป้าหมาย จำนวน 43,100 แห่ง
มีผลการดำเนินงาน 70,394 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 163.33

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื ่อ ให้ ผ ลผลิต สิน ค้ า ปศุ สั ต ว์ ท ผี ่ ลิ ต ได้ ม ี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ผูป้ ระกอบการสินค้าปศุสัตว์ทไี่ ด้รับ
บริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค :
1. ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นระบบ
การค้าแบบเสรีมากขึ้น ทำให้แต่ละประเทศจะนำมาตรการ
ด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า
2. ผู ้บ ริ โ ภคยั ง ขาดความรู ้ ความเข้ า ใจ ในเรื ่อ ง
ความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่วา่ จะเป็นการเลือกซื้อสินค้าปศุสตั ว์
หรือการบริโภคสินค้าปศุสตั ว์ท่ีมสี ารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย
ข้อ เสนอแนะ : เร่ ง ประชาสัม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้แ ก่ ผู ้บ ริ โ ภค
เพื ่อ ให้ รั บ รู ้แ ละเข้ า ใจในการเลือ กซื ้อ สิน ค้ า และผลร้ า ย
ในการบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันให้
ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุต สาหกรรมฮาลาลด้ า นปศุ สั ต ว์
เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสตั ว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล โดยมีตวั ชี้วดั กิจกรรม คือ จำนวนสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ทไี่ ด้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฮาลาล เป้าหมาย จำนวน 250 แห่ง มีผลการดำเนินงาน 314 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 125.60
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : ศูน ย์ เรีย นรูก้ ารเพิม่ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร กิ จ กรรมพัฒ นาศู น ย์ เรี ย นรู ้ก ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาดผลผลิตด้านปศุสตั ว์ในชุมชน
2. เพื ่อ เป็ น ต้ น แบบในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายด้านปศุสัตว์ได้รบั การพัฒนา
ความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค :
1. ศู น ย์เรี ย นรู ้จ ะเน้น ด้ า นพื ช เป็น หลั ก การเลี ้ย ง
ปศุสัตว์จะเป็นกิจกรรมเสริม
2. เจ้าของศูนย์เรียนรู้ยงั ขาดองค์ความรู้ดา้ นการเลี้ยงสัตว์
3. พื้นทีศ่ ูนย์คับแคบและไม่เหมาะสมในการจัดทำ
ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
ข้อเสนอแนะ : พัฒนาให้งานด้านปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่น
มากขึ้น และให้มีการขยายศูนย์เรียนรู้ฯ โดยให้เชื่อมโยงกับ
ศู น ย์เรี ย นรู้ฯ ด้านการปศุสัตว์ รวมทัง้ ให้มีการเข้าติดตาม
ให้ความรู้และมีการพัฒนางานด้านปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การพัฒนารูปแบบให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน และศูนย์กลางในการฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตทีเ่ หมาะสมสู่เกษตรกร
และผู ้ส นใจ โดยมีตั ว ชี ้วั ด กิ จ กรรม คื อ ศู น ย์เ ครื อ ข่ า ย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุ สั ต ว์ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม เป้ า หมาย จำนวน 882 ศู น ย์
มีผลการดำเนินงาน 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
วัตถุประสงค์ :
ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเพิ่ม
รายได้เกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาอาสาปศุสัตว์ให้เป็น Smart Farmer
ต้นแบบ
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : เกษตรกรทีไ่ ด้ รั บ การพั ฒ นา
มีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60
ปัญหา อุปสรรค : อายุของเกษตรกรจะสูงขึ้น คือ มากกว่า 50 ปี
ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตรวัยหนุม่ สาว อีกทัง้ เกษตรกร
ขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ทำให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนา
การผลิต การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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ข้อเสนอแนะ : มีกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ทมี่ ี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาดเข้าสูภ่ าคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
สร้ า งเกษตรกรปราดเปรื ่อ ง เป็ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่
การเป็ น Smart Farmer และพั ฒ นา Smart Farmer
ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการ
ผลิ ต ชุ ม ชนต้ น แบบ โดยมีตั ว ชี ้วั ด กิ จ กรรม คื อ จำนวน
เกษตรกรทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart
Farmer เป้าหมาย จำนวน 7,100 ราย มีผลการดำเนินงาน
7,125 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.35

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาดและ
รายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต เพิ ่ม ขึ ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปัญหา อุปสรรค :
1. กลุม่ เกษตรกรขาดโรงฆ่ า สัต ว์ เ ป็ น ของตนเอง
ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต
2. กลุม่ เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข้อเสนอแนะ :
1. เพิ่มอัตราการให้ลูก/ปี/แม่ ให้สูงขึ้น ใช้พ่อพันธุ์
ที่ดีคุมฝูง เพิ่มสัดส่วนในการคุมฝูง
2. เพิ ่ม อัต ราการรอดตายของลูก สั ต ว์ โดยเน้ น
การจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดีขึ้น
3. การบูร ณาการระหว่ า งหน่ว ยงานทีเ่ กี ่ย วข้ อ ง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผ้ปู ฏิบตั งิ าน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ เป็นการลดต้นทุนการผลิต
ด้ ว ยระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริ ห าร
จัดการตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการลดต้นทุน
โดยมีทีมทำงาน 4 ทีมได้แก่ ทีมการตลาด ทีมการลดต้นทุน
ทีมบริหารจัดการ ทีมผู้จัดการแปลง ทำหน้าทีร่ ่วมกัน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตในพื้นทีแ่ ปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน
200 แปลง มีผลการดำเนินงาน 200 แปลง คิดเป็นร้อยละ
100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาดและ
รายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
ปั ญ หา อุป สรรค : ปริ ม าณกระบือ ภายในประเทศลดลง
เนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น และมีการใช้
เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์ รวมถึงการขยายตัวของเมือง
ทำให้พื้นทีเ่ ลีย้ งสัตว์ลดลง และแรงงานหันไปสนใจทำงาน
ในเมืองทำให้ขาดแรงงานและจำหน่ายพันธุ์สัตว์เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์
ส่ว นโคนมมีป ัญ หาในเรื ่อ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพน้ ำ นมดิ บ
รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ยังมีการปนเปื้อน
ทำให้เกษตรกรถูกกดราคาจำหน่าย
ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบพื้นทีเ่ หมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์
ในแต่ละชนิด และแจ้งให้เกษตรกรได้รบั ทราบเพื่อใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจในการเลีย้ งปศุสัตว์ของตนเอง รวมทัง้ เพื่อใช้
ประกอบในการจั ด ทำแผนงานโครงการส่ ง เสริ ม เพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่จะต้องไปส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบั เกษตรกร

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นทีท่ ีม่ ีความ
เหมาะสม เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกร
โดยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจดทะเบียนให้เป็น
นิติบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการ
ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหาร
สัตว์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวนเกษตรกรได้รับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 15,800 ราย
มีผลการดำเนินงาน 25,657 ราย คิดเป็นร้อยละ 162.39

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ :
ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อลดพื้นทีป่ ลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)
และส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสตั ว์ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2. เพื ่อ วางโครงสร้ า งการพั ฒ นาการผลิ ต ปศุ สั ต ว์
ทั้งระบบแบบครบวงจร
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต เพิ ่ม ขึ ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ปัญหา อุปสรรค : ปริมาณข้าวเกินความต้องการของตลาด
จึงต้องปรับเปลีย่ นพื้นทีป่ ลูกข้าว ไปปลูกพืชชนิดอืน่ หรือทำ
กิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าว
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives
ข้อเสนอแนะ :
1. ปรับเปลีย่ นรูปแบบการเลีย้ งสัตว์ และการปลูก
พื ช อาหารสัต ว์ ให้ ส อดคล้อ งกั บ ข้ อ จำกั ด ด้ า นพื ้น ทีแ่ ละ
สถานการณ์แรงงานของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์
จากมูลสัตว์ และที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
เกิดเครือข่ายและธุรกิจสหกรณ์ เชื่อมโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่
การผลิต (Value Chain)
3. ลดความเสีย่ งจากการปลูก พื ช เชิ ง เดี ่ย ว โดย
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ท่ไี ม่เหมาะสม
เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแล
สุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เกษตรกร โดยมีตวั ชี้วดั กิจกรรม คือ พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสม
ได้ รั บ การปรั บ เปลี ่ย นมาทำการปศุ สั ต ว์ เป้ า หมายจำนวน
111,755 ไร่ มีผลการดำเนินงาน 87,035 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
77.88

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ :
ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่
การผลิต (Value Chain) ในพื้นที่ที่เหมาะสม
2. เพื่อสร้างอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร
ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
ปั ญ หา อุป สรรค : จำนวนกระบือ ได้ ล ดลงอย่า งต่ อ เนื ่อ ง
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ลดลง คือ พื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ
เกษตรกรขาดความรู้ใ นการเลีย้ งกระบือตามหลักวิชาการ ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ประกอบกับความต้องการบริโภคเนือ้ กระบือทัง้ ในและนอก ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ประเทศมีม ากยิง่ ขึ ้น จึ ง จำเป็น ต้ อ งหาแนวทางเพื ่อ แก้ ไข ให้กับกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง
และสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมและพัฒนาการเลีย้ งกระบือ จัดฝึก การผลิ ต ให้ กั บ กลุ ่ม เกษตรกร/สหกรณ์ โดยการให้ บ ริ ก าร
อบรมให้เกษตรกรรู้วิธีการเลีย้ งทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ โดยมี
จั ด การด้ า นอาหาร ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์แ ละคั ด เลื อ กกระบื อ ทีม่ ี ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้าง
ลักษณะดี โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตทีเ่ หมาะสมเพื่อใช้เป็น การผลิตการเลี้ยงกระบือ เป้าหมาย จำนวน 4,835 ราย
องค์ประกอบในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือ
มีผลการดำเนินงาน 5,176 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.05
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายฐานการผลิตสินค้า
เนื้อ นม ไข่ อินทรีย์ของเกษตรกรออกสู่ท้องตลาด
2. เพื ่อ สนับ สนุน การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้แ ละ
นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ผลลัพธ์ (Outcome) : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทีผ่ ่าน
การรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค : มีฟาร์มขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ผ่านการรับรอง ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นการตรวจรับรองมาตรฐาน
เนือ่ งจากหลัก เกณฑ์ข องการตรวจรั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม ปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบ
ปศุสัตว์อินทรีย์ มีเงื่อนไขและมาตรฐานที่สูง
ข้อ เสนอแนะ : ให้ ค วามรู ้ใ นการทำฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย ์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พัฒนาตลาดสีเขียว โดยมีตัวชี้วัด
รวบรวมข้ อ บกพร่ อ งจากการตรวจประเมิน ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ กิจกรรม คือ จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ทไี่ ด้รับการตรวจรับรอง
อินทรีย์ และให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข แก่ผู้ประกอบการ เป้าหมาย จำนวน 80 ฟาร์ม มีผลการดำเนินงาน 118 ฟาร์ม
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 147.50 และพื ้น ทีป่ ศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย ์ที ่ต รวจ
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
รั บ รองปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย ์ เป้ า หมาย จำนวน 600 ไร่ มี ผ ล
การดำเนินงาน 722.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 120.40

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื ่อ นำศาสตร์ ข องพระราชาสู ่ก ารพั ฒ นา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ใน
การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นทีข่ องตนเองอย่าง
สอดคล้อ งกั บ ภู ม ิส ัง คม ปรั บ เปลีย่ นการผลิ ต การเกษตร
ไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรมีรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
พึ่งพาปัจจัยจากภายนอก
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ผลการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives
ข้อเสนอแนะ :
1. สนับ สนุน เกษตรกรให้ ม ีอ าหารโปรตี น บริ โ ภค
ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ส่วนทีเ่ หลือจำหน่ายเป็นรายได้
เสริม ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ของครัวเรือน
2. ส่ง เสริ ม การเพาะขยายพั น ธุ ์สั ต ว์ ปี ก เพื ่อ เลี ้ย ง
ต่อเนื่องในปีต่อไป
3. นำมูล สัต ว์ เ ป็น ปุย๋ ของพื ช เป็ น อาหารปลา
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการให้ค วามรู ้แ ก่ เ กษตรกร
เพื ่อ ปรั บ เปลี ่ย นแนวคิ ด รู ป แบบในการทำมาหากิ น และ
การประกอบอาชีพ ให้มีศกั ยภาพในการพึ่งตนเอง โดยสามารถ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี
ตั ว ชี ้วั ด กิ จ กรรม คื อ เกษตรกรได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านปศุสตั ว์ เป้าหมาย จำนวน 210,000 ราย มีผลการดำเนินงาน
214,460 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.12 และพื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืน เป้าหมาย จำนวน 52,500 ไร่ มีผลการดำเนินงาน
68,759.73 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 130.97

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ด่านสินค้าเกษตรชายแดน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
เศรษฐกิจพิเศษ
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : เกษตรกรและผู ้ป ระกอบการ
ที่รับบริการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ปัญหา อุปสรรค : ในการขยายการส่งออก ตลาดและฐาน
การผลิตเดียว (Single Market and Production Base)
ส่งผลทำให้มกี ารเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงาน
ฝีมือมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร ดังนั้น เพื่อรองรับการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นจะต้องมีด่านสินค้า
เกษตรชายแดนทีม่ ีร ะบบตรวจสิ น ค้ า เกษตรทีไ่ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล เป็นทีย่ อมรับของต่างประเทศมีเครื่องมือ ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน เป็นการพัฒนาด่าน
ข้อ เสนอแนะ : พั ฒ นาด่ า นสิน ค้ า เกษตรชายแดน ให้ มี กักกันสัตว์ เพื่อการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขต
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบ เศรษฐกิจพิเศษ 8 พื้นที่ ได้แก่ 1) สระแก้ว 2) มุกดาหาร
สินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวก 3) ตราด 4) ตาก 5) หนองคาย 6) สงขลา (สะเดาและ
ในการเคลือ่ นย้ายสินค้าเกษตรทีผ่ ่านด่านชายแดนให้มีความ ปาดังเบซาร์) 7) นราธิวาส 8) เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน
สะดวกและรวดเร็ว
และแม่สาย) โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา เป้าหมายจำนวน 11 แห่ง
มีผลการดำเนินงาน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ที่เป็น
ปัจจุบัน ทัง้ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้
ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์
และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทีไ่ ด้รับ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปัญหา อุปสรรค :
1. มีเกษตรกรทีเ่ สียชีวิต/ชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้อง
และเกษตรกรบางรายเลีย้ งเฉพาะแมว-สุนัข ซึ่งไม่ได้เป็นสัตว์
เศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
2. เกษตรกรรายใหม่ ไม่ส ามารถนำเข้ า ข้ อ มู ล ได้ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ทะเบี ย นเกษตรกร เป็ น การสำรวจข้ อ มู ล
เกษตรกรทุกรายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการ
ต้องอ่านข้อมูลจากหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
ทุกรายที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล โดยบันทึกลงในแบบสำรวจ
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ส ามารถใช้ ง าน (เพิ ่ม , Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และจัดเก็บข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร
ปรับปรุง, ดูรายงาน) ได้ตลอดเวลา (real time)
2. ควรยืนยันตัวบุคคล (เกษตรกร) ด้วยบัตรประจำตัว ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กร
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวน
ประชาชน
3. ควรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายใน (ระบบภูมิ เกษตรกรผู ้เ ลี ้ย งสั ต ว์ ท ไี ่ ด้ รั บ การขึ ้น ทะเบี ย นเกษตรกร
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสตั ว์) และเชื่อมโยง เป้ า หมาย จำนวน 3,060,000 ราย มีผ ลการดำเนิ น งาน
3,272,716 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.95
ข้อมูลกับระบบภายนอก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์
โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
ปศุสัตว์ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้
ผลลัพธ์ (Outcome) : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
ปัญหา อุปสรรค :
1. การรวมกลุม่ ของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง
เมือ่ นำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดทำให้ไม่มีศักยภาพทีจ่ ะดำเนิน
การด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ
2. การวิจยั และพัฒนามีสดั ส่วนน้อย ทำให้การต่อยอด
เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ทำได้ช้า
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ผลการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives
ข้อเสนอแนะ :
1. สนับ สนุน ให้ ม ีก ารรวมกลุม่ เกษตรกร และให้
เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการจัดทำโครงการ และถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดทั้ง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการผลิต ให้ ไ ด้ ส ิน ค้ า ปศุ ส ัต ว์ ท ไี ่ ด้ ม าตรฐาน
มีตลาดรองรับ
2. สนับ สนุน การวิ จั ย ทีเ่ ป็น ลัก ษณะชุ ด โครงการ
ทีส่ ามารถต่อยอดเป็นการวิจัยเชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ ม ากขึ ้น ตลอดทัง้ ลดการนำเข้ า จากต่ า งประเทศ เช่ น
การพัฒนาชุดตรวจสอบโรค การพัฒนาชุดตรวจสอบสารประเภท
ไนโตรฟูแรนซ์และเตตระไซคลินในอาหารสัตว์ การพัฒนา
ชุดตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง การพัฒนาตู้ฟกั ไข่แนวราบ เป็นต้น

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
วิจัยและนวัตกรรม เป็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศักยภาพ เป็นฐานความรู้ในการ
วิจยั และพัฒนา โดยมีตวั ชี้วดั กิจกรรม คือ จำนวนโครงการวิจยั
เป้าหมาย จำนวน 23 โครงการ มีผลการดำเนินงาน 23 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ระดับภาค
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์
(Feed center) เพื่อให้บริการเกษตรกรเป้าหมาย
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ความพึ ง พอใจของเกษตรกร
ที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ปั ญ หา อุป สรรค : ราคาวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ มี ร าคาสู ง
ผูผ้ ลิต ส่ว นใหญ่เ ป็น รายกลางและรายย่อ ย มี ก ารผลิ ต ที่ มี
ลักษณะต่างคนต่างทำ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและ
ขาดอำนาจต่อรอง
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต
และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี
ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก
เพิ ่ม ศั ก ยภาพภาคการเกษตรภาคเหนื อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
เกษตรกรผู ้เ ลี ้ย งสั ต ว์ ใ นพื ้น ทีภ่ าคเหนื อ ได้ รั บ การเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาศูนย์บริการ พืชอาหารสัตว์
ในพื้นทีภ่ าคเหนือ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพื้นทีภ่ าคเหนือ เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง
มีผลการดำเนินงาน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ
เกษตรกรผู ้เ ลี ้ย งสั ต ว์ ใ นพื ้น ทีภ่ าคเหนื อ ได้ รั บ การเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 50 ราย มีผลการ
ดำเนินงาน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ระดับภาค
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วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์
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2 แห่ง มีผลการดำเนินงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
100.00 และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไได้รบั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 100 ราย
มีผลการดำเนินงาน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ระดับภาค
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์
ผลการดำเนินงาน
(Feed center) เพื่อให้บริการเกษตรกรเป้าหมาย
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ความพึ ง พอใจของเกษตรกร
ที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มีการผลิตทีม่ ีลักษณะ
ต่างคนต่างทำ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและขาด
อำนาจต่อรอง
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต
และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี
และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก
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ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
เพิ ่ม มู ล ค่ า ปศุ สั ต ว์ เป็ น การส่ ง เสริ ม เกษตรกรผู ้เ ลี ้ย งสั ต ว์
ในพื้นที่ภาคใต้ได้รบั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนา
ศู น ย์บ ริ ก ารพื ช อาหารสั ต ว์ ใ นพื ้น ทีภ่ าคใต้ โดยมี ตั ว ชี ้วั ด
กิ จ กรรม คื อ ศู น ย์บ ริ ก ารพื ช อาหารสั ต ว์ ใ นพื ้น ที ่ภ าคใต้
เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง มีผลการดำเนินงาน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 50 ราย
มีผลการดำเนินงาน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ระดับภาค
โครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสตั ว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์
(Feed center) เพื่อให้บริการเกษตรกรเป้าหมาย
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ความพึ ง พอใจของเกษตรกร
ที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มีการผลิตทีม่ ีลักษณะ
ต่างคนต่างทำ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและขาด
อำนาจต่อรอง
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต
และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการเกษตรสามเหลี ่ย มมั ่น คง
และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก
มัง่ คัง่ ยั่งยืน เป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้
ชายแดนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพื้นทีภ่ าคใต้ชายแดน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม
คื อ ศู น ย์บ ริ ก ารพื ช อาหารสั ต ว์ ใ นพื ้น ทีภ่ าคใต้ ช ายแดน
เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง มีผลการดำเนินงาน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 100.00 และเกษตรกรผู ้เ ลี ้ย งสั ต ว์ ใ นพื ้น ที ่ภ าคใต้
ชายแดนได้รบั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป้าหมาย จำนวน
50 ราย มีผลการดำเนินงาน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการแก้ ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
วัตถุประสงค์ :
ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ทเี่ หมาะ
กั บ พื้ น ที่ สู ง ตลอดจนปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ส ัต ว์ ที ่ม ีใ นพื ้น ทีใ่ ห้ ไ ด้
ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
2. สร้ า งรายได้ แ ละเพิ ่ม อาหารโปรตี น จากสั ต ว์
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถนำความรู ้
ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ปัญหา อุปสรรค :
1. ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร ดำรงชีพด้วย
การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝินและค้ายาเสพติด
ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
2. สัตว์ปรับตัวยาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว
ให้ ม ีก ารเลี ้ย งสั ต ว์ เ หมาะสมกั บ พื ้น ทีเ่ พื ่อ สร้ า งรายได้ แ ละ
3. ข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ อาหารโปรตีนจากสัตว์ และบริโภคในครัวเรือน โดยมีตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ :
กิจกรรม คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
1. ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่ม เป้าหมาย จำนวน 1,400 ราย มีผลการดำเนินงาน 1,400 ราย
เกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. จัดฝึกอบรมติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยม
ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร รวมทั้งสร้างอาสาปศุสตั ว์ เพื่อช่วยเหลือ
ในการติดตามกิจกรรมโครงการหลวง
3. มีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการแก้ ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ในชุมชนพื้นทีโ่ ครงการ
ให้เกษตรกร มีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้ท่ีม่ันคง
2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวัน
ของนักเรียนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถนำความรู ้ไ ป
ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
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ผลการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปัญหา อุปสรรค : การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วม
ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย
ข้อเสนอแนะ :
1. ศึกษาวิจยั ทดสอบงานด้านปศุสตั ว์ และหาแนวทาง
การพั ฒ นาทีเ่ หมาะสมกั บ สภาพพื ้น ทีน่ ัน้ ๆ แล้ ว เผยแพร่
สู่เกษตรกร
2. ส่ง เสริ ม การเลีย้ งสัต ว์ ใ นชุ ม ชนพื ้น ทีโ่ ครงการ
ให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวัน
ของนักเรียนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน

ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการศึกษา
วิจัยงานด้านปศุสัตว์ หาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพพื ้น ที ่ และส่ ง เสริ ม การเลี ้ย งสั ต ว์ ใ นชุ ม ชน/โรงเรี ย น
เพื่อมีอาหารโปรตีนบริโภค มีอาชีพรายได้ทมี่ ั่นคงและเป็น
ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จำนวน
เกษตรกรทีไ่ ด้ รั บ บริ ก ารภายใต้ โ ครงการอัน เนื ่อ งมาจาก
พระราชดำริ เป้าหมาย จำนวน 12,500 ราย มีผลการดำเนินงาน
21,068 ราย คิดเป็นร้อยละ 168.54 และจำนวนโรงเรียนที่ได้
รั บ บริ ก ารภายใต้ โ ครงการอั น เนื อ่ งมาจากพระราชดำริ
เป้ า หมาย จำนวน 500 โรงเรี ย น มีผ ลการดำเนิ น งาน
503 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.60

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการแก้ ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื ่อ พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ให้ ค รอบคลุม ถู ก ต้ อ ง ทัน การณ์ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้มีภูมิคุ้มกันและปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า
ผลลัพธ์ (Outcome) : สัตว์ได้รับการป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนสัตว์ท้ังหมด
ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ปัญหา อุปสรรค :
1. เจ้าของสัตว์ไม่ได้พาสัตว์ไปฉีดวัคซีน เนื่องจาก โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับให้เจ้าของนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกัน ตามพระปณิธ านศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นการดำเนินการ
โรคพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ควบคุมจำนวนสุนัข-แมว โดยการ
2. สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ มีเป็นจำนวนมาก
ทำหมัน และขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ
ข้อเสนอแนะ :
1. ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงาน จำนวนสัตว์ทไี่ ด้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์
ที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย จำนวน
120,000 ตั ว มีผ ลการดำเนิ น งาน 181,310 ตั ว คิ ด เป็ น
ในสัตว์ทุกระดับ
2. ประชาสัม พั น ธ์ เพื ่อ ถ่ า ยทอดความรู ้ด้ า นโรค ร้อยละ 151.09
พิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการแก้ ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดไก่พ้นื เมือง
ผลการดำเนินงาน
ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลั พ ธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถนำความรู ้ไ ปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสตั ว์ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70
ปัญหา อุปสรรค :
1. เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในพื้นทีไ่ ด้
เนือ่ งจากสภาพพื ้น ทีไ่ ม่พ ร้ อ มทีจ่ ะเข้ า ไปอยูอ่ าศั ย และ
ประกอบอาชีพ เช่น ไม่มีระบบน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น
2. การตรวจสอบพื ้น ทีแ่ ละเกษตรกรเป้ า หมาย
มีค วามล่า ช้ า เพราะต้ อ งรอรั บ รายชื ่อ เกษตรกรเป้ า หมาย
ทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการนโยบาย ผลผลิต (Output) : สำหรับการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
ที่ดินจังหวัด จึงจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพได้
ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาทีด่ ินทำกินของ
ข้อเสนอแนะ :
เกษตรกร เป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสต้ ว์ ในรูปแบบ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยเชิญเกษตรกรเข้าร่วม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เพื ่อ แก้ ไขปั ญ หาการใช้ ท ดี ่ ิ น ทำกิ น ด้ า น
การประชุม ชี้แจง แนะนำและทำความเข้าใจโครงการ
ปศุสัตว์ตามนโยบายจัดสรรทีด่ ิน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวนผู ้ย ากไร้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
ได้แก่ พ่อ/แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง วัสดุปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุ เป้าหมาย จำนวน 1,000 ราย มีผลการดำเนินงาน 974 ราย
การเกษตร อาหารสัตว์ และอบรมเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 97.40
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development

กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2562

2561

5
6
7
8

732,275,852.12
28,209,045.62
258,136,281.15
4,557.75
1,018,625,736.64

735,627,624.04
27,161,399.84
246,939,959.66
6,423.68
1,009,735,407.22

9
10
11
12

1,881,822.33
1,208,741,031.79
2,131,943,415.05
41,641,262.39
3,384,207,531.56
4,402,833,268.20

1,993,079.68
1,107,193,000.00
1,901,957,269.93
34,824,357.59
3,045,967,707.20
4,055,703,114.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2562

2561

13
14
15
16
17

102,071,169.49
26,912,119.46
8,760.00
26,059,480.95
116,088,332.45
271,139,862.35

122,465,107.93
34,803,870.28
26,059,480.95
147,181,093.88
330,509,553.04

18
19
20

80,029,854.73
1,350,000.00
1,305,444,650.90
1,386,824,505.63
1,657,964,367.98

52,421,865.77
7,525,000.00
1,252,371,550.25
1,312,318,416.02
1,642,827,969.06

2,086,490,978.28
658,377,921.94
2,744,868,900.22

2,086,490,978.28
326,384,167.08
2,412,875,145.36

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
						
หมายเหตุ
2562
2561	

รายได้						

รายได้จากงบประมาณ
23
8,199,813,889.34
8,097,815,694.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
24
13,373,059.25
11,170,586.10
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 25
  8,604,545.00
4,566,220.48
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
26
31,220,750.57
18,897,588.64
รายได้อื่น
27
378,969,778.26
302,380,682.50 	

รวมรายได้			 		
8,631,982,022.42
8,434,830,771.94 	

ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
28
3,834,960,409.89
3,812,369,653.35
ค่าบำเหน็จบำนาญ
29
  984,339,879.51
855,829,675.02
ค่าตอบแทน
30
31,570,618.00
50,371,397.60
ค่าใช้สอย
31
  908,702,961.55
989,959,505.96
ค่าวัสดุ
32
1,160,277,468.94
1,214,204,475.91
ค่าสาธารณูปโภค
33
  127,593,765.80
121,955,234.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
34
  563,112,651.88
493,123,324.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
35
  684,024,364.03
456,280,850.39
ค่าใช้จ่ายอื่น
36
7,290,859.71
6,329,514.42 	

รวมค่าใช้จ่าย					
8,301,872,979.31
8,000,423,631.57 	

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		
330,109,043.11
434,407,140.37 	

		 ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
330,109,043.11
434,407,140.37
							

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการกำหนด
ทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การปศุสัตว์รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์
เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
		 กรมปศุสตั ว์มสี ถานทีต่ งั้ อยูเ่ ลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีหน่วยงาน
ส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 หน่ ว ยงานได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี จำนวนเงิ น  
5,106,557,274.33 บาท โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจำ จำนวนเงิน 4,202,622,306.33 บาท งบลงทุนจำนวนเงิน
745,583,775.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 145,307,200.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 13,043,993.00 บาท
เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนเงิน 22,072,600.00 บาท แผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร จำนวนเงิน 1,264,403,559.00 บาท บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จำนวนเงิน 12,400,800.00 บาท บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั จำนวนเงิน 11,611,800.00 บาท แผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวนเงิน 23,172,000.00 บาท แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวนเงิน
49,163,000.00 บาท แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ (ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ) จำนวนเงิ น
3,470,368,849.33 บาท แผนงานพื้ น ฐาน ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ จำนวนเงิ น
1,217,744,725.00 บาท แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวนเงิน
142,689,600.00 บาท 
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานทั้งสิ้น 275 หน่วยงาน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่าย 84 แห่ง เป็นหน่วย
เบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค จำนวน 190 แห่ง และหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง และหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์มีเงินทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 1 ทุน คือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่าง ๆ สำหรับจำหน่ายใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และ
ดำเนินการตามแผนการป้องกันและกำจัดโรคของกรมปศุสัตว์โดยไม่ต้องนำรายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมี
การจัดทำงบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสัตว์ รายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายดังกล่าวจึงไม่ได้
นำมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบ
การเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2561 
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่
เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำหน่าย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำงบการเงินแยกต่างหาก
จากกรมปศุสัตว์ 

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
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กรมปศุสัตว์
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีสำคัญ
		

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		 เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยนให้
เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็น
รายการเทียบเท่าเงินสด
		

4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการชำระหนี้ และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
		

4.3 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืม หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงาน บุคคลภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ โดยอาจ
มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
ในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน หน่วยงานแสดงเงินให้กู้ยืมตามมูลค่าสุทธิที่
คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การได้รับชำระหนี้ที่ผ่านมา ข้อมูลประวัติการชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการ
วิเคราะห์อายุลูกหนี้
		

4.4 วัสดุคงเหลือ

		 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลืองทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
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4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ไม่ได้แสดงจำนวนเงิน สำหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีทีเ่ กิดจากราคาทุนหักค่า
เสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพที่
พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก
มาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้งาน ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์
ดังนี้
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์
ประเภทสินทรัพย์
1. อาคาร
2. อาคารชัว่ คราว
3. สิ่งก่อสร้าง
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน
- เฉพาะรายการโทรศัพท์มือถือ (ที่ได้มาตั้งแต่ปี งปม. 2554 เป็นต้นไป)
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภัณฑ์การเกษตร
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
11. ครุภัณฑ์สำรวจ
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
15. ครุภัณฑ์อื่น
16. ครุภัณฑ์สนาม

อายุ
การใช้งาน
(ปี)
25
10

อัตรา
ค่าเสื่อมราคา
(ร้อยละ)
4
10

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

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

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรง
ตามการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อายุการใช้งาน 4 ปี อัตราค่าเสื่อมร้อยละ 25 ต่อปี
		 4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาค
โดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงาน
ยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือหรือรับบริจาค
		

4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่ ว ยงานแสดงรายได้ จ ากเงิ น งบประมาณในงบแสดงผลการดำเนิ น งานทางการเงิ น ตามจำนวนเงิ น
งบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดง
ผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
		 4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
		

4.10 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิ
หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้อง
แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
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		 4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
  
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มี
เงื่อนไขเป็นข้อจำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่
หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
						
เงินสดในมือ
   
เงินทดรองราชการ   
เงินฝากสถาบันการเงิน   
เงินฝากคลัง
  
เงินฝากประจำอายุ 3 เดือน
  
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2562
8,720.00
1,350,000.00
125,917,579.24
597,726,351.96
7,273,200.92
732,275,852.12

(หน่วย : บาท)
2561	

1,640.00
7,525,000.00
200,278,711.51
525,281,971.30
2,540,301.23	

735,627,624.04	


		 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่
สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
		 เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อ
หมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินทดรอง
ราชการแล้วรอเบิกชดเชย
		 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย 

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย
		 เงินฝากคลัง จำนวน 597,726,351.96 บาท ซึง่ แสดงรวมอยูใ่ นเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณ ทีม่ ขี อ้ จำกัด
ในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น
หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีเงินฝากคลังเพิ่มขึ้นอีก 1 บัญชี คือ บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ และมีเงินฝากคลังหลายบัญชีที่ได้
ผลักส่งหรือนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดของบัญชีเงินฝากคลังแต่ละบัญชีมีดังนี้
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2562
เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์
   
525,280.00
เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์   
1,965,705.50
เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
21,811,642.17
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
เงินฝากเงินทุนวิจัย
5,523,508.43
เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือ
  
ซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร
459,589,298.81
เงินฝากประกันสัญญา
88,757,585.30
เงินรับบริจาค   
7,768,035.89
เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์   
10,120,234.47
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่รับจาก อบต.
  
1,002,780.00
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
  
662,281.39
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์
เงินฝากปศุสัตว์
เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินโครงการศูนย์ขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ วังแซ้ม
รวมเงินฝากคลัง 				
597,726,351.96
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(หน่วย : บาท)
2561	

52,690.00
1,328,270.00
16,840.00
5,853,189.77
382,344,658.68
108,473,082.82
8,699,025.89
9,828,746.33
5,077,660.00
1,082,281.39
2,442,223.99
31,731.80
14,015.13
37,555.50
525,281,971.30	


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
						

2562

(หน่วย : บาท)
2561

ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
  
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินจ่ายล่วงหน้า   
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย    
รายได้ค้างรับ
รวม 						
ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น				

2,944,525.84
79,200.00
720,809.50
361,369.30
24,103,140.98
28,209,045.62
28,209,045.62

2,560.28
3,516,980.80
361,369.30
23,280,489.46
27,161,399.84	
27,161,399.84

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม
2562
2561

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ถึงกำหนดชำระและ เกินกำหนดชำระและ
และการส่งใช้ใบสำคัญ การส่งใช้ใบสำคัญ
การส่งใช้ใบสำคัญ
2,103,798.00
919,927.84
2,242,743.22
85,800.00
1,188,437.58

รวม
3,023,725.84
3,516,980.80

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ
							

2562

(หน่วย : บาท)
2561

วัสดุคงเหลือ
  
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ 				

258,136,281.15
258,136,281.15

246,939,959.66
246,939,959.66	
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กรมปศุสัตว์ Department of Livestock Development

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
2562

(หน่วย : บาท)
2561

4,557.75
4,557.75

6,423.68
6,423.68	


						

2562

(หน่วย : บาท)
2561

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ 			

1,881,822.33
1,881,822.33

1,993,079.68
1,993,079.68	


2562

(หน่วย : บาท)
2561	


1,208,741,031.79
1,208,741,031.79
1,208,741,031.79
1,208,741,031.79

1,107,193,000.00
1,107,193,000.00
1,107,193,000.00
1,107,193,000.00	


							
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว

หมายเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
						
เงินให้กู้ระยะยาว
หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ
เงินให้ยืมระยะยาว
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 		
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
(หน่วย : บาท)
						

2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สุทธิ
				
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

4,538,516,671.35
(3,925,876,210.69)
612,640,460.66
6,275,303,156.06
(4,797,861,194.92)
1,477,441,961.14
41,860,993.25
2,131,943,415.05

2561
4,478,790,956.97
(3,866,631,225.29)
612,159,731.68
5,682,999,996.83
(4,405,880,081.84)
1,277,119,914.99	

12,677,623.26
1,901,957,269.93	


หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน						
(หน่วย : บาท)
						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

  

2562
138,585,143.50
(96,943,881.11)
41,641,262.39

2561	

115,796,743.50
(80,972,385.91)
34,824,357.59

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้การค้า							
(หน่วย : บาท)
						
เจ้าหนี้การค้า   
รวม เจ้าหนี้การค้า

			

2562

2561	


102,071,169.49
102,071,169.49

122,465,107.93
122,465,107.93	
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น							
						

2562

(หน่วย : บาท)
2561	


เจ้าหนี้อื่น   
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย   
ใบสำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 		

1,200,347.90
5,595,156.63
20,116,614.93
26,912,119.46

4,146,468.89
4,942,744.72
25,702,636.67
12,020.00
34,803,870.28	


2562

(หน่วย : บาท)
2561	


8,760.00
8,760.00

-	


หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น				
						
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

หมายเหตุ 16 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
(หน่วย : บาท)
						
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อชำระเงินกู้รัฐบาล
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี้
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่น ๆ
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
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2562

2561	


26,059,480.95
26,059,480.95

26,059,480.95
26,059,480.95	


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 17 เงินรับฝากระยะสั้น							
(หน่วย : บาท)
						

2562

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น   
รวม เงินรับฝากระยะสั้น 		

27,099,131.85
88,989,200.60
116,088,332.45

2561	

38,491,946.51
108,689,147.37
147,181,093.88

หมายเหตุ 18 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว				
(หน่วย : บาท)
						
เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว
เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

2562

2561	


80,029,854.73
80,029,854.73

52,421,865.77
52,421,865.77	


หมายเหตุ 19 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว				
(หน่วย : บาท)
						
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

  

2562
1,350,000.00
1,350,000.00

2561	

7,525,000.00
7,525,000.00
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
							

2562

(หน่วย : บาท)
2561	


หนี้สินจากการออกบัตรภาษี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		

1,305,444,650.90
1,305,444,650.90

1,252,371,550.25
1,252,371,550.25	


หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นเงินที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รับจากส่วนกลาง ตามการจัดสรรเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (เงินทุนหมุนเวียน) ตามมติคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อนำไปให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมต่อและจะส่งคืน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจำนวนเงิน 1,305,444,650.90 บาท ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ประเภทของเงิน

โครงการ/รายการ

เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร
เ งิ น ก อ ง ทุ น ส ง เ ค ร า ะ ห์
เกษตรกร

โครงการพั ฒ นาการผลิ ต เนื้ อ โคมาตรฐาน
อินทรีย์
โครงการสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต ปศุ สั ต ว์ 

“โคบาลบูรพา”
โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ การเลี้ ย งแพะเพื่ อ
แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น ทำกิ น ในพื้ น ที่ เขตปฏิ รู ป
ที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี
2560
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โคเนื้ อ
ผลิ ต ภาคเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด กลุม่ วิสาหกิจชุมชนการเลีย้ งโคเนือ้ บ้านแสนแก้ว
ความสามารถการแข่งขันของ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเทศ
ลูกหนี้ละเมิด
ลูกหนี้ละเมิด
รวมทั้งสิ้น
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2562

2561

6,383,965.59

7,224,000.00

358,800,000.00

358,800,000.00

84,713,000.00

84,713,000.00

78,770,031.79
767,995,831.19
6,900,000.00

88,445,000.00
711,196,470.57
-

1,881,822.33

1,993,079.68

1,305,444,650.90 1,252,371,550.25

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 21 ภาระผูกพัน							
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเช่ารถยนต์ จำนวน 110 คัน สัญญาเช่าระยะเวลา 5 ปี จำนวนเงินรวม 143,480,000 บาท
โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีจำนวนเงินคงเหลือของสัญญาเช่า ดังนี้
										
(หน่วย : บาท)
						

2562

ไม่เกิน 1 ปี
  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม 						

454,538.96
121,730,300.00
122,184,838.96

2561
408,975.60
408,975.60	


- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจำนวนเงินรวม 4,212,596.60 บาท   (ปี 2561
6,341,800.49 บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
								

(หน่วย : บาท)

						

2562

2561	


สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์ และอื่น ๆ   
รวม
					

10,819,200.00
91,787,646.00
102,606,846.00

4,206,589.03
127,534,928.05
131,741,517.08	


ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ
จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

2562

2561

23,863,486.65
23,863,486.65

111,602,295.50
111,602,295.50

หมายเหตุ 22 การแก้ ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน
ในปี 2562 หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีดังนี้
ปรับปรุงกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก่ การบันทึกปรับปรุงบัญชีรายการของปีก่อน รายการบัญชี
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีรายได้รอการรับรู้ บัญชีทีเ่ กี่ยวกับระบบบัญชีสินทรัพย์ ด้วยจำนวนเงินสุทธิ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,884,711.75 บาท เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 23 รายได้จากงบประมาณ
2562
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
3,353,902,099.56
รายได้จากงบดำเนินงาน
1,870,763,137.74
รายได้จากงบลงทุน
634,949,092.31
รายได้จากงบอุดหนุน
134,357,468.50
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
12,565,829.06
รายได้จากงบกลาง
1,316,212,981.36
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
(22,027,623.81)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ
7,300,722,984.72
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบดำเนินงาน
186,928,722.24
รายได้จากงบลงทุน
155,670,037.09
รายได้จากงบอุดหนุน
11,550.00
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
1,017,240.00
รายได้จากงบกลาง
555,463,355.29
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
899,090,904.62
รวม รายได้จากงบประมาณ
8,199,813,889.34

หมายเหตุ 24 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
2562
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

3,537,412.95
9,835,646.30
13,373,059.25

(หน่วย : บาท)
2561
3,348,760,271.64
2,248,432,254.31
698,644,845.37
47,575,897.50
11,698,662.45
1,150,343,731.24
(24,709,434.68)
7,480,746,227.83
72,163,099.02
9,476,934.80
700,000.00
232,275.00
534,497,157.57
617,069,466.39
8,097,815,694.22

(หน่วย : บาท)
2561
2,699,608.49
8,470,977.61
11,170,586.10
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 25 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
2562
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ
รวม รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

8,604,545.00
8,604,545.00

(หน่วย : บาท)
2561
4,566,220.48
4,566,220.48

หมายเหตุ 26 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หน่วย : บาท)
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากแหล่งอื่น
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

2562

2561

3,211,755.00
5,785,498.51
22,223,497.06
31,220,750.57

7,078,130.00
423,253.30
11,396,205.34
18,897,588.64

หมายเหตุ 27 รายได้อื่น
2562
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น
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377,824,338.17
1,145,440.09
378,969,778.26

(หน่วย : บาท)
2561
301,936,718.40
443,964.10
302,380,682.50

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย : บาท)
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2562

2561

1,908,702,801.91
21,000,060.00
327,232,353.79
1,181,219,071.80
7,974,748.84
174,794,856.69
25,411,246.50
2,449,369.56
29,536,220.29
44,304,330.18
7,663,941.63
49,677,191.33
2,142,920.00
43,331,726.94
9,519,570.43
3,834,960,409.89

1,926,284,161.57
22,595,730.99
333,786,170.57
1,140,825,224.73
9,876,255.56
173,251,468.60
26,705,430.25
1,664,478.30
29,588,664.04
44,382,996.05
8,004,638.65
48,977,523.69
38,412,419.34
8,014,491.01
3,812,369,653.35
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 29 ค่าบำเหน็จบำนาญ							
						

2562

(หน่วย : บาท)
2561	


บำนาญ   
เงินช่วยค่าครองชีพ
บำเหน็จ   
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร   
บำเหน็จบำนาญอื่น   
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ 		

616,800,148.46
45,711,127.17
125,914,625.15
38,842,134.40
61,246,643.65
88,230,690.93
2,271,695.00
5,322,814.75
984,339,879.51

535,704,868.46
46,879,483.74
109,772,280.96
28,340,811.81
45,462,895.40
83,131,067.66
1,727,808.50
4,810,458.49
855,829,675.02	


หมายเหตุ 30 ค่าตอบแทน							
(หน่วย : บาท)
						

2562

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าตอบแทน 				

31,570,618.00
31,570,618.00
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2561	

50,371,397.60
50,371,397.60

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 31 ค่าใช้สอย								
(หน่วย : บาท)
						

2562

2561	


ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม   
ค่าใช้จ่ายเดินทาง   
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม   
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย 				

101,530,815.49
223,040,914.61
63,484,660.86
441,181,814.79
1,085,378.85
7,406,182.05
40,995,116.48
8,143,788.17
16,724,104.69
5,110,185.56
908,702,961.55

163,023,950.36
241,362,655.32
87,900,792.91
454,163,346.97
2,072,209.19
6,767,056.00
16,892,465.55
189,368.30
11,181,636.39
6,406,024.97
989,959,505.96	


หมายเหตุ 32 ค่าวัสดุ								
(หน่วย : บาท)
						

2562

2561	


ค่าวัสดุ
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง   
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
  
รวม ค่าวัสดุ					

1,048,873,937.94
96,532,206.44
14,871,324.56
1,160,277,468.94

1,104,076,656.55
100,657,111.48
9,470,707.88
1,214,204,475.91	
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 33 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)
						

2562

2561	


ค่าไฟฟ้า   
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
  
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
  
รวม ค่าสาธารณูปโภค 		

88,841,338.95
5,198,261.95
4,844,869.94
25,721,383.4
2,987,911.56
127,593,765.80

82,522,636.71
5,529,660.33
5,367,435.25
25,390,508.71
3,144,993.13
121,955,234.13	


หมายเหตุ 34 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					
(หน่วย : บาท)
						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
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2562

2561	


75,371,550.94
471,634,606.74
16,106,494.20
563,112,651.88

81,266,902.81
402,857,021.92
8,999,400.06
493,123,324.79	


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 35 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค				
(หน่วย : บาท)
						

2562

2561

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-อปท.
20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร
3,600,000.00
3,600,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ
3,164,084.03
3,300,040.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น
98,408,600.00
79,338,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
105,192,684.03
86,239,025.39	

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน				

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น
578,831,680.00
370,041,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
578,831,680.00
370,041,825.00	

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
684,024,364.03
456,280,850.39	


หมายเหตุ 36 ค่าใช้จ่ายอื่น							
						

2562

(หน่วย : บาท)
2561	


กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
  
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท.
  
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 				

147,862.44
1,069.51
7,141,927.76
7,290,859.71

171,913.10
5,773.38
6,151,827.94
6,329,514.42	
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กรมปศุสัตว์
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ

2562

(หน่วย : บาท)
2561

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
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658,824,105.49
658,824,105.49
727,913.60
658,096,191.89
658,087,431.89
8,760.00
8,760.00
-

544,920,458.85
544,920,458.85
117,361.10
544,803,097.75
544,803,097.75
-

ส่วนที่ 4

บทความ และผลงานโดดเด่น
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งานสนับสนุน และอำนวยการ
การขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ

ต้ อ งการด้ า นสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน ปลอดภั ย มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ และสามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ นำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ลดขั้นตอนและระยะ
เวลาการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การในภาพรวม เพื่อทำให้การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์
มีความสอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบและนำไปสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 และองค์การคุณภาพในระดับสากล
ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4.0

รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
“ระดับดีเด่น”

ผลงาน “วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง
ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end”

รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
“ระดับดี ”

ผลงาน “ระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์
ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk)”
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่
กรมปศุสัตว์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์พื้นที่ 1-14) โดยการจัดหาครุภัณฑ์
ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 67 คัน เพื่อทดแทนคันเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน หมดสภาพและ
มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและทรัพย์สิน ทำให้การปฏิบัติงานลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้การบริการแก่ผู้รับบริการทั่วถึง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2) ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 8 แห่ง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์

3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง 
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สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

กงานปศุสัตว์and
อำเภอเมื
องพิษณุโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of สำนั
Agriculture
Cooperatives

อธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดัน
การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ไทยไปจีน

เมื่อวันที่ 15 – 17 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสมชวน รัตนมังคลานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)
นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสตั ว์ระหว่างประเทศ (กรป.) และนายบุรนิ ทร์ สรสิทธิ์สขุ สกุล
ผูอ้ ำนวยการกองสารวัตรและกักกัน (กสก.) ได้เข้าร่วมการประชุมทำความตกลงด้านเทคนิคสุขอนามัยด้านการปศุสัตว์ (SPS)
ร่วมกับ Li Jianwei อธิบดี และ Li Yijuan รองอธิบดี Department of Animal and Plant Quarantine แห่งสำนักงาน
การศุลกากร (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบรรลุข้อตกลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. GACC เห็ น ชอบตามทีก่ รมปศุ สั ต ว์ ข อส่ ง ออกโคมีชี วิ ต จากไทยไปสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยเสนอ
พื้นที่ zoning เขตปลอดโรคปากและเท้าเปือย เขต 2 ซึ่งทาง OIE ได้รับรองแผนการดำเนินเขตปลอดโรคของประเทศไทยแล้ว
โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก GACC ไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และมีการศึกษาเชิงลึกอย่างใกล้ชิดต่อไป
2. มีความเห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านเทคโนโลยี Geographic Information System (GIS)
ระหว่างกัน โดยนำ GIS มาใช้ประโยชน์ในเขตปลอดโรคด้วย สำหรับเรื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงรายละเอียดหนังสือ
รับรองสุขอนามัยม้าลายเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน GACC แจ้งให้กรมปศุสัตว์ส่งข้อมูลเทียบเคียง วิธี PCR
กับวิธี ELISA เพื่อให้ GACC พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีทดสอบในร่างบันทึกความเข้าใจต่อไป ซึ่งการประชุม
เป็นไปด้วยความราบรื่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ในด้านการค้าและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
ประเทศไทยจีน
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การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกรไทยในงานกาชาดประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ พร้ อ มด้ ว ย นายอำพั น ธุ ์ เวฬุ ตั น ติ รองอธิ บ ดี
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี และผู้แทนคณะผู้บริหารร้านสเต๊กกรมปศุสตั ว์
ในงานกาชาดประจำปี 2561 เข้ า เฝ้ า ทูล ละอองพระบาทสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออก
ร้ า นกรมปศุ สั ต ว์ จำนวน 406,474.05 บาท ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา
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วั น ศุ ก ร์ ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2561
กรมปศุ ส ัต ว์ ร่ ว มกั บ องค์ ก ารโรคระบาดสัต ว์
ระหว่างประเทศ (OIE) จัดงาน “ภาคปศุสัตว์
ร่วมใจ ใส่ใจการใช้ยาปฏิชีวนะ” เพื่อรณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ให้ ม ีก ารใช้ ย าอย่า งตระหนัก รู ้แ ละสมเหตุ ผ ล
สอดคล้องกับทัว่ โลกซึ่งมีการจัดงาน “สัปดาห์
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่า งตระหนัก รู ้ (World
Antibiotics Awareness Week; WAAW)”
ระหว่ า งวั น ที ่ 12 - 18 พฤศจิ ก ายน 2561
ภ า ย ใ น ง า น ม ีก า ร ม อ บ ป ร ะ ก า ศ น ีย บ ัต ร
“ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ” ให้กับเกษตรกรทีผ่ ่านการรับรองฯ และภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องร่วมเสวนาถึงทิศทาง
การจัดการการดื้อยาและการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างตระหนักรู้สมเหตุผล โดยท่านอธิบดีกรมปศุสตั ว์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
และมีผเู้ ข้าร่วมงานจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข Tripartite (OIE, FAO, WHO) องค์กร
ระหว่างประเทศ ภาคมหาวิทยาลัย ภาคสมาคมฯ องค์กรอิสระและสื่อมวลชน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายสัญลักษณ์ “ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ”
ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า สาขารามอินทรา

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายสัญลักษณ์ “ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ”
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เกต) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ
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บล็อกเกอร์ “พยูนบูด ตะลุยกิน”
เยี่ยมชมร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet
เพื่อทำรีวิวโปรโมทผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทย
วั น ที่ 4 เมษายน 2562 นางสาววิ ล ย์ลิ ก า เพ็ ญ ศรี ส วรรค์ หั ว หน้ า กลุ ่ม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการตลาด
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคุณเร เจ้าของบล็อกเกอร์ “พยูนบูด ตะลุยกิน” ในการเข้าเยีย่ มชมร้านค้าสวัสดิการ
กรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet เพื่อทำรีววิ โปรโมทผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทย และผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ท่ีเกิดจากงานวิจยั
ของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม

“วันดื่มนมโลก ปี 2562 (World Milk Day 2019)”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ตึกบัญชาการ
ทำเนี ย บรั ฐ บาล พลเอกประยุท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม “วันดื่มนมโลก
ปี 2562 (World Milk Day 2019)” ในกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้แสดงโชว์ผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์โคนม
ทัว่ ประเทศไทย และนำเสนอโครงการนมหน้ า ฟาร์ ม ซึ ่ง เป็ น
โครงการที่จดั ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีการบริโภคนมในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
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รายการ Money Morning บุกร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์
วั น ที่ 19 มิถุ น ายน 2562 นายสั ต วแพทย์ส รวิ ศ ธานี โ ต
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางช่อง 3 SD ช่อง 28
ในประเด็นเกี่ยวกับ Livestock Farm Outlet แนวคิด ที่มา จุดเด่น
ผลิตภัณฑ์ กระแสตอบรับ การต่อยอด ปัญหา - อุปสรรค และการช่วยเหลือ
เกษตรกรไทย ณ ร้าน Livestock Farm Outlet กรมปศุสัตว์ พญาไท
กรุงเทพฯ

จัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ

งานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่
11 - 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ในการนีก้ รมปศุสัตว์ได้จัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์
น้ำนมแพะแปรรูป โดยมีนายสบัน ทะนวนรัมย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม
และแปรรูปน้ำนมแพะได้นำผลิตภัณฑ์ เชฟเร่ชีส โยเกิร์ต และน้ำนมแพะ
พาสเจอร์ไรส์ ร่วมแสดงในนิทรรศการด้วย กรมปศุสัตว์ได้รับโอกาส
ในการจัดค๊อกเทลชีสนมแพะขึ้นโต๊ะเสวย
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งานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่อธิบดีกรมปศุสัตว์
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 19.29 น.
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เจ้ า อ ย ู ่หั ว ม ห า ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เสด็ จ พระราชดำเนิ น
เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี
ฮิจเราะห์ ศักราช 1440 (พ.ศ.2562) ณ ศูนย์บริการ
กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ทั้ ง นี้ ได้ พ ระราชทานโล่ เ กี ย รติ คุ ณ แก่
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
และทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วม
รับเสด็จ พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
ภายในงาน โดยกรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ จั ด นิ ท รรศการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
ด้ า นปศุ สั ต ว์ ซึ ่ง เป็ น โครงการฯ ทีก่ รมปศุ สั ต ว์
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ในการดำเนิ น งานส่ ง เสริ ม สถาน
ประกอบการด้านปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานการผลิต
ที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับมาตรฐานฮาลาลตลอดห่วงโซ่
การผลิ ต ซึ ่ง ปั จ จุ บั น กรมปศุ สั ต ว์ มี เ ป้ า หมาย
ในการพัฒนาสถานประกอบการฮาลาล ปีละ 250 แห่ง
และสุม่ เก็บสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร ปีละ 800 ตัวอย่าง โดยกรมปศุสัตว์มุ่งหวัง
ให้ผบู้ ริโภคทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมัน่ ใจในสินค้าปศุสัตว์ไทยเป็นสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐานความปลอดภัยและ
มาตรฐานฮาลาล

80 รายงานประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ ไก่ปี 2562
จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขาดทุน 

โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ซึ่งบางรายต้องหยุดเลี้ยงชั่วคราวหรือถึงขั้นเลิกกิจการ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย
ได้รวมตัวกันยื่นร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำโดยต้องการให้
รัฐบาลใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อนำ
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการพัฒนานโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ Egg Board ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และ
วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ตกต่ำนั้น เกิดจากสภาวะผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดภายในประเทศ (over supply) เกินความ
ต้องการบริโภคในประเทศ ซึ่งในขณะนั้นมีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 45 ล้านฟองต่อวัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคภายใน
ประเทศอยู่ที่ 42 ล้านฟองต่อวัน ดังนั้น คณะกรรมการ Egg Board จึงมีมติให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการรักษาเสถียรภาพ
ราคาไข่ไก่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพในราคาที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ โดยไม่ใช้เงินกองทุนฯ คชก.
นั บ ตั้ ง แต่ มกราคม 2561 - มี น าคม 2562 กรมปศุ สั ต ว์ ข อความร่ ว มมื อ ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ 16 บริ ษั ท
ที่นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ (PS) และปู่ย่าพันธุ์ (GP) ร่วมทำกิจกรรม ปรับลดแม่ไก่ยืนกรงและรวบรวมไข่ส่งออก โดยแต่ละบริษัท
ร่วมกิจกรรมตามเปอร์เซ็นต์สัดส่วน จำนวน PS และ GP ที่ได้รับโควต้านำเข้า ดังต่อไปนี้
กิจกรรมระยะสั้น (เพื่อพยุงราคาในช่วงอุปสงค์ลดลง ระหว่างรอผลจากการแก้ระยะยาว) 
   
   
   
    
    
   
  

1. ปรับลดปริมาณไก่ไข่ยืนกรง 
รอบ 1 ช่วง มกราคม – มิถุนายน 2561 ปลดไก่ยืนกรง 8 แสนตัว 
รอบ 2 ช่วง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ปลดไก่ยืนกรง 1 ล้านตัว
รอบ 3 ช่วง มีนาคม 2562 ปลดไก่ยืนกรง 3 ล้านตัว (ฟาร์มขนาด 2 แสนตัวขึ้นไป ร่วมทำกิจกรรมด้วย) 
2. เพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่ 
รอบ 1 ช่วง เมษายน – มิถุนายน 2561 รวม 46 ล้านฟอง 
รอบ 2 ช่วง กรกฎาคม – ตุลาคม 2561 รวม 52 ล้านฟอง 
รอบ 3 ช่วง มีนาคม – พฤษภาคม 2562 รวม 130 ล้านฟอง
รอบ 4 ช่วง กันยายน – พฤศจิกายน 2562 รวม 78 ล้านฟอง
กิจกรรมระยะยาว (เพื่อแก้ปัญหาไข่ล้นตลาดที่ยั่งยืน) 

1. ปรับแผนการนำเข้าเลี้ยง GP และ PS ซึ่งเป็นต้นทางผลิตแม่ไก่ยืนกรงให้ลดลงเพื่อให้เหมาะสมกับผลผลิตไข่ที่
ต้องการในท้องตลาด โดยปี 2562 มีเป้าหมายควบคุมให้เลี้ยง GP 3,800 ตัว PS 460,000 ตัว แม่ไก่ไข่ยืนกรง 50 ล้านตัว 

ได้ผลผลิตไข่ประมาณ 40 ล้านฟองต่อวัน 
2. ปรับลดปริมาณ PS 
   
รอบ 1 ช่วง มิถุนายน 2561 ปลด PS 95,173 ตัว 
   
รอบ 2 ช่วง พฤศจิกายน 2562 ปลด PS 100,000 ตัว
ผลจากการทำกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดปี 2561 - 2562 ส่งผลให้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำลดลง
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 (ในช่วงอุปสงค์ลดของปี เช่น ช่วงปิดเทอมและเทศกาลกินเจ)
ไม่พบปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาไข่ไก่อยู่ในระบบในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ปจั จุบนั มีปริมาณแม่ไก่ไข่ยนื กรง 48 ล้านตัว
ผลผลิตไข่ 39 - 40 ล้านฟองต่อวัน โดยอยูใ่ นเป้าหมาย
ทีค่ วบคุมได้สำเร็จ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจึงทยอย
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่เดือน
มีน าคม 2562 – ปั จ จุ บั น (ตุ ล าคม 2562)
ราคาไข่ ค ละหน้ า ฟาร์ ม อยูท่ ฟี ่ องละ 3.0
บาท (ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562) ซึ่งเป็น
ราคาทีเ่ กษตรกรมีความพึงพอใจและไม่ส่ง
ผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะ
ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
ขณะนี ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุ สั ต ว์
อยูร่ ะหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2566)
โดยมีสาระสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร และเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศและเปิด
ตลาดการส่งออก
การดำเนิ น การตามมาตรการเพื ่อ รั ก ษาเสถี ย รภาพราคาไข่ ไ ก่ เ พื ่อ
แก้ปญ
ั หาราคาไข่ตกต่ำอย่างยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรฯ จนบรรลุผลสำเร็จในครั้งนี้
ถื อ ได้ ว่ า ไม่ เ คยเกิ ด ขึ ้น มาก่ อ น เพราะเป็ น การดำเนิ น การแก้ ปั ญ หาโดยไม่ ใช้
งบประมาณภาครัฐมาอุดหนุน และไม่เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค แต่ใช้ความเอือ้ อาทรของผู้ประกอบการรายใหญ่มาช่วย
เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้ทุกฝายอยูร่ ่วมด้วยกันได้ โดยไม่ทิง้ ใครไว้ข้างหลัง และยังทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีอาชีพทีม่ ั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน
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การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 โดยมีสาระสำคัญในเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้มีเอกภาพมากยิง่ ขึ้น รวมถึง
ระบบการควบคุมการตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการขนส่งเนื้อสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับ ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีเอกภาพและสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์เพื่อการ
จำหน่ายให้ได้มาตรฐานยิง่ ขึ้นและเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ทีถ่ ูก
สุขอนามัย
10
กรมปศุ ส ัต ว์ ใ นฐานะหน่ว ยงานหลั ก ของประเทศ
ทีม่ ีห น้า ทีใ่ นการควบคุ ม มาตรฐานและคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
590
ปศุสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์โดยกำกับดูแลตั้งแต่
ขั ้น ตอนการผลิต ระดั บ ฟาร์ ม โรงฆ่ า สัต ว์ จ นถึ ง ผู ้บ ริ โ ภค
(From Farm to Table) ตามมาตรการอาหารปลอดภัย 1,519
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันมีโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ ด้
450
รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย
และดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 2,569 แห่ง
ในปี 2562 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร“พนักงาน
ตรวจโรคสัตว์”สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผ้เู ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์
ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล สามารถทำหน้าทีต่ รวจสุขภาพสัตว์ก่อนเข้าสู่กระบวนการฆ่าสัตว์และตรวจสภาพสัตว์
ภายหลังการฆ่าสัตว์เพื่อคัดเลือกเนือ้ สัตว์ที่เหมาะสมต่อการบริโภคจากโรงฆ่าสัตว์ทไี่ ด้รับการรับรองจากรัฐ ออกสู่ตลาด
เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ
ผลการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ในปีงบประมาณ 2562
1. ผลการดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ (กฆ.1) ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 โดยทำการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งหากพบผูป้ ระกอบการโรงฆ่าสัตว์ทไี่ ม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ได้แก่ การแจ้งเตือน การพัก
ใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต
ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562
ช่วงที่ 2 เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562
- ตรวจประเมิน 2,396 แห่ง
- ตรวจประเมิน 2,357 แห่ง
- แจ้งเตือน
252 แห่ง
- แจ้งเตือน
220 แห่ง
- พักใช้
9 แห่ง
- พักใช้
3 แห่ง
- เพิกถอน
7 แห่ง
- เพิกถอน
2 แห่ง
2. ผลการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
สามารถจับกุมผู้กระทำความผิด รวมทั้งสิ้น 158 คดี
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สถิติเปรียบเทียบจำนวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ปี 2558 – 2562
แผนภูมิแสดงจำนวนการออกใบอนุญาตฯ (กฆ.1) จำแนกตามประเภทสัตว์ ในปีงบประมาณ 2562

ตารางแสดงจำนวนการออกใบอนุญาตฯ (กฆ.1) จำแนกตามประเภทสัตว์ ในปี 2558 – ปี 2562
ประเภท
สัตว์ปีก
โค - กระบือ
สุกร
แพะ - แกะ
รวม

ปี 2558
(แห่ง)
40
14
185
1
240

ปี 2559
(แห่ง)
40
29
147
2
218

ปี 2560
(แห่ง)
46
44
111
2
203

ปี 2561
(แห่ง)
20
38
91
1
150

แผนภูมิแสดงจำนวนการออกใบอนุญาตฯ (กฆ.1) จำแนกตามประเภทสัตว์ ในปี 2558 – ปี 2562

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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ปี 2562
(แห่ง)
32
26
82
2
142
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โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ จั ด ทำโครงการเนื้ อ สั ต ว์ ป ลอดภั ย ใส่ ใจผู้ บ ริ โ ภค (ปศุ สั ต ว์ OK) เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์หรือผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิตเริ่มจากสัตว์ที่มา
จากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน (Good Agricultural Practices: GAP) ผ่านการฆ่าและชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย
และมีสขุ ลักษณะทีด่ ี และวางจำหน่ายในสถานทีจ่ ำหน่ายทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มาของกระบวนการผลิตได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารตกค้าง 
ในปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK มีขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 4 ชนิดเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อสุกร เนื้อเป็ด และ
เนื้อโค และได้แบ่งการรับรองออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. การรั บ รองรายเดี่ ย ว หมายถึ ง การรั บ รองสถานที่ จ ำหน่ า ยโดยพิ จ ารณาข้ อ มู ล และองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ 

เป็นรายกรณีเฉพาะ เช่น ตลาดสด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ หมูตู้ เป็นต้น
2. การรั บ รองรายกลุ่ ม หมายถึ ง การรั บ รองสถานที่ จ ำหน่ า ยโดยพิ จ ารณาข้ อ มู ล และองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ 

ในลักษณะกลุ่ม เช่น Big C, Makro, Tesco Lotus, Tops, CP Fresh Mart, Betagro Shop เป็นต้น
จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง ปีงบประมาณ 2562
ชนิดของการรับรอง

จำนวนสถานที่ที่ได้รับการรับรอง

รายเดี่ยว
รายกลุ่ม
รวม

1,600 แห่ง
2,838 แห่ง
4,438 แห่ง

ผลการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง
2.1) ผลการตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างและจุลินทรีย์
ชนิดเนื้อ

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ

เนื้อสุกร
เนื้อไก่
เนื้อโค
เนื้อเป็ด

1,137
479
5
2

จำนวนตัวอย่างที่ไม่พบยา
ปฏิชีวนะตกค้าง
1,120
478
5
2

จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
จุลินทรีย์
745
388
5
2

2.2) ผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดง
ชนิดเนื้อ
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ
จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
เนื้อสุกร
1,371
1,369
เนื้อโค
4
4
เนื้อเป็ด
4
4
หมายเหตุ : การรายงานผลการวิเคราะห์จะรายงานผลการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี LC-MSMS เท่านั้น
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มาตรการดำเนินการกรณีตัวอย่างเนื้อสัตว์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับสินค้าปศุสัตว์ OK
คณะกรรมการตรวจประเมินในพื้นทีด่ ำเนินการแจ้งผลทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ
ทราบภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากทีร่ ับทราบผลวิเคราะห์ โดยผู้ประกอบต้องดำเนินการหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแก้ไข ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากทีร่ ับทราบผลวิเคราะห์ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
เมือ่ คณะกรรมการตรวจประเมินได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการให้ทำการนัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจติดตาม
ผลการแก้ไขพร้อมทำการเก็บตัวอย่างซ้ำ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับแนวทางการแก้ไขหากผู้ประกอบการสามารถ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา
คงไว้ซ่งึ การรับรอง แต่หากคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไข
หรือผลตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินรวบรวมหลักฐานและเอกสารทีพ่ ิสูจน์ได้ว่า
เป็นไปตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอน ซึ่งผู้ท่ถี กู เพิกถอนจะไม่สามารถขอการรับรอง
ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์มีการขยายขอบข่ายรับรองไปยังสินค้าปศุสัตว์ประเภทไข่สดด้วย ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่
นกกระทา ทั้งนี้ กรมปศุสตั ว์ได้บรู ณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โครงการฯ ดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ และในปีงบประมาณ 2562 ทีผ่ ่านมา
กรมปศุ ส ัต ว์ไ ด้เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3 โดยนำผลการดำเนินงานโครงการปศุ สัต ว์ OK
มาจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการ
“ปศุสัตว์ OK”

โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)
ในปี 2562 มีสถานทีจ่ ำหน่ายไข่สด ทีไ่ ด้รับรองในโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ทัง้ หมด
2,547 แห่ง แบ่งเป็น ในตลาดสด 133 แห่ง และห้างสรรพสินค้า (Shop) 2,414 แห่ง
ตารางจำนวนสถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับรอง ปีงบประมาณ 2562
ชนิดของการรับรอง

จำนวนสถานที่ที่ได้รับการรับรอง

ตลาดสด
ห้างสรรพสินค้า
รวม

133
2,414
2,547

86 รายงานประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

ขั้นตอนการรับรองระบบประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์

โรงงานอาหารสัตว์ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ GMP และ HACCP
จำนวนโรงงานที่ได้รับรองระบบ GMP (ใหม่) 11 โรงงาน
จำนวนโรงงานที่ได้รับรองระบบ HACCP (ใหม่) 5 โรงงาน 150
จำนวนโรงงานที่ได้รับรองระบบ GMP (ต่ออายุ) 50 โรงงาน
จำนวนโรงงานที่ได้รับรองระบบ HACCP (ต่ออายุ) 35 โรงงาน 100
จำนวนโรงงานที่ได้รับรองระบบ GMP (ติดตาม) 80 โรงงาน 50
จำนวนโรงงานที่ได้รับรองระบบ HACCP (ติดตาม) 42 โรงงาน 0

141

ระบบGM
GMP
P

ระบบHACCP
HACCP
82

80
50
11

35

42

5

สรุปโรงงานอาหารสัตว์ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ GMP และ HACCP ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประเภทโรงงาน
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำ
ปลาปน
พรีมิกซ์
วัตถุดิบอาหารสัตว์
รวม

ระบบ GMP (ราย)

ระบบ HACCP (ราย)

78
58
42
20
198

63
54
25
18
160
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แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564
เป้าประสงค์ (GOALS) 5 ข้อ ภายในปี 2564

ความก้าวหน้าในระยะครึ่งแผนฯ
ในส่วนของภาคปศุสัตว์

1. การปวยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50
2. การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ลดลงร้อยละ 20
1. มาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลดลงร้อยละ 30
 จัดทำกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัติ
4. ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
5. ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์  ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบโรงฆ่ า สัต ว์ แ ละโรงงานแปรรู ป
สากล
ผลิตภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายทีบ่ ังคับและตามมาตรฐาน

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุ ม การกระจายยาต้ า นจุ ล ชี พ
ในภาพรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน
พยาบาลและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้อ งกั น และควบคุ ม เชื ้อ ดื ้อ ยาและ
ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ
อย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์
เลี้ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่ง เสริ ม ความรู ้ด้ า นเชื ้อ ดื ้อ ยาและ
ความตระหนัก ด้ า นการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ
อย่างเหมาะสมแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างยั่งยืน
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สากล เพื่อลดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในห่วงโซ่การผลิตอาหาร
2. กำกับดูแลการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated feed)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “กำหนดลักษณะ
เงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้
พ.ศ. 2561” มีผลบังคับใช้ วันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ออก
ประกาศกรมปศุสตั ว์ภายใต้ประกาศกระทรวงฯ จำนวน 7 ฉบับ
3. ดำเนินการโครงการ “การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์”
 ให้มีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเท่าที่จำเป็นต้องใช้
 ผลิต สิน ค้ า ปศุ ส ัต ว์ ใ ห้ ม ีค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคของ
กรมปศุสัตว์ เช่น เขียงสะอาด เนื้ออนามัย และปศุสัตว์ OK
4. โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์
 นำร่องในฟาร์มสุกรขุน ทีไ่ ด้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน
หรือ GAP และได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่ง
เนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
 สอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ และสถานทีจ่ ำหน่ายต้องได้รับ
การรับรองเป็นสถานทีจ่ ำหน่ายในโครงการเนือ้ สัตว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
 หากสัตว์มีการเจ็บระหว่างการเลี้ยงจะมีการรักษาสัตว์ปวยตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ ที่มกี ารใช้
ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีระยะหยุดให้ยาตามมาตรฐานสากล
5. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสัตว์
 จัดทำ Guideline ร่วมกับสัตวแพทยสภา
 ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในฟาร์มปศุสัตว์ หรือการเลี้ยง
สัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
 จัดทำโครงการวิจยั ที่เกี่ยวกับการใช้ทางเลือกอื่นๆ (Alternatives)
 พัฒนาด้านกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการผลิตอาหารสัตว์ผสม
ยาและการใช้ยาสัตว์
 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มคี วามตระหนักรู้การจัดการเชื้อดื้อยา
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การควบคุมวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
1. สรุปผลการปฏิบัติงานภาพรวม
ผลการปฏิบัติงาน

ผลงาน

1. จำนวนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิต/นำเข้า

325 ฉบับ

2. จำนวนใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ส่งออก
3. ตรวจสอบโรงงานผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย
4. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
5. ออกใบแจ้งปริมาณนำเข้า/ส่งออกจากด่านศุลกากร
6. ตัวอย่างวัตถุอันตรายส่งวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย

539 ฉบับ
10 ครั้ง
19 ครั้ง
823 ฉบับ
550 ตัวอย่าง

2. จำนวนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
ชนิดใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

ขึ้นใหม่ (ฉบับ)

ต่ออายุ (ฉบับ)

รวม

ผลิต
นำเข้า
รวม

141
35
176

119
30
149

260
65
325

ผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทนำเข้า
แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
4%

36%

10%

1%
0%

14%
42%

15%
43%

7%

ผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิต
แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

11%

17%
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3. จำนวนใบอนุญาตผลิต/ นำเข้า/ ส่งออกวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
ชนิดใบอนุญาต
ผลิต
นำเข้า
ส่งออก
รวม

ใหม่ (ฉบับ)
140
14
37
191

ต่ออายุ (ฉบับ)
283
47
47
377

รวม (ฉบับ)
423
61
84
568

4. แสดงจำนวนใบแจ้งปริมาณนำเข้า/ส่งออกจากด่านศุลกากร ปริมาณและมูลค่า
ชนิดใบแจ้ง
นำเข้า
ส่งออก
รวม

จำนวน (ฉบับ)
584
239
823

ปริมาณ (ตัน)
6,000
1,200
7,200

มูลค่า (ล้านบาท)
774.49
159.59
934.08

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนคำขอนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

แผนภูมิเปรียบเทียบ
ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

( )
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แผนภูมิเปรียบเทียบ
มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์

(

)
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ผลการดำเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิต ณ ประเทศต้นทาง
1. ประเทศที่ขอเปิดตลาดใหม่ รวม 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ เม็กซิโก ตูนิเซีย กรีซ โรมาเนีย และไอร์แลนด์
2. ประเทศที่จัดทำ Fact Finding Visit รวม 6 ประเทศ ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
3. ประเทศทีไ่ ด้รบั การตรวจรับรองโรงงานแล้ว รวม 19 ประเทศ ได้แก่ สเปน อิตาลี ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร
โปรแลนด์ เยอรมนี ฝรัง่ เศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ ม เช็ก นอร์เวย์ โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเลเซีย บราซิล และญี่ปุ่น
4. ประเทศที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองโรงงาน รวม 18 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สหราชอาณาจักร โปรแลนด์ ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เช็ก ฮังการี นอร์เวย์ โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา แคนาดา ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา ชิลี
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
จำนวนโรงงานแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ตรวจรับรองใหม่และต่ออายุ ณ ประเทศต้นทาง ปี 2561-2562
ตรวจรับรอง
โรงงานใหม่ (แห่ง)

ตรวจรับรองต่ออายุ
(แห่ง)

42

27

รวม

69

ประเทศ
12 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ เดนมาร์ก อิตาลี
ออสเตรเลีย สเปน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ จีน
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

เจรจาและทำข้อตกลง เงื่อนไขการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประเภทอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
ดำเนินการทำข้อตกลง เรื่องหนังสือรับรองสุขอนามัย (Veterinary Certificate of Health) เพื่อการส่งออกสินค้า
อาหารสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยมีประเทศที่เสนอร่างหนังสือรับรองสุขอนามัย (Veterinary Certificate of
Health) ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ลำดับ

ประเทศ

ประเภท

การดำเนินการ

1
2
3
4
5
6

แอฟริกาใต้
ฟินแลนด์
เดนมาร์ก
เนเธอร์แลนด์
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส

เสร็จสิ้นแล้ว 
เสร็จสิ้นแล้ว 
อยู่ระหว่างการพิจารณา
อยู่ระหว่างการพิจารณา
อยู่ระหว่างการพิจารณา
อยู่ระหว่างการพิจารณา

7

อิตาลี

ปลาป่น
โปรตีนแปรรูปจากสัตว์ปีก (Poultry PAPs)
โปรตีนแปรรูปจากสุกร (Porcine PAPs)
โปรตีนแปรรูปจากสัตว์ (PAPs)
โปรตีนแปรรูปจากสัตว์ (PAPs)
อาหารสัตว์เลี้ยงแปรรูปและอาหารสุนัข
ขบเคี้ยว (Pet food and Dog chew)
อาหารสัตว์เลี้ยงแปรรูป (Canned pet food)

อยู่ระหว่างการพิจารณา
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ผลงานการส่งออกรอบปี 2562

ด้วยมาตรฐานสุขอนามัยการผลิตปศุสัตว์ทดี่ ี ผ่านการกำกับดูแลมาตรฐานจากภาครัฐตลอดห่วงโซ่การผลิตของสินค้า
ปศุสัตว์ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทำให้การส่งออกสัตว์มีชีวิต สินค้าปศุสัตว์ และอาหาร
สัตว์เลีย้ ง มียอดรวมมูลค่ากว่า 1.81 แสนล้านบาท สามารถขยายตัวการส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่าร้อยละ 9
โดยสินค้าปศุสัตว์ที่มีการขยายตัว ดังนี้
สินค้าสัตว์ปีก  ปริ ม าณส่ง ออกเนือ้ ไก่ ปี 2562 ปริ ม าณ 961,158 ตั น มูล ค่ า 111,352 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งปริมาณและมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 2.88 และ 0.62 ตามลำดับ
 เพิ่มตลาดส่งออกทัง้ เนือ้ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการรับรองโรงงานผลิต
สินค้าสัตว์ปีกจากเดิม 6 แห่ง เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง
 สามารถทวงคืนตลาดส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังสหรัฐอาหรับอามิเรตได้เพิ่ม เป็นเปิดประตูตลาดการ
ส่งออกสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง
สินค้าสุกร  ส่งออกสุกรมีชีวิตได้ 736,700 ตัว มูลค่าการส่งออกกว่า 2,714 ล้านบาท
 ประเทศไทยสามารถป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)
ได้อย่างเข้มงวด โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ยังเข้มแข็ง
สินค้าโคเนื้อ  ส่งออกโคเนื้อมีชีวิตกว่า 273,967 ตัว มูลค่าการส่งออก 8,675 ล้านบาท
 ปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร โดยการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนือ้ เพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อในประเทศผ่านโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1-2 และโครงการ
โคบาลบูรพา เน้นโคเนื้อที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศตามนโยบายตลาดนำการผลิต
อาหารสัตว์  ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงปริมาณรวม 442,509 ตัน มูลค่ากว่า 34,697.053 ล้านบาท
 ปัจจุบันไทยเป็นผูส้ ่งออกอันดับต้นของโลก และยังเป็นฐานการลงทุนทีส่ ำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2563
ภาพรวมการส่งออกตั้งเป้าขยายตัวเพิ่มมูลค่าจากปี 2562 กว่าร้อยละ 3 ดังนี้
สินค้าสัตว์ปีก  เปิดตลาดอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้รับรองโรงงานสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นจากเดิม 
 เปิดตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มนอกเหนือจากสหรัฐอาหรับอามิเรต 
 ต้นปี 2563 สหภาพยุโรปจะเข้ามาตรวจประเมินประเทศไทย คาดว่าปริมาณการส่งออกสัตว์ปกี จะขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยส่งออกเนื้อไก่ จำนวน 970,770 ตัน มูลค่า 116,589 ล้านบาท 
สินค้าสุกร  ความเข้มแข็งในการรักษาสถานะปลอดโรค ASF ของไทยได้ และประเทศเพือ่ นบ้านต้องการสินค้าเนือ้ สุกร
ไปบริโภค คาดว่าสินค้าเนือ้ สุกรสดแช่เย็นแช่แข็งส่งออกไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน และการเปิดตลาดการส่ง
ออก รกสุกรไปยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็น 18,794 ตัน
 ส่งออกสุกรมีชีวิตจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19 จำนวน 884,040 ตัว 
สินค้าโคเนื้อ  คาดว่ายอดส่งออกโคมีชีวิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการบริโภคเนื้อโคสูง
ประเทศไทยจึงขยายการผลิต โดยสร้างอาชีพให้เกษตรกร ควบคูไ่ ปกับการยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง

อาหารสัตว์  ผลักดันรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่ม 31 แห่ง  คาดว่าจะมีมูลค่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
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งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ฐานข้อมูลโคนม กรมปศุสัตว์

ปัจจุบันผู้ใช้งานฐานข้อมูลโคนมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลโคนมในลักษณะการทำงานทีต่ า่ งกัน เป็นทีม่ าของการพัฒนาเครือ่ งมือทีส่ ามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโคนม
ในรูปแบบทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละกลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้งา่ ยและสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
โดยแบ่งตามมุมมองและลักษณะของการทำงาน ประกอบด้วย
	

เป็นระบบบริการข้อมูลโคนมทีเ่ ป็นปัจจุบนั ณ เวลาทีเ่ รียกดูขอ้ มูลทัง้ ระดับ หน่วยงาน และระดับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลภาพรวมระดับหน่วยงาน เพื่อการวางแผน และตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ด้านการผลิต และการบริการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และ
นายสัตวแพทย์ ทั้งของราชการ และสหกรณ์ และเจ้าของฟาร์ม ในการบันทึกกิจกรรม แจ้งเตือน และเรียกดูรายงาน
สถานการณ์ในฟาร์ม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อทำให้การใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลโคนมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้งาน

iService เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่

ผสมเทียม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และนายสัตวแพทย์ นำไปใช้ปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกร โดยสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม หรือบริการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการในฟาร์ม เช่น ทะเบียนประวัติ การผสมเทียม การคลอด ปริมาณน้ำนม
การรักษาโรค ฯลฯ ตลอดจนใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโคนมมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงรายงานที่ช่วยในการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา และการแจ้งเตือนการปฏิบัติงานที่ควรดำเนินการ ณ วันที่เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม ผ่านอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อม
อินเตอร์เน็ต ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการ แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการ ณ เวลานั้น เช่น รายงานจำนวนโคในฟาร์ม แยกตามสถานะโค ข้อมูล
ประสิทธิภาพการผลิตรายฟาร์ม การประเมินเหตุการณ์ที่จะเกิดกับโค รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ และการผสมเทียมที่เกิดขึ้น
กับโคในฟาร์ม

iDairy เป็นเครื่องมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ใช้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบ

การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับโคของเจ้าหน้าที่ การบันทึกข้อมูลน้ำนมรายฟาร์ม การสืบค้นข้อมูล และออกรายงาน เช่น รายงานค่า
เสียโอกาสของสหกรณ์ รายงานการคาดการณ์ปริมาณน้ำนมรายสหกรณ์ รายงานการคาดการณ์โครีดนม/แห้งนม รายงานการ
คาดการณ์ลูกเกิด

iFarmer เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับเจ้าของฟาร์มเพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น การแจ้ง

เตือนปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดกับโคในฟาร์มโดยอัตโนมัติ แสดงสถานะและข้อมูลกิจกรรมผสมเทียม ณ ปัจจุบันของโค
บันทึกข้อมูลน้ำนมรายตัว ข้อมูลการจับคู่ผสม และรายงาน
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โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์)
ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
การศึกษาสูงสุด

นายชลอ เหลือบุญเลิศ

นายชลอ เหลือบุญเลิศ
บ้านเลขที่ 177 หมูท่ ี่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
09 6148 1843 อายุ 50 ปี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สถานภาพการสมรส สมรส จำนวนบุตร-ธิดา รวม 2 คน
อาชีพ
หลักเลี้ยงสัตว์
ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง หมูหลุม (พ่อ-แม่พันธุ์) 130 ตัว สุกรขุน
พื้นที่ประกอบอาชีพ จำนวน 65 ไร่

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์)
ที่ตั้ง

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม
จังหวัดชัยภูมิ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ
เลขทะเบียน
สมาชิกแรกตั้ง
สมาชิกปัจจุบัน
อายุของกลุ่ม
ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์

เลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2543 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2557
57-3-36-11-1-4293
จำนวน 25 คน
จำนวน 130 คน
รวม 18 ปี
นายแสงทอง ทองงาม
08 6842 0691
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โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมปศุสตั ว์ ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเกษตรกรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานผูน้ ำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุนเกษตร ภายใต้โครงการสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศ
ญี่ปุน (The Japan Agricultural Exchange Council หรือ JAEC) ตั้งแต่ ปี 2539 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 59 คน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ1. เยาวชนทีผ่ ่านการไปฝึกปฏิบัติงานในครอบครัวเกษตรกร ณ ประเทศญี่ปุน ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนเกษตรและครอบครัว
2. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเกษตรสมัยใหม่
3. ได้เรียนรู้ระบบบริหารจัดการ การวางแผน (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี) ระบบการผลิตการเกษตรที่
มีคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การตลาด และการรวมกลุ่มบริหารจัดการเพื่อขายผลิตภัณฑ์เกษตรภายในชุมชน

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2562 ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 4 คน
นายกฤษณะ คํากาหลง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาชีพทางบ้าน เลี้ยงโคนม

ฝึกงานกับครอบครัว
Mr.Masaru AONO
จังหวัด Nagano

น.ส.จิรนันท์ ตรัยคุณวงศ์
นายอรรถวุฒิ พรมศิริ
น.ส.ภิญญาพัชร์ ปัทมรัฐจิรนนท์
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดชัยนาท
อาชีพทางบ้าน ปลูกผัก ทำสวน อาชีพทางบ้าน ทำนา เลี้ยงวัว อาชีพทางบ้าน ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

ฝึกงานกับครอบครัว
Mr.Yoshiharu SASAKI
จังหวัด Iwate
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Mr.Toshiaki TAGAMI
จังหวัด Saitama

ฝึกงานกับครอบครัว
Mr.Yasuhiro HOSODA
จังหวัด Saitama
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งานด้านสุขภาพสัตว์
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2562

 อัตราการตรวจพบโรคในสัตว์ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 15.30 เหลือร้อยละ 5.51
 จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงจากปี 2561 ที่ 18 ราย เหลือ 3 ราย
 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด 7,777 แห่ง
- ระดับ A (ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6,915 แห่ง เป็น 7,445 แห่ง
- ระดับ B (ไม่พบโรคในคนแต่พบในสัตว์) ลดลงจากปี 2561 จำนวน 848 แห่ง เป็น 329 แห่ง
- ระดับ C (พบโรคทั้งในคนและสัตว์) ลดลงจากปี 2561 จำนวน 18 แห่ง เป็น 3 แห่ง
 บูรณาการบริหารจัดการวัคซีนโดยกระจายวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบริษัทนำเข้า

 รณรงค์ฉีดวัคซีนฟรีป้องกันโรคทัว่ ประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 โดยจะมีการ kick off
ทั่วประเทศ (พิธีเปิดการรณรงค์) ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563
 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น) มีน โยบายเพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาสสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า จากเดิมปี 2562 จำนวน
300,000 ตัวต่อปี เป็นจำนวน 600,000 ตัวต่อปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของสัตว์จรจัดและด้อยโอกาส

116 รายงานประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives

สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงน่าเป็นห่วง อ้างอิงจากรายงาน
กระทรวงเกษตรฯ ของประเทศจีน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 พบการระบาดของโรคเป็นครัง้ ที่ 155 ตัง้ แต่ประกาศอย่างเป็นทางการ
ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จากข้อมูลการสอบสวนโรคยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่า
การนำเข้าเชื้อในประเทศมาจากสาเหตุใด แต่คาดการณ์ว่าอาจมาจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากพื้นที่แรก
ที่ประกาศโรคเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับสหพันธรัฐรัสเซีย อย่างไรก็ตามรูปแบบการเลี้ยงสุกรในประเทศจีนก็มีความแตกต่างจาก
หลายประเทศในทวีปยุโรป เนื่องจากปัจจัยที่กระตุ้นให้การเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศอันได้แก่ ความหนาแน่น
ของสุกรต่อพื้นที่การเลี้ยง (มากกว่า 10,000 แม่ต่อฟาร์ม) การเลี้ยงเป็นลักษณะโรงเรือนปิด ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงสุกร
ในยุ โรปที่ เ ลี้ ย งแบบปล่ อ ยแปลงอิ ส ระ ทำให้ มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ สุ ก รป่ า รู ป แบบการระบาดของโรคในยุ โรปจึ ง เป็ น แบบ 

wild boar-habitat cycle นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีอตุ สาหกรรมการนำอาหารเหลือมาใช้เป็นอาหารในการเลีย้ งสัตว์ ทำให้มี
ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อผ่านอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าสุกร จากการพบการระบาดของโรคนี้ในประเทศจีนทำให้ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสุกรภายในภูมิภาค
ปัจจุบันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้มีการระบาดเข้ามาในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ประเทศเวียดนาม เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศฟิลปิ ปินส์ ล่าสุดทีซ่ งึ่ ห่างจาก
ชายแดนประเทศไทยเพี ย งไม่ กี่ กิ โ ลเมตร กอปรกั บ เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 นายสั ต วแพทย์ ส รวิ ศ ธานี โ ต 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า มีการพบการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์
ไส้กรอกที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเมืองเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงยังมีการตรวจพบอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึดได้ตามด่านชายแดนและจากสนามบิน
จากข้อมูลผลการตรวจยืนยันด้วยวิธี sequencing ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสตั ว์ พบว่าเชือ้ ทีต่ รวจพบสารพันธุกรรม
เป็นเชื้อที่อยู่ในกลุ่ม genotype II เช่นเดียวกับที่มีการระบาดในประเทศจีน เวียดนาม รัสเซีย และยุโรปตะวันออก
กรมปศุสัตว์ จึงจำเป็นต้องยกระดับและเข้มงวดมาตรการต่าง ๆ ต่อโรคดังกล่าว อาทิเช่น การชะลอการนำเข้า
ผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่พบการระบาดของโรค การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและเครือข่าย
ในการตรวจวินิจฉัยให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว การเข้มงวดตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยวที่อาจมี ก ารลั ก ลอบ
นำผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงเข้ามาในประเทศไทย การเข้มงวดตรวจจับการลักลอบนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ามาทาง
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผ่านรูปแบบการประชุมและการซ้อมแผนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการควบคุม
ป้องกันโรคมิให้เข้ามาระบาดภายในประเทศ
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ผลการดำเนินงาน
1) เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับโรคและความเข้าใจที่ถูกต้อง

2) จัด ทำจดหมายข่า ว แผ่ น ความรู ้ และคู ่มื อ ห้ อ งปฏิ บั ต ิก าร การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก า
ในสุกรทางห้องปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

3) จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านการตรวจวินจิ ฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบตั กิ าร อบรมเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ในพื้นที่ เจ้าหน้าทีด่ ่านกักกันสัตว์ เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังทางอาการ และเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยตามหลัก biosafety
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8) ประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น และให้ความช่วยเหลือด้านโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจำ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางด้านวัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการตรวจวินจิ ฉัยโรค แก่ประเทศลาว

9) การตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
เป็นห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ได้เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจชันสูตรและวินิจฉัยโรค
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามแผนมาตรการเฝ้าระวังโรคของกรมปศุสัตว์ สถานการณ์ปี 2561-2562 มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุกรส่งตรวจทั้งหมด 2,325 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 79 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.4 และมีการสุ่มตรวจตัวอย่างซากสุกร
จำนวน 866 ตัวอย่าง และวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน 62 ตัวอย่าง พบผลลบทัง้ หมด ตัวอย่างจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่า
ส่งตรวจทั้งหมด 3,346 ตัวอย่าง พบผลลบทั้งหมด
หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์สุกร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทลี่ ักลอบนำเข้าราชอาณาจักร ซึ่งได้จากการตรวจยึดตามท่าอากาศยาน และ
ด่านชายแดนระหว่างประเทศ

การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์
และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)
อาเซี ย นตกลงให้ จั ด ตั ้ง ศู น ย์ป ระสานงานอาเซี ย น
ด้ า นสุ ข ภาพสั ต ว์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคน
(ACCAHZ) เพื่อความมุง่ ประสงค์ในการอำนวยความสะดวก
และจั ด หากรอบความร่ ว มมื อ และการประสานในหมู ่รั ฐ
สมาชิกอาเซียน กับคู่เจรจาของอาเซียน หุ้น ส่ ว นเพื ่อ การ
พั ฒ นาของอาเซี ย น และผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อืน่ ๆ ในการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม และกำจั ด โรคสั ต ว์ ข้ า มแดนและโรคติ ด ต่ อ
ระหว่างสัตว์และคนในอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนให้เกิดความมัน่ คงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่
ทีด่ ีและการดำรงชีวิตของประชาชนแห่งอาเซียน ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) เป็นพันธสัญญาที่
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Ministry of Agriculture and Cooperatives
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพิ ม พ์ เขี ย วเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ ่ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเป็ น ปึ ก แผ่ น และ
การแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะ
ช่วยส่งเสริมบทบาทนำในด้านการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์
ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของประเทศไทย ทัง้ ในระดับ
ภูมภิ าคและระดับนานาชาติ กรมปศุสตั ว์จงึ ได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และเมือ่ วั น ที ่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบ
ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์
และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมทัง้ ให้ยุติการเสนอความตกลง
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal
Health and Zoonoses: ACCAHZ) และร่างพระราชบัญญัติเพื่อกำหนด
สถานะทางกฎหมายและคุ้มครองการดำเนินงานศูนย์ประสานงานอาเซียน
ด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยเห็นชอบการให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสารความตกลงดังกล่าวและดำเนินการยื่นต่อเลขาธิการอาเซียนต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการให้
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันให้แก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และความตกลง
ประเทศเจ้าบ้าน (Template of Host Country Agreement) สำหรับการจัดตั้งสำนักงาน ACCAHZ ตามความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ก่อนทีจ่ ะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียน
ด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย พร้อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ
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