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ใส่ใจทุกสาระส�ำคัญ
เพื่อความยั่งยืนของประเทศ
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รายงานประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของ
กรมปศุสัตว์ ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี 2563 และการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ิ
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ราชการแผ่นดินของรัฐบาล
กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�ำปี
2563 ที่ได้รวบรวมไว้ในฉบับนี้ จะอ�ำนวยประโยชน์แก่
หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป ได้รบั ทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง
ความก้าวหน้าด้านการปศุสตั ว์ของประเทศ
กรมปศุสัตว์
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ในสุกร ในอาหารสัตว์
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ด้านผลิตเเละส่งเสริม
►ศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center)
►โครงการทหารพันธุ์ดี
►การคัดเลือกโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยจีโนม
►โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริิ
►โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
►โครงการธนาคารโค-กระบือเพือ
่ เกษตรกร ตามพระราชดำ�ริิ
►โครงการหลวง
►กิจกรรมพิเศษ

การขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ยึดหลัก 3 อย่าง
คือ ด้านการปฏิบัติงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริตและ
โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านงบประมาณ ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้
เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์
ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป
แนวคิดในการท�ำงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

ร่วมกันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
พร้อมแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

ผู้บริหาร
กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

การท�ำงานไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งไหน คนที่ท�ำงานแล้วประสบ
ความส�ำเร็จไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น แต่อาศัยว่าเป็นคนที่
ใฝ่หาความรู้ และขยันสร้างความช�ำนาญ สร้างทักษะใหม่ๆ
ให้ตวั เอง ก็สามารถประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก
่ ารงานได้เช่นกัน

นายสมชวน
รัตนมังคลานนท์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสุรเดช
สมิเปรม

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายเศรษฐเกียรติ
กระจ่างวงษ์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายชัยวัฒน์
โยธคล

รองอธิ
รองอธิ
บดีบกดีรมปศุ
กรมปศุ
สัตสว์ัตว์

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์
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วิสัยทัศน์

และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การที่น�ำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

พันธกิจ (Mission)

1

2

ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สร้างคุณค่า และมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์

ให้บริการควบคุม
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคสัตว์ที่ได้
มาตรฐานสากล

3

4

วิจยั ถ่ายทอดองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านการปศุสัตว์

5
ก�ำกับ ดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย
กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการปศุสตั ว์ รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการปศุสตั ว์ เพือ่ ให้มปี ริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปือ้ น มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1

2

3

4

ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การบ�ำรุงพันธุส์ ตั ว์ กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยโรคพิษสุนขั บ้า
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์

5

6

7

8

ควบคุม
ป้องกัน ก�ำจัด บ�ำบัด วินจิ ฉัย
และชันสูตรโรคสัตว์ ก�ำกับดูแล
สถานพยาบาลสัตว์ และ
พัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสุขภาพสัตว์

ส่งเสริม
พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
และบริหารจัดการ
การประสานความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ด�ำเนินการ
อนุรักษ์พนั ธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพด้าน
การปศุสัตว์ และป้องกัน
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดจากการปศุสตั ว์

ปฏิบัติการ
อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ตรวจสอบ
ผลิต
และรับรองคุณภาพสินค้า
และขยายพันธุ์สัตว์ น�ำ้ เชือ้
ปศุสตั ว์ พันธุส์ ตั ว์ พันธุพ์ ชื
เชือ้ พันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และ
เสบียงสัตว์ เพือ่ การพัฒนาด้าน
ชีววัตถุส�ำหรับสัตว์ ยาสัตว์
การปศุสัตว์ และผลิตและ
และวัตถุอันตรายด้านการ จัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ
ปศุสัตว์ ระบบการผลิต
ชีววัตถุสำ� หรับสัตว์ เพือ่ การควบคุม
ปศุสัตว์และสินค้าปศุสตั ว์
โรคระบาดสัตว์
และกระบวนการอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย

กรมปศุสัตว์
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2563
กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง


ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น  สร้างความมั่นคงด้าน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน การปศุสัตว์
ภาคใต้


ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ : ต�ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม


ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน




แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการ : รายการบุคลากรภาครัฐ
การปศุสัตว์
กิจกรรม




แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน


งานต�ำบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
การปศุสัตว์
กิจกรรม




พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์



มหกรรมปศุสัตว์



จัดการสวัสดิภาพสัตว์



เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์



ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์



พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์



พัฒนาอาหารสัตว์

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร


แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า


สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้านการปศุสัตว์


ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสตั ว์

โครงการ : บริ ห ารจั ด การการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรตามแผนที่ เ กษตรเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรม
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2563
กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ  แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความสามารถ
การเกษตรสร้างมูลค่า
ในการแข่งขัน


สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้านการปศุสัตว์


ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
กิจกรรม
อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสต
ั ว์
 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
ด้านปศุสัตว์


โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
กิจกรรม


ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
 การพัฒนาสุขภาพสัตว์


โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม


แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค


ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์ กิจกรรม




พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
กิจกรรม
 ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสต
ั ว์

(Feed Center)

โครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
และโคนมคุณภาพสูง
กิจกรรม


เพิม่ ศักยภาพการผลิตปศุสตั ว์คณ
ุ ภาพสูง

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม


เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2563
กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน


ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ


ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ โครงการ : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคการปศุสัตว์
กิจกรรม




แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์
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พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ โครงการ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ภาคการปศุสัตว์
ทางอิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรม
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์


แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม


สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้านการปศุสัตว์


โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์
กิจกรรม


ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง  สร้างโอกาสให้เกษตรกร
พลังทางสังคม
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์


วิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรม


พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ




คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2563
กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม


แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


 พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
กิจกรรม


สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

โครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
กิจกรรม
ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร


โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร


โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรม


ยุทธศาสตร์ด้าน  แผนงานบูรณาการบริหาร
การสร้างการเติบโต จัดการทรัพยากรน�้ำ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมและบริหารจัดการ โครงการ : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
การปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
ปัญหาลุ่มน�้ำวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม


เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา
ลุ่มน�้ำวิกฤต


กรมปศุสัตว์
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โครงสร้างองค์กร

เเผนภูมิการเเบ่งส่วนราชการ กรมปศุสัตว์
หน่วยงานส่วนกลาง (25)

ด้านบริหาร (11)
สำ�นักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน

ด้านสุขภาพสัตว์ (5)

ด้านการผลิตและส่งเสริม (6)

สำ�นักงานเทคโนโลยี
ชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

สำ�นักควบคุม ป้องกัน
และบำ�บัดโรคสัตว์

สำ�นักพัฒนาอาหารสัตว์
สำ�นักพัฒนาพันธุ์สัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ
สำ�นักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์

สำ�นักกฎหมาย

กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

กองสารวัตรเเละกักกัน *

กองความร่วมมือด้าน
การปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ

กองงานพระราชดำ�ริ
และกิจกรรมพิเศษ *

กองสวัสดิภาพสัตว์และ
สัตวแพทย์บริการ *

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
ปศุสัตว์ *
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ด้านมาตรฐาน (3)
สำ�นักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์
สำ�นักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กองควบคุมอาหาร
และยาสัตว์ *

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ *

หน่วยงานส่วนภูมิภาค (1,126)
สำ�นักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (9)
ด่านกักกันสัตว์ (58)
ศูนย์ฯ / สถานี (105)
สำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด
สำ�นักงานปศุสัตว์อำ�เภอ 878 อำ�เภอ

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

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ

ลูกจางประจำ
758 ราย

ขาราชการ
3,888 ราย

9,706 ราย

พนักงานราชการ
5,060 ราย

กรมปศุสัตว์
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ข้าราชการ
บริหาร

อ�ำนวยการ

สูง

ต้น

สูง

ต้น

1
ราย

4
ราย

74
ราย

13
ราย

วิชาการ

ทั่วไป

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ช�ำนาญการพิเศษ

อาวุโส

ช�ำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

1
ราย

26
ราย

537
ราย

763
ราย

996
ราย

308
ราย

ช�ำนาญการ

ปฏิบัติการ

693
ราย

472
ราย

วุฒิการศึกษา

3,040
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,100

2,720

1,982

2,480

600

1,860

623

400

1,240

506
39

ข้าราชการ
ตํ่ากว่าปริญญาตรี

721

800

620

38

0

200

37

0

พนักงานราชการ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ลูกจ้างประจ�ำ
ปริญญาเอก

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการ

กรมปศุสัตว์

รายงานการประเมินผลส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ประเด็นการ
ประเมิน

1) รายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

ค่า
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลการ
ด�ำเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน

78,604 บาท/
ครัวเรือน/ปี

เป้าหมาย
ขั้นสูง

เป้าหมาย
ขั้นสูง

ขั้นต้น

มาตรฐาน

ขั้นสูง

74,783

59,460

74,483

79,175

อย่างน้อย
5 ชุด/
หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจ�ำนวนชุด
ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผย
ทั้งหมด

- ร้อยละ 100
ของจ�ำนวนชุด
ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยทั้งหมด

- ร้อยละ 100
ของจ�ำนวนชุด
ข้อมูลที่ต้องเปิด
เผยทั้งหมด

- ร้อยละ 100
(จ�ำนวนชุดข้อมูล
ที่เปิดเผยทั้งหมด
11 ชุดข้อมูล)

- มีความพึง
พอใจจาก
ผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

- มีความพึง
พอใจจาก
ผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

- มีความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งาน
ร้อยละ 80.75

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจ�ำนวน
ฐานข้อมูลที่
ต้องเชื่อมโยง
เข้าฐานข้อมูล
กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ของจ�ำนวน
ฐานข้อมูลที่
ต้องเชื่อมโยง
เข้าฐานข้อมูล
กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
มีจ�ำนวนฐานข้อมูล
ของจ�ำนวนฐาน 2 ฐานข้อมูล และ
ข้อมูลที่ต้อง
จ�ำนวนชุดข้อมูล
เชื่อมโยงเข้าฐาน
6 ชุดข้อมูล
ข้อมูลกลางของ ที่เชื่อมโยงเข้าฐาน
กระทรวงเกษตร
ข้อมูลกลางของ
และสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2) การพัฒนาฐาน
ข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Big Data)
2.1) ความส�ำเร็จ
ในการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐผ่านระบบ
MOAC OPEN DATA

2.2) ความส�ำเร็จ
ในการเชื่อมโยงข้อมูล
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เชื่อมโยง
รายการ
ข้อมูลส�ำคัญ
เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล
กลาง

เป้าหมาย
ขั้นสูง

23

24

รายงานประจำ�ปี 2563

ประเด็นการ
ประเมิน

ค่า
เป้าหมาย

3) ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ส�ำคัญ : ร้อยละของ
อัตราการผสมติดเพิม่ ขึน้

ร้อยละ
62

เป้าหมาย
ขั้นต้น

มาตรฐาน

ขั้นสูง

ร้อยละ
61.84

ร้อยละ
62

ร้อยละ
62.16

ผลการ
ด�ำเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน

ร้อยละ
65.57

เป้าหมาย
ขั้นสูง

- จ�ำนวนลูกเกิด
227,652 ตัว
- จ�ำนวนการผสมเทียม
347,195 ตัว

4) ผลการด�ำเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่
4.1) ร้อยละของต้นทุน
การผลิตที่ลดลง

ร้อยละ
20.44

ร้อยละ
18.44

ร้อยละ
20.44

ร้อยละ
22.44

ร้อยละ
21.88

เป้าหมาย
ขั้นสูง

4.2) ร้อยละของผลผลิต
สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
19.58

ร้อยละ
17.58

ร้อยละ
19.58

ร้อยละ
21.58

ร้อยละ
60.28

เป้าหมาย
ขั้นสูง

4.3) ร้อยละของแปลงที่
ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
14.28

ร้อยละ
13.28

ร้อยละ
14.28

ร้อยละ
15.28

ร้อยละ
11.31

เป้าหมาย
ขั้นต้น

4.4) ร้อยละของแปลงใหญ่
ทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต

ร้อยละ
22.43

ร้อยละ
17.43

ร้อยละ
22.43

ร้อยละ
27.43

ร้อยละ
28.24

เป้าหมาย
ขั้นสูง

หมายเหตุ

เนือ่ งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
มีมติเห็นชอบกับหลักการทีจ่ ะไม่นำ� ผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้รายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงาน (Monitoring)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กรมปศุสัตว์

25

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2563
ของกรมปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ด้านความมั่นคง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ต�ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมงานต�ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ในระดับตาํ บลและหมูบ่ า้ น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 5
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมงานต�ำบลมั่นคง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นการจัดตัง้ ธนาคารแพะ บริหารธนาคาร
โดยคณะกรรมการหมู ่ บ ้ า น และส่ ง เสริ ม ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเลีย้ งสัตว์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร
ดูแลสุขภาพสัตว์ ผสมพันธุแ์ พะ การผสมเทียม ตลอดจน
การตลาด โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ จ�ำนวนเกษตรกรได้
รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวน
1,000 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 1,000 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค :

1. ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม เกิ ด ฝนตกหนั ก ในหลาย
พื้นที่ท�ำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนได้
2. เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยงั ไม่สงบ ท�ำให้เจ้าหน้าทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตามปกติ

ผลการด�ำเนินงาน
1,000
800
600
400
200
0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
0 0 0 100 300 500 700 900 1,000
0

ข้อเสนอแนะ :

0

0

0

0

40 320 520 520 560 640 1,000

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผัก
การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพเสริม ลดรายจ่าย และสร้างรายได้
24.00
ให้กับเกษตรกรผู
้มีรายได้น้อย
18.00
12.00ยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อน
2. อาศั
6.00
โครงการ 0.00
บนหลัก. การหุ
น้ ส่วน และการมีสว่ นร่. วมของประชาชน
. .. .. .. . . ..
.. .. .. .. ..
. 63 ก63
62 า62
63 ำ63
3. สนับสนุน62การสร้
งขวัญ63 และก�
ลังใจให้
ับผู้ป63ฏิบัต63ิงาน63 63
0.121 0.128 0.961 0.961
21.28ค21.66
21.66 21.66น21.85
ในพื้น( ที่ 5 จั)งหวั0.000
ดชายแดนภาคใต้
และให้
วามสนใจเป็
พิเศษ
กับผู้ป( ฏิบัต)ิงานในพื
้นที่เสี0.128
่ยงภั0.280
ย 0.293 20.85 20.93 20.99 21.17 21.21 21.38 21.85
0.000 0.000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ด�ำเนินงานภายใต้ 9 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ 3) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ 4) กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์
5) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 6) กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 7) กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
8) กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 9) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตด้านการปศุสัตว์
2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม การรักษาสุขภาพสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ จัดการสวัสดิภาพสัตว์
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร
3. เพื่อเป็นการด�ำเนินงานพื้นฐานด้านการปศุสัตว์ที่สนับสนุนการท�ำการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร
ผลลัพธ์ (Outcome) :

1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ผลผลิต (Output) :

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์ เป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร
กลุ ่ ม เกษตรกร อาสาปศุ สั ต ว์ และมุ ่ ง เน้ น การสร้ า ง
เครือข่าย เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็ง และติดตาม วิเคราะห์
แก้ไขปัญหา และเพิม่ ประสิทธิภาพการเลีย้ งสัตว์ในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร โดยมี
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม คือ เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ เป้าหมาย
จ�ำนวน 13,406 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 13,479 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.54

ผลการด�ำเนินงาน
20,000
15,000
10,000
5,000
0

36.00

..
62
60
0

.. ..
.. . .
..
.. ..
.. ..
..
..
62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
384 3,374 4,794 5,924 8,366 9,416 10,466 11,516 12,466 13,366 13,406
0 196 2,252 4,681 8,530 9,906 10,645 11,864 12,684 13,581 13,479

กรมปศุสัตว์

2. กิ จ กรรมพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ เป็ น การ
ถ่ายทอดความรู้ แนะน�ำ พัฒนาต่อยอด ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่
เกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป เป้าหมาย
จ�ำนวน 1,470 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 1,510 ราย
คิดเป็นร้อยละ 102.72

3. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตร
โรคสัตว์ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบตั กิ าร ตรวจวิเคราะห์ วินจิ ฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย และบังคับกฎหมาย
และระเบียบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ
จ�ำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 239,566 ตัวอย่าง
มีผลการด�ำเนินงาน 316,234 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
132

4. กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ เป็นการคุม้ ครอง
สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ป้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ประจ�ำอ�ำเภอ
ก� ำ กั บ ดู แ ล สถานพยาบาลสั ต ว์ ควบคุ ม ป้ อ งกั น
โรคพิษสุนขั บ้า โดยการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน ควบคุมประชากร
สั ต ว์ ไ ม่ มี เ จ้ า ของ ด้ อ ยโอกาส และเฝ้ า ระวั ง โรค
ในสัตว์เลีย้ ง รับรองท้องถิน่ ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า และบริการ
ดูแลสุขภาพช้าง โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนสัตว์
ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ เป้าหมาย
จ�ำนวน 1,000,000 ตัว มีผลการด�ำเนินงาน 57,519 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 5.75
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ผลการด�ำเนินงาน
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เป2าหมายสะสม 1,985
ผลงานสะสม
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5. กิ จ กรรมพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ สั ต ว์ เป็ น การ
พัฒนาปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์และผลิตในศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
บ�ำรุงพันธุส์ ตั ว์ตา่ ง ๆ เพือ่ ผลิตพันธุส์ ตั ว์พนั ธุด์ ตี ามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสตั ว์ เพือ่ กระจายสัตว์พนั ธุด์ ใี ห้กบั
เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ น�ำไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์
ต่อไป โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่
ผลิตได้ เป้าหมายจ�ำนวน 831,100 ตัว มีผลการด�ำเนินงาน
1,094,254 ตัว คิดเป็นร้อยละ 131.66

6. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นการผลิตพืชอาหารสัตว์
พันธุ์ดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชอาหารสัตว์
ของแต่ละชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้
คุณภาพดี ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพ
การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์
ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจน
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อาหารสั ต ว์ ที่ มี
คุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารสั ต ว์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยมี ตั ว ชี้ วั ด
กิจกรรม คือ จํานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย
จ�ำนวน 48,410 ตัน มีผลการด�ำเนินงาน 50,760 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 104.85

7. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสตั ว์
เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านปศุสัตว์ น�ำไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์
อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื อาหารสัตว์ และครอบครองเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ด้านปศุสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ขึ้นทะเบียน
พันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครอง
เชือ้ จุลนิ ทรียด์ า้ นปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวน 1,065 สายพันธุ์
มีผลการด�ำเนินงาน 1,292 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ
121.31

ผลการด�ำเนินงาน
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กรมปศุสัตว์

8. กิจกรรมมหกรรมปศุสตั ว์ เป็นการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมปศุสัตว์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม
คือ จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ เป้าหมาย
จ�ำนวน 3,100 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 3,221 ราย
คิดเป็นร้อยละ 103.90

9. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ ให้ประชาชน เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม คื อ อั ต ราการเข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
กรมปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวนร้อยละ 90 มีผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค :

1. เกษตรกรบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในเรื่องการป้องกันโรค ท�ำให้สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
2. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและ
กระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งจะประกอบอาชีพหลายอย่าง
เช่น การท�ำสวน ท�ำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น การรวม
กลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เวลาจะไม่ค่อยตรงกัน
ท� ำ ให้ ย ากต่ อ การส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การสร้างสายพันธุ์สัตว์ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศจะต้องใช้ระยะเวลานาน
3. เกษตรกรมีพื้นที่จ�ำกัดในการปลูกพืชอาหารสัตว์
4. การสร้างสายพันธุส์ ตั ว์และสายพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์
ทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ และเหมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศจะต้อง
ใช้ระยะเวลานาน

ผลการด�ำเนินงาน
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1. ควรให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์เข้ามามีสว่ นร่วม และให้ความ
ส�ำคัญการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ ในระดับพืน้ ที่
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบท้องถิน่ ของตนเอง และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่
3. ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย
รวมกลุม่ การผลิต และประสานระหว่างกลุม่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด
4. การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร
และเกษตรกรของภาครัฐ ควรจะเกิดจากความต้องการของ
เกษตรกรโดยแท้จริง
5.ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส�ำหรับการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์
และขยายพันธุ์
6. คัดเลือกพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีใ่ นการผลิต
พืชอาหารสัตว์คณ
ุ ภาพดี เพือ่ การเลีย้ งสัตว์และผลิตเสบียงสัตว์
7. สนับสนุนและผลักดันให้เป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวม
และเก็บรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ทั้งสัตว์
พืน้ เมือง สัตว์หายาก และสัตว์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง เพือ่ ใช้ประโยชน์ ในการศึกษา ปรับปรุง
และขยายพันธุ์ในอนาคต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ด�ำเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการพัฒนาการผลิต

ปศุสัตว์ 2) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อขยายสัตว์พันธุ์ดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย
2. เพื่อจัดการพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี แก้ปัญหาคุณภาพน�้ำนมดิบ เนื้อสัตว์ และสุขภาพสัตว์
3. เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ผลลัพธ์ (Outcome) : การเกิดโรคที่สําคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ผลผลิต (Output) :

1. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสตั ว์ เป็นการขยาย
สัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียมจากน�้ำเชื้อของพ่อพันธุ์
ทีด่ แี ละใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ ผลิตพ่อพันธุโ์ คนมและสร้าง
พันธุโ์ คเนือ้ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลีย้ งสัตว์พนั ธุด์ ี
รายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ให้บริการผสมเทียมและย้ายฝาก
ตัวอ่อนแก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์
และพั ฒ นาการจั ด การอาหารสั ต ว์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
คุ ณ ภาพน�้ ำ นมดิ บ และพั ฒ นามาตรฐานอาหารสั ต ว์
เคีย้ วเอือ้ ง ปรับปรุงและพัฒนาพันธุส์ ตั ว์ เพือ่ สร้างสัตว์พนั ธุด์ ี
ให้ได้ผลผลิตและประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมของ
ประเทศ จัดตัง้ กลุม่ เครือข่ายเพือ่ ผลิตพันธุส์ ตั ว์พนั ธุด์ ตี าม
เกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นปศุ สั ต ว์ ผลิ ต และขยายพั น ธุ ์
ทดสอบพันธุส์ ตั ว์ในศูนย์ฯ และในฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย
กระจายพันธุ์สัตว์ดีให้เกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรด�ำเนินการ
ร่วมกับฟาร์มเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม ในการผลิตอาหารสัตว์

ผลการด�ำเนินงาน
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ที่ มี คุ ณ ภาพโดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ เพื่ อ ก� ำ หนดเป็ น สู ต รอาหาร
ที่เหมาะสมของแต่
ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
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เกษตรกร โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จาก
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การผสมเทียม เป้าหมายจ�ำนวน 215,800 ตัว มีผลการด�ำเนินงาน
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กรมปศุสัตว์

31

ผลการด�ำเนินงาน

2. กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นการเฝ้าระวังโรค
เชิงรุก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์
ถ่ า ยพยาธิ ตรวจรั บ รองฟาร์ ม ปลอดโรค พั ฒ นาและ
ยกระดับการเลีย้ งฟาร์ม GFM บริการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
ในสัตว์ รณรงค์ทำ� ความสะอาดท�ำลายเชือ้ โรค ในสถานทีเ่ สีย่ ง
(สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์หรือเลีย้ งแบบหลังบ้าน ฟาร์มสัตว์ สถานที่
หรือโรงฆ่าสัตว์ พืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ คี วามเสีย่ ง) สร้างเครือข่าย
ปศุสัตว์ต�ำบล การเฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ ตรวจสอบและ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนสัตว์
ทีไ่ ด้รบั บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 25.7519
ล้านตัว มีผลการด�ำเนินงาน 26.2998 ล้านตัว คิดเป็น
ร้อยละ 102.13

ผลการดำเนิ
จ�ำนวนสั
ตว์ที่ไนด้งาน
รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (FMD)
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ผลงานสะสม
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จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการดูแลสุขภาพ (ปศุสัตว์เคลื่อนที่)
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จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB)
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3. กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการเฝ้าระวังทาง
อาการและประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ในจังหวัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมาก เสีย่ งสูง จังหวัดทีม่ กี ารเลีย้ งสุกร
และตามแนวชายแดนของประเทศ พร้ อ มทั้ ง ควบคุ ม
การเคลือ่ นย้าย เฝ้าระวังทางห้องปฏิบตั กิ าร เตรียมความพร้อม
ในการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซักซ้อมแผน
ปฏิบตั งิ านให้กบั เจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสุกร
รายย่อย โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับ
การเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย
จ�ำนวน 36,649 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 36,649 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100
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ปัญหา อุปสรรค :

1. เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
ซึ่งไม่มีอ�ำนาจในการต่อรองทั้งในเรื่องการผลิตและการตลาด
2. โรคปากและเทาเปอ ยเปนโรคระบาดทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบ
ตอเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตวเปนอยางมาก ถึงแมสัตวที่ปวย
จะไมตาย แต่ส่งผลตอปริมาณผลผลิต
3. สภาพภูมิอากาศของไทยเหมาะสมในการอยู่อาศัย และ
หากิ น ของนกธรรมชาติ แ ละนกอพยพ ซึ่ ง อาจเป็ น พาหะ
ทีส่ ำ� คัญในการแพร่เชือ้ ของโรคได้ นอกจากนีล้ กั ษณะภูมอิ ากาศ
ที่มีฝนตกชุกและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะช่วง
เปลี่ยนฤดูจะมีความเสี่ยงมาก
4. เกษตรกรไม่เข้มงวดในการป้องกันโรคในฟาร์มสัตว์ปกี ของตน
ตลอดจนละเลยหลักสุขอนามัยการป้องกันโรค
5. มีการลักลอบน�ำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรโดยนักท่องเที่ยว
มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะ :

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปศุสตั ว์พนั ธุด์ ี
เพือ่ ช่วยลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต และเพิม่ รายได้ให้เกษตรกร
2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้มีความช�ำนาญ
ในการบริการผสมเทียมให้กับสัตว์ของเกษตรกร
3. เรงดําเนินการปอ งกัน ควบคุมและกาํ จัดโรคปากและ
เทาเปอยดวยการเสริมสรางระดับภูมิคุมกันตอโรคปาก
และเท  า เป   อ ยในสั ต ว กี บ คู  ใ ห มี ค วามครอบคลุ ม และ
มีระดับภูมิคุมกันที่สามารถปองกันโรคไดเพื่อลดโอกาส
การแพรกระจายเชื้อ
4. พัฒนาระบบเฝา ระวังโรคใหร โู รคเร็วขึน้ เพือ่ ใหส ามารถ
ควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว
5. จัดการฝึกอบรมและแนะน�ำให้เกษตรกรเห็นความ
ส�ำคัญของระบบการป้องกันโรค พร้อมทั้งให้กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบังคับให้แก่เกษตรกร
6. ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทั้งในสัตว์ปีกฟาร์ม
สัตว์ปกี พืน้ เมืองและนกอพยพ นกธรรมชาติ โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7. เตรียมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และ
หาแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด�ำเนินงานภายใต้ 3
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตั ว์ 2) กิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 3) กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศ
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. เพือ่ ให้สว่ นราชการทัง้ ในส่วนกลาง/ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมบริหาร
จัดการโครงการเสริม (นม) โรงเรียนอย่างเป็นระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ผูป้ ระกอบการสินค้าปศุสตั ว์ทไี่ ด้รบั บริการตามเกณฑ์
มาตรฐานก�ำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

กรมปศุสัตว์
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ผลผลิต (Output) :

1. กิ จ กรรมตรวจสอบรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
เป็นการบริการตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ�ำหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�ำหนด จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ ก�ำ หนด โดยมีตัว ชี้วัด กิจกรรม คือ จ�ำนวนสถาน
ประกอบการสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารตรวจประเมิ น
มาตรฐาน เป้าหมายจ�ำนวน 44,800 แห่ง มีผลการด�ำเนินงาน
70,136 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 156.55 และจ�ำนวนตัวอย่าง
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานก�ำหนด เป้าหมายจ�ำนวน 336,660 ตัวอย่าง
มีผลการด�ำเนินงาน 357,670 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 106.24

2. กิ จกรรมพัฒนาและส่ง เสริม อุต สาหกรรมฮาลาล
ด้านปศุ สั ต ว์ เป็ น การตรวจประเมิ น สถานประกอบการ
ด้านปศุสตั ว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
สินค้าปศุสตั ว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำ� หนด โดยมีตวั ชีว้ ดั
กิจกรรม คือ จ�ำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย
จ�ำนวน 300 แห่ง มีผลการด�ำเนินงาน 326 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
108.67 และจ� ำ นวนตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ ตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�ำหนด
เป้าหมายจ�ำนวน 800 ตัวอย่าง มีผลการด�ำเนินงาน 797 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 99.63

3. กิจกรรมอาหารนมเพือ่ เด็กและเยาวชน เป็นการก�ำกับ
ดูแล ก�ำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือแนวทาง หรือค�ำสั่ง
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรปู ระบบบริหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส�ำหรับบันทึกปริมาณน�ำ้ นมดิบ
จากเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งโคนมทั่ ว ประเทศ โดยมี ตั ว ชี้ วั ด
กิจกรรม คือ ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
เป้าหมายจ�ำนวน 84 ครั้ง มีผลการด�ำเนินงาน 35 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 41.67
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ปัญหา อุปสรรค :

1. การพั ฒ นาฟาร์ ม และโรงงาน
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ยังเป็นมาตรฐาน
สมั ค รใจไม่ มี ก ฎหมายบั ง คั บ ท� ำ ให้ มี
ปริ ม าณฟาร์ ม และโรงงานมาตรฐาน
ยั ง น้ อ ย หากเที ย บกั บ ปริ ม าณทั้ ง หมด
เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการขาดแรงจูงใจและ
จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง
2. ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ยังขาดความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น เ รื่ อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ด้ า นอาหาร บางรายมุ ่ ง หวั ง เพี ย งแต่
ผลตอบแทนมากกว่าจะค�ำนึงถึงผู้บริโภค
โดยพบว่ายังมีการลักลอบการใช้สารต้องห้าม
ในกระบวนการผลิตระดับฟาร์ม
3. ปัจจุบนั การค้าระหว่างประเทศ จะเป็น
ระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น ท�ำให้แต่ละ
ประเทศจะน�ำมาตรการด้านสุขอนามัย
มาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า
4. ผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกซือ้ สินค้าปศุสตั ว์ หรือการ
บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่ง
ผลร้ายต่อร่างกาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการ

แข่งขันด้านการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์
วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ พัฒนาและเชือ่ มโยงระบบการผลิตปศุสตั ว์ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และ
ปลายน�้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน
2. เพื่อขยายผลและเพิ่มจ�ำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ภายใต้การรับรอง
ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษา
สถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
3. เพือ่ สร้างอัตลักษณ์และความเชือ่ มัน่ สินค้าปศุสตั ว์อนิ ทรียใ์ ห้แก่ผบู้ ริโภค
ผลลัพธ์ (Outcome) : จ�ำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมส่งเสริมปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ เป็นการตรวจรับรอง
มาตรฐานปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
พัฒนาตลาดสีเขียว โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
ทีต่ รวจรับรองปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ เป้าหมายจ�ำนวน 80 ฟาร์ม มีผลการด�ำเนินงาน
134 ฟาร์ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 167.50 และจ� ำ นวนพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย ์
ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายจ�ำนวน 480 ไร่ มีผลการด�ำเนินงาน
550.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 114.68

ข้อเสนอแนะ :

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่วา่ จะ
เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล เทศบาล ควรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรือ่ งความ
ปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะในเรือ่ ง
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าจ�ำหน่าย
เนือ้ สัตว์ จะต้องได้รบั การพัฒนาปรับปรุง
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานทุ ก จั ง หวั ด และมี ใ บ
อนุญาตทุกแห่ง
2. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภค เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการ
เลือกซือ้ สินค้าและผลร้ายในการบริโภค
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงช่วย
ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้อง
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

ผลการด�ำเนินงาน
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ปัญหา อุปสรรค : มีฟาร์มขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

อินทรียเ์ ป็นจ�ำนวนมาก แต่ไม่ผา่ นการรับรอง เนือ่ งจากหลักเกณฑ์ของการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ มีเงื่อนไขและมาตรฐานที่สูง
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กรมปศุสัตว์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ด�ำเนินงาน

ภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 2) กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน แก้ปญ
ั หาด้านการผลิต การตลาดและรายได้ของเกษตรกร
อย่างยั่งยืน
2. เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
3. เพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ทั้งระบบแบบครบวงจร
ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ผลการด�ำเนินงาน

ผลผลิต (Output) :

1. กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้กบั เกษตรกร
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสม เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร โดยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการ
ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และ
พืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ�ำเป็น เช่น
พันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ ปุย๋ เคมี ผสมเทียม โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม
คือ จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ผสมเทียม เป้าหมายจ�ำนวน 20,000 ตัว มีผลการด�ำเนินงาน
23,601 ตัว คิดเป็นร้อยละ 118.01 และการบริการ
แก้ปัญหาระดับฟาร์ม เป้าหมายจ�ำนวน 10,000 ฟาร์ม
มีผลการด�ำเนินงาน 12,135 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ
121.35

จ�ำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม
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รายงานประจำ�ปี 2563

ผลการด�ำเนินงาน
90,000

2. กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้กบั เกษตรกร
ในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสม เป็นการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีส่ ำ� หรับปลูก
พืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม
คือ พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน
มาท�ำการปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวน 83,155 ไร่ มีผลการ
ด�ำเนินงาน 81,338.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.82
ปัญหา อุปสรรค :

1. ความนิยมในการบริโภคเนือ้ สัตว์เพิม่ ขึน้ และมีการใช้
เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์ รวมถึงการขยายตัวของ
เมืองท�ำให้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง และแรงงานหันไปสนใจ
ท�ำงานในเมืองท�ำให้ขาดแรงงานและจ�ำหน่ายพันธุ์สัตว์
เข้าสู่ โรงฆ่าสัตว์ ส่วนโคนม มีปัญหาในเรื่องปริมาณและ
คุ ณ ภาพน�้ ำ นมดิ บ รวมทั้ ง คุ ณ ภาพการผลิ ต ยั ง ไม่ ไ ด้
มาตรฐานเท่าที่ควร ยังมีการปนเปื้อน ท�ำให้เกษตรกร
ถูกกดราคาจ�ำหน่าย
2. เกษตรกรมี พื้ น ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การเลี้ ย งสั ต ว์
และปลูกพืชอาหารสัตว์
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ข้อเสนอแนะ :

60.00
1. ตรวจสอบพื
50.00 ้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด
40.00
และแจ้งให้เ30.00
กษตรกรได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
20.00
10.00
ในการเลีย้ งปศุ0.00
สตั ว์ของตนเอง
รวมทัง้ เพือ่ ใช้ประกอบในการจั
ดท�ำแผนงาน
.. .. .. .. . . ..
.
.. .. .. .. ..
.
63
62
62
62
63
63
63
63
63 ว63ยงาน
63 63
โครงการส่งเสริมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน ของหน่
2.19ม และเพิ
2.21 2.88่ ม ประสิ
3.44 14.50
52.11 56.13 ต56.86
ภาครัฐที่จ( ะต้อ)งไปส่2.19งเสริ
ทธิ38.72
ภาพการผลิ
ให้ก56.95
ับ 56.98
เกษตรกร( ) 0.00 0.78 2.21 3.59 5.14 6.48 9.69 25.62 46.05 48.36 51.36 54.95
2. ปรับเปลีย่ นรูปแบบการเลีย้ งสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์
ให้สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่และสถานการณ์ แรงงานของ
ประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ และที่ดินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุม่ เกษตรกร เกิดเครือข่ายและ
ธุรกิจสหกรณ์ เชือ่ มโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่ การผลิต (Value Chain)
และลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการเลี้ยงสัตว์
แบบผสมผสาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการ

แข่งขันด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน
รวมกันผลิตเพื่อให้เกิดการรวมกันจ�ำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
2. เพื่ อ ให้ เ กษตรกรสามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต และมี ผ ลผลิ ต
ต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5

กรมปศุสัตว์

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์

แบบแปลงใหญ่ เป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการ
ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน สนั บ สนุ น กลไกขั บ เคลื่ อ น
การลดต้นทุนโดยมีทีมท�ำงาน 4 ทีม ได้แก่ ทีมการตลาด
ทีมการลดต้นทุน ทีมบริหารจัดการ ทีมผู้จัดการแปลง
ท�ำหน้าที่ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ กษตรกร
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวน
128 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน 177 แปลง คิดเป็นร้อยละ
138.28
ปัญหา อุปสรรค :

1. กลุม่ เกษตรกรขาดโรงฆ่าสัตว์เป็นของตนเอง ท�ำให้
ไม่สามารถพัฒนาได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต
2. กลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ผลการด�ำเนินงาน
200
150
100
50
0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
0 0 3 21 24 119 128
0

0

3

21 93 119 127 133 148 148 148 177

ข้อเสนอแนะ :

1. เพิ่มอัตราการให้ลูก/ปี/แม่ ให้สูงขึ้น ใช้พ่อพันธุ์ที่ดีคุมฝูง
เพิ่มสัด14.00
ส่วนในการคุมฝูง
12.00
10.00
2. เพิ
ม่ อัตราการรอดตายของลูกสัตว์ โดยเน้นการจัดการและดูแล
8.00
6.00
สุขภาพสั4.00
ตว์ให้ดีขึ้น
2.00
0.00
3. การบูรณาการระหว่
. . . . . . างหน่
.. ว
. ยงานที
. . . ่เกี. ่ยวข้. อ
. งเพื
. . ่อให้
. .ความรู
.. ้..
62 62 62 63 63 63 . 63 63 63 63 63 63
ความเข้าใจแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุ(ด ) 0.08 0.53 0.89 3.22 3.54 7.43 8.94 10.02 12.26 12.41
(

)

0.00 0.26 0.89 1.79 2.62 3.87 4.91 5.85 8.00 9.01 10.54 12.13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส�ำหรับใช้ประกอบ

การวางแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : จ�ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกร เป็นการส�ำรวจข้อมูลเกษตรกร
ทุกรายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการ
ทุ ก รายที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล โดยบั น ทึ ก
ลงในแบบส�ำรวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดเก็บข้อมูล
ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
และเชือ่ มโยงข้อมูลภายนอกองค์กรให้มคี วามครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย
จ� ำ นวน 3,000,000 ราย มี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
3,682,526 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.75

4.00

ผลการด�ำเนินงาน

3.00
2.00
1.00
0.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 3.00
0.00 0.08 0.48 1.14 2.24 3.02 3.07 3.49 3.60 3.63 3.66 3.68

20.00
15.00
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ปัญหา อุปสรรค :

1. มีเกษตรกรทีเ่ สียชีวติ /ชือ่ -นามสกุล
ไม่ถกู ต้อง และเกษตรกรบางรายเลีย้ งเฉพาะ
แมว-สุ นั ข ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ
ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์
2. เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถน�ำเข้า
ข้อมูลได้ ต้องอ่านข้อมูลจากหน้าบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน
ข้อเสนอแนะ :

1. ควรปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งาน
(เพิ่ม, ปรับปรุง, ดูรายงาน) ได้ตลอดเวลา
(real time)
2. ควรยืนยันตัวบุคคล (เกษตรกร) ด้วยบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน
3. ควรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายใน
และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบภายนอก
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการปศุสัตว์
โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้
ผลลัพธ์ (Outcome) : ความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม เป็นการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ มี่ ศี กั ยภาพ เป็นฐานความรู้
ในการวิจยั และพัฒนา โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ จ�ำนวนโครงการวิจัย เป้าหมาย
จ�ำนวน 19 โครงการ มีผลการด�ำเนินงาน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการด�ำเนินงาน
20

10

0

ต.ค. . .
62 62
0 0

. .
62

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

ปัญหา อุปสรรค :

1. การรวมกลุม่ ของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง เมือ่ น�ำผลงานวิจยั ไปถ่ายทอด
30
ท�ำให้ไม่มีศักยภาพที
่จะด�ำเนินการด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม�่ำเสมอ
20
2. การวิจยั และพัฒนามีสดั ส่วนน้อย ท�ำให้การต่อยอดเพือ่ พัฒนาเป็นนวัตกรรม
ที่น�ำไปสู่เชิงพาณิ10 ชย์ท�ำได้ช้า
0

ข้อเสนอแนะ :

..
62

..
62

..
62

..
63

. .
63

.. .
63 . 63

..
63

..
63

..
63

..
63

..
63

0.00 ม
3.46 5.21
14.03เกษตรกรมี
14.13 18.25สว
21.22
23.03 ด23.92
1. สนั(บสนุน)ให้มกี 0.00
ารรวมกลุ
่1.41เกษตรกร
และให้
่ นร่ว21.56
มในการจั
ท�ำ
โครงการ และถ่ายทอดความรู
้ เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
0.00 0.00 1.41 2.31 2.63 4.13 4.86 6.77 9.10 11.28 15.95 22.92
(
)
การผลิต ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
มีตลาดรองรับ
2. สนับสนุนการวิจยั ทีเ่ ป็นลักษณะชุดโครงการทีส่ ามารถต่อยอดเป็นการวิจยั
เชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ตลอดทั้งลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เช่น การพัฒนาชุดตรวจสอบโรค การพัฒนาชุดตรวจสอบสารประเภท ไนโตรฟูแรนซ์
และเตตระไซคลินในอาหารสัตว์ การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง
การพัฒนาตู้ฟักไข่แนวราบ เป็นต้น

กรมปศุสัตว์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ผูป้ ระกอบการได้รบั บริการด้านการตรวจสินค้าตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 100
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมพัฒนาด่านเขต

เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เป็ น การพั ฒ นาด่ า นกั ก กั น สั ต ว์
เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 10 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ 1) สระแก้ ว
2) มุกดาหาร 3) ตราด 4) ตาก 5) หนองคาย 6) สงขลา
(สะเดาและปาดังเบซาร์) 7) นครพนม 8) กาญจนบุรี
9) นราธิวาส 10) เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน และ
แม่สาย) โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ด่านเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้รบั การพัฒนา เป้าหมายจ�ำนวน 13 รายการ
มีผลการด�ำเนินงาน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
และจํ า นวนตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ การตรวจวิ เ คราะห์
เป้าหมายจ�ำนวน 19,940 ตัวอย่าง มีผลการด�ำเนินงาน
19,306 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.82
ปัญหา อุปสรรค : ในการขยายการส่งออกตลาด

และฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production
Base) ส่งผลท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
การลงทุนและแรงงานฝีมอื มากขึน้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
ดังนั้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมี
ความจ�ำเป็นจะต้องมีด่านสินค้าเกษตรชายแดนที่มี
ระบบตรวจสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
เป็นทีย่ อมรับของต่างประเทศ มีเครือ่ งมืออุปกรณ์ และ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ

ผลการด�ำเนินงาน
20,000
15,000
10,000
5,000
0

..
62

..
62

..
62

..
63

. .
63

..
63

..
63

..
63

..
63

..
63

..
63

..
63

1,650 3,300 4,950 6,600 8,250 9,900 11,550 13,200 14,85016,500 18,150 19,940
0

0

..
62

..
62

2,637 3,692 4,671 6,597 6,930 6,968 7,762 10,529 16,934 19,306

12.00
8.00
4.00
0.00

ข้อเสนอแนะ :

..
62

..
63

. .
63

..
.
63 . 63

..
63

..
63

..
63

..
63

..
63

0.000 0.000 0.000 0.000 10.48
( านสิ
) น0.000
พัฒนาด่
ค้าเกษตรชายเเดน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
0.000 0.000 0.000 0.000น0.000
0.016 0.524่จ3.495
8.228 9.415 9.863
มีศัก(ยภาพในการตรวจสอบสิ
ค้าเกษตรที
ะน�ำ6.855
เข้าประเทศไทย
)
และอ� ำ นวยความสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า เกษตรที่ผ ่า น
ด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรท�ำปศุสัตว์อินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากการท�ำอินทรีย์ มาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมพัฒนาเกษตร

อิ น ทรี ย ์ แ ละตลาดสี เ ขี ย ว เป็ น การพั ฒ นาฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภ าคเหนื อ ตอนล่ า ง
โดยสนับสนุนการท�ำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุม่
และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพือ่ พัฒนาทัง้ ด้านการ
ผลิตและการตลาด โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ เกษตรกร
ได้ รั บ การพั ฒ นาระบบการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย ์
เป้าหมายจ�ำนวน 60 ราย มีผลการด�ำเนินงาน
60 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรยังขาดความรู้

ความเข้าใจในการใช้สารอินทรียแ์ ทนสารเคมี และไม่มกี าร
เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีทมี่ ตี อ่ ดินและน�ำ้

ผลการดำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

60
40
20
0

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 .63
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เป2าหมายสะสม
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ผลงานสะสม
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ข้อเสนอแนะ :

25

45
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1. ส่งเสริมให้กับเกษตรกรท�ำปศุสัตว์อินทรีย์
2. ส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากการท�ำอินทรีย์ มาใช้
ในการเลี้ยงปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีความแข็งแรง โดยเฉพาะในเรื่องอาหารสัตว์คุณภาพดี
ผลลัพธ์ (Outcome) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์

กรมปศุสัตว์ (Feed Center) เป็ น การส่ ง เสริ ม
เกษตรกรผู ้ เ ลี้ยงสัต ว์ ในพื้น ที่ภ าคเหนือได้รับ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ
จ�ำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
เป้าหมายจ�ำนวน 1 แห่ง มีผลการด�ำเนินงาน 1 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ภาคเหนื อ ได้ รั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
เป้ า หมายจ� ำ นวน 100 ราย มี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ปั ญ หา อุ ป สรรค : ราคาวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์

มีราคาสูง ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มีการ
ผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท�ำ ท�ำให้เกิดปัญหาต้นทุน
การผลิตสูงและขาดอ�ำนาจต่อรอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

ผลการด�ำเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ
20 :

ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การรวมกลุม่ การผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน
10
เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึง
แหล่งอาหารสั0 ตว์ร. าคาถู
.
. .ก . .
.. . . ..
.. .. .. .. ..
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(

)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 14.28 14.97 15.66 15.66 15.66 17.53

(

)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 9.23 13.80 16.21 16.57

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์
โครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์และลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิ ต (Output) : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
การผลิตปศุสตั ว์คณ
ุ ภาพสูง เป็นการส่งเสริมเกษตรกร
ผลการด�ำเนินงาน
ผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
250
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาศูนย์
200
150
บริการพืชอาหารสัตว์ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
100
โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ จ�ำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์
50
ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายจ�ำนวน 2 แห่ง
0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
มี ผ ลการด� ำ เนิน งาน 2 แห่ง คิด เป็น ร้อยละ 100
0
0
0
0 40 140 200
และเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
0
0
0
0
0
0 10 41 74 94 190 225
ได้ รั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เป้ า หมาย
จ�ำนวน 200 ราย มีผลการด� ำ เนิ น งาน 225 ราย
คิดเป็นร้อยละ 112.50
40.00
20.00
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รายงานประจำ�ปี 2563

ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

มีราคาสูง ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย
มี ก ารผลิ ต ที่ มี ลั ก ษณะต่ า งคนต่ า งท� ำ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและขาดอ�ำนาจต่อรอง

ข้อเสนอแนะ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุม่ การผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน
เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึง
แหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาคด้านการปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรภาคใต้
ผลลัพธ์ (Outcome) : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิ ต (Output) : กิ จ กรรมเพิ่ ม มู ล ค่ า

ปศุ สั ต ว์ เป็ น การส่ ง เสริ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์
ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม คื อ จ� ำ นวนศู น ย์ บ ริ ก าร
พืชอาหารสัตว์ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ เป้าหมายจ�ำนวน 1 แห่ง
มีผลการด�ำเนินงาน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมายจ�ำนวน 100 ราย
มีผลการด�ำเนินงาน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

มีราคาสูง ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย
มีการผลิตทีม่ ลี กั ษณะต่างคนต่างท�ำ ท�ำให้เกิดปัญหา
ต้นทุนการผลิตสูงและขาดอ�ำนาจต่อรอง

ผลการด�ำเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การรวมกลุม่ การผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน
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เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดี และเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์
โครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ด�ำเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ำริ 2) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนพื้นที่โครงการ ให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง และ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม ถูกต้องทันการณ์ และพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้มีภูมิคุ้มกันและปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลผลิต (Output) :

1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เป็นการศึกษาวิจัยงานด้านปศุสัตว์
หาแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และ
ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ในชุมชน/โรงเรียน เพือ่ มีอาหาร
โปรตี น บริ โ ภค มี อ าชี พ รายได้ ที่ มั่ น คงและเป็ น
ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ
จ� ำ นวนเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารภายใต้ โ ครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เป้าหมายจ�ำนวน 12,500
ราย มีผลการด�ำเนินงาน 22,329 ราย คิดเป็นร้อยละ
178.63 จ� ำ นวนโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารภายใต้
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ เป้ า หมาย
จ�ำนวน 500 โรงเรียน มีผลการด�ำเนินงาน 527
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 105.40 และจ�ำนวนสัตว์ทไี่ ด้
รับบริการผ่าตัดท�ำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมายจ�ำนวน
120,000 ตัว มีผลการด�ำเนินงาน 162,346 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 135.29
2. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีขอบเขตการให้บริการ
เน้ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กษตรกรประสบในพื้ น ที่
ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ และรับปรึกษาปัญหาแก่เกษตรกร
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ
บริการจากคลินิกสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 21,300 ราย
มีผลการด�ำเนินงาน 24,956 ราย คิดเป็นร้อยละ 117.16

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
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ปัญหา อุปสรรค :

1. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วม
ด�ำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีน้อย
2. เจ้ า ของสั ต ว์ ไ ม่ ไ ด้ พ าสั ต ว์ ไ ปฉี ด วั ค ซี น
เนื่องจากไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับให้เจ้าของ
น�ำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
มีสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเป็นจ�ำนวนมาก
ข้อเสนอแนะ :

1. ศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์
และหาแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพพื้นที่นั้น ๆ แล้วเผยแพร่สู่เกษตรกร
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็น
ประโยชน์ดา้ นการเรียนรูข้ องนักเรียนและ
ชุมชน
3. ส่งเสริมการบูรณาการการด�ำเนินงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์
ทุกระดับ
4. ประชาสัมพันธ์เพือ่ ถ่ายทอดความรู้
ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้แก่ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบ

อาชีพด้านปศุสัตว์
โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารเลีย้ งสัตว์ทเี่ หมาะสมกับพืน้ ทีส่ งู ตลอดจน
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
2. สร้างรายได้และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง เป็นการส่งเสริม

สนับสนุนเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และ
อาหารโปรตีนจากสัตว์ และบริโภคในครัวเรือน โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�ำนวน 1,150 ราย
มีผลการด�ำเนินงาน 1,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน
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ปัญหา อุปสรรค :

9
1. ชาวไทยภูเขาในท้
องถิ่นทุรกันดาร ด�ำรงชีพด้วยการท�ำไร่เลื่อนลอย
6 ด
ปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติ
2. สัตว์ปรับตัวยาก3 เนือ่ งจากสภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงเร็ว
3. ข้อจ�ำกัดด้านวั0 ฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ

ข้อเสนอแนะ :
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0.00 0.08 0.13 0.45 0.81 1.59 4.21 4.24 4.29 4.92 5.03 5.06

1. ส่งเสริมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีแก่กลุม่ เกษตรกร ให้ได้รบั การ
0.00 0.00 0.13 0.16 0.27 0.71 0.98 2.51 3.70 3.92 4.20
)
พัฒนาอย่า(งเหมาะสม
2. จัดฝึกอบรมติดตามผลการด�ำเนินงาน และตรวจเยีย่ มให้คำ� แนะน�ำแก่
เกษตรกร รวมทัง้ สร้างอาสาปศุสตั ว์ เพือ่ ช่วยเหลือในการติดตามกิจกรรม
โครงการหลวง
3. มีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน

4.99

กรมปศุสัตว์

45

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่เป้าหมายให้เป็น Smart Officer ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรได้
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมสร้างเกษตรกร

ผลการด�ำเนินงาน

ปราดเปรื่ อ ง เป็ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ใ ห้ กั บ เกษตรกร อาสาปศุ สั ต ว์
เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนา
Smart Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการผลิ ต ชุ ม ชนต้ น แบบ
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
เป้าหมายจ�ำนวน 7,100 ราย มีผลการด�ำเนินงาน
7,152 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.73
ปัญหา อุปสรรค : อายุของเกษตรกรจะสูงขึ้น คือ

มากกว่า 50 ปี ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตร
วัยหนุม่ สาว อีกทัง้ เกษตรกรขาดการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทั ก ษะ ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการผลิ ต
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

7,200
5,400
3,600
1,800
0

. .
62

. .
62

. .
62

. .
63

. .
63

. .
63

. . . .
63 63

. .
63

. .
63

. .
63

. .
63

0

0

3,600 3,600 3,600 7,100

0

0

710 1,523 3,089 4,712 4,916 5,138 5,738 6,521 6,996 7,152

ข้อเสนอแนะ :
9.00

6.00
มีกระบวนการพั
ฒนาเพือ่ สร้างคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
3.00
และทั ก ษะทั้ ง ด้ า นการผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ การตลาด
. . โดยร่
. . . ว. มมื.อ.กับ.สถาบั
. . .นการศึ
. ก. ษาทางการเกษตร
. .. .. .. ..
เข้าสู0.00
ภ่ าคเกษตร
62 62 62 63 63 63 . 63 63 63 63 63 63
ในระดับท้องถิ่น
(

)

0.075 0.342 0.417 0.417 0.417 3.572 6.896

(

)

0.000 0.000 0.417 0.811 1.257 2.250 2.877 3.535 4.598 5.182 5.86 6.831
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดไก่พื้นเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสตั ว์ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมส่งเสริม และ

พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของ
เกษตรกร เป็นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ำกิน โดยส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ก ารเลี้ ย ง
ไก่พนื้ เมือง สุกรชีวภาพ โคเนือ้ และการปลูกพืชอาหารสัตว์
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ จ�ำนวนผู้ยากไร้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป้าหมายจ�ำนวน
1,000 ราย มี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน 955 ราย
คิดเป็นร้อยละ 95.50
ปัญหา อุปสรรค :

1. เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�ำเนินงานในพืน้ ทีไ่ ด้
เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีไ่ ม่พร้อมทีจ่ ะเข้าไปอยูอ่ าศัย
และประกอบอาชีพ เช่น ไม่มีระบบน�้ำ ไฟฟ้า
เป็นต้น
2. การตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรเป้าหมาย
มีความล่าช้า เพราะต้องรอรับรายชื่อเกษตรกร
เป้ า หมายที่ ผ ่ า นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ จ าก
คณะอนุกรรมการนโยบายทีด่ นิ จังหวัด จึงจะด�ำเนินการ
ส่งเสริมอาชีพได้

ผลการด�ำเนินงาน
1,000
800
600
400
200
0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12.00

ข้อเสนอแนะ :
8.00

1. ประชาสั
้ จง
4.00 มพันธ์โครงการโดยเชิญเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมชีแ
0.00 ำความเข้าใจโครงการ
แนะน�ำและท�
.. .. .. .. . . ..
.
.. .. .. .. ..
62 62ตด้า63
63 ย
63 พน
63 พน
2. สนับสนุนปั62จจัยการผลิ
นการเลี
้ งไก่
ื้ . 63เมือง63ได้แก่63พ่อ/แม่
ั 63ธุ์ 63
0.018งโรงเรื
0.037 อ0.328
0.634สดุ1.840
2.005 9.305
ไก่พนื้ ( เมือง )วัสดุ0.018
ปรับปรุ
นและวั
การเกษตร
อาหารสัตว์ และ
อบรมเกษตรกร0.000 0.000 0.037 0.056 0.079 0.133 0.243 1.915 8.132 8.289 8.616 9.282
(

)

กรมปศุสัตว์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชน
แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
3. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา
ความพร้อม ร้อยละ 70
ผลการด�ำเนินงาน

ผลผลิต (Output) : กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้

การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการ
พัฒนาความพร้อมและศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศพก.
พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรูด้ า้ นปศุสตั ว์
ของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ�ำเภอ
และระดั บ จั ง หวั ด โดยถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และ
น�ำประสบการณ์จากเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ
ในด้านการท�ำการเกษตรมาเป็นต้นแบบ รวมทั้งการ
พัฒนารูปแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน
และศูนย์กลางในการฝึกอบรม เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการผลิต ทีเ่ หมาะสมสูเ่ กษตรกร และผูส้ นใจท�ำหน้าที่
ประสานงาน ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ แก้ ไ ขปั ญ หา
พัฒนาศักยภาพ ในด้านการผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพ
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนา
และส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นปศุ สั ต ว์ เป้ า หมายจ� ำ นวน
8,820 ราย มี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน 8,894 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.84
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63 63 63 63 63 63 63 63 63

0

0

4,410 4,410 4,410 8,820

0

0

1,971 3,242 5,237 7,194 7,574 7,714 8,444 8,865 8,904 8,894

..
62

..
62

24.00
16.00
8.00
0.00

..
62

..
63

. .
63

..
.
63 . 63

..
63

..
63

..
63

..
63

..
63

(
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0.661 0.661 1.240 1.389 1.389 9.799 20.83 20.85 20.85 20.90

(

)

0.000 0.000 1.240 2.098 2.925 9.567 12.30 14.92 17.05 17.85 18.52 20.79

ปัญหา อุปสรรค :

1. ศูนย์เรียนรู้จะเน้นด้านพืชเป็นหลัก การเลี้ยง
ปศุสัตว์จะเป็นกิจกรรมเสริม
2. เจ้าของศูนย์เรียนรู้ยังขาดองค์ความรู้ด้านการ
เลี้ยงสัตว์
3. พืน้ ทีศ่ นู ย์คบั แคบและไม่เหมาะสมในการจัดท�ำ
ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อเสนอแนะ :

พัฒนาให้งานด้านปศุสัตว์มีความโดดเด่นมากขึ้น และให้มีการขยาย
ศูนย์เรียนรูฯ้ โดยให้เชือ่ มโยงกับศูนย์เรียนรูฯ้ ด้านการปศุสตั ว์ รวมทัง้
ให้มกี ารเข้าติดตาม ให้ความรูแ้ ละมีการพัฒนางานด้านปศุสตั ว์อย่างใกล้ชดิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อน�ำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างสอดคล้องกับ
ภูมิสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรเดิมไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ท�ำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ผลลัพธ์ (Outcome) : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิต (Output) : กิจกรรมส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ เป็นการรวมกลุม่ เกษตรกรเป็นเครือข่าย
เพือ่ ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบและ
สมาชิกเครือข่าย ให้เกิดการผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม คื อ เกษตรกรได้ รั บ
การพัฒนาศักยภาพด้านปศุสตั ว์ เป้าหมายจ�ำนวน
110,000 ราย มีผลการด�ำเนินงาน 180,371 ราย
คิดเป็นร้อยละ 163.97
ปัญหา อุปสรรค : เกษตรกรมีรายจ่ายในครัวเรือน

เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาปัจจัยจากภายนอก

ผลการด�ำเนินงาน
210,000
140,000
70,000
0

. . 62 . . 62 . . 62 . . 63 . . 63 . . 63 . . 63 . . 63 . . 63 . . 63 . . 63 . . 63
17,500 35,000 52,500 70,000 87,500 105,000 110,000
0

0

0

4,114 25,420 98,598 108,413 118,178 137,979 145,581 153,880 180,371

ข้อเสนอแนะ :

1. 56.00
สนับสนุนเกษตรกรให้มอี าหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
42.00
ส่วนที่เ28.00
หลือจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริม ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้
14.00
ของครัวเรือน
0.00
.
..
..
..
. .
.
..
..
..
2. ส่งเสริม62. การเพาะขยายพั
์ ตั 63. ว์. ปกี 63. เพื
อ่ 63.เลี. ย้ 63งต่
อเนื
่ งในปี
ต. .อ่ ไป
62
62
63 น
63ธุส
63 อ
63
63
3. น�ำ)มูล0.228
สัตว์เ0.505
ป็นปุ2.828๋ยของพื
นอาหารปลา
ช่ว27.684
ยเพิ่ม27.834
ความอุดม
4.447 ช
7.088เป็15.388
22.083 24.221 26.590
(
สมบู( รณ์ข) องดิ0.000น 0.000 2.828 4.642 6.037 11.787 11.207 13.335 16.754 18.546 21.696 27.5

กรมปศุสัตว์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและบริหารจัดการการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการ : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้ำวิกฤต กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้ำวิกฤต
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ โรงฆ่ า สั ต ว์ และสถานที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ในการแก้ไขปัญหาน�้ำเสียและมลภาวะอื่น ๆ เป็นพิษที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้ำ
2. เพื่อลดการปล่อยของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้ำ
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ผลลัพธ์ (Outcome) : ร้อยละของแหล่งก�ำเนิดมลพิษด้านน�้ำที่ตรวจสอบได้รับการจัดการ ร้อยละ 80
ผลผลิ ต (Output) : กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง

ด้านปศุสตั ว์เพือ่ แก้ไขปัญหาลุม่ น�ำ้ วิกฤต เป็นการส�ำรวจ
เก็บตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ ฟาร์มเลีย้ ง โรงฆ่าสัตว์ และสถานทีผ่ ลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่อลุม่ น�ำ้ วิกฤต และประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ชุมชน
โดยมีตวั ชีว้ ดั กิจกรรม คือ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจั ด การน�้ ำ เสี ย เป้ า หมายจ� ำ นวน 12 แห่ ง
มีผลการด�ำเนินงาน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหา อุปสรรค : ต้องให้เวลาผู้ประกอบการ

ฟาร์มสุกรด�ำเนินการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ตามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ ให้คำ� แนะน�ำ และต้องรอผลการตรวจสอบ
ค่าดัชนีคุณภาพน�้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
12
8
4
0

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ข้อเสนอแนะ :

1. ทราบถึงแหล่งทีม่ าของของเสียจากสถานประกอบการฟาร์มปศุสตั ว์
ทีม่ โี อกาสเกิดปัญหามลพิษ เพือ่ จัดหาแนวทางการป้องกันการปนเปือ้ น
สู่แหล่งน�้ำ
2. สถานประกอบการฟาร์มปศุสตั ว์ได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการ
บ�ำบัดน�้ำเสีย
3. สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการร่วมกันแก้ปัญหามลพิษ
ระหว่างชุมชมและผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์
4. เพิม่ โอกาสสร้างรายได้ลดค่าใช้จา่ ยพืน้ ฐานในการประกอบกิจการ
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ในระยะยาว จากการมี ร ะบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

932,795,517.06

732,275,852.12

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

116,400,678.21

28,209,045.62

วัสดุคงเหลือ

7

152,383,424.11

258,136,281.15

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

8,374.40

4,557.75

1,201,587,993.78

1,018,625,736.64

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

9

1,749,609.48

1,881,822.33

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

10

1,395,115,322.03

1,208,741,031.79

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

11

2,194,510,553.43

2,131,943,415.05

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

62,445,733.78

41,641,262.39

3,653,821,218.72

3,384,207,531.56

4,855,409,212.50

4,402,833,268.20

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวม สินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

13

74,238,843.83

102,071,169.49

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

14

117,337,312.53

26,912,119.46

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

15

133,772.47

8,760.00

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

16

26,059,480.95

26,059,480.95

เงินรับฝากระยะสั้น

17

177,912,572.34

116,088,332.45

395,681,982.12

271,139,862.35

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

18

101,640,479.74

80,029,854.73

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

19

1,320,000.00

1,350,000.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

20

1,478,797,591.51

1,305,444,650.90

1,581,758,071.25

1,386,824,505.63

1,977,440,053.37

1,657,964,367.98

2,086,490,978.28

2,086,490,978.28

791,478,180.85

658,377,921.94

-

-

2,877,969,159.13

2,744,868,900.22

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม หนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวม สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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กรมปศุสัตว์
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

23

7,801,615,284.83

8,199,813,889.34

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

24

7,381,562.72

13,373,059.25

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

25

5,683,531.00

8,604,545.00

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

26

40,593,742.78

31,220,750.57

รายได้อื่น

27

520,941,931.44

378,969,778.26

8,376,216,052.77

8,631,982,022.42

รวม รายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

28

3,843,302,638.89

3,834,960,409.89

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

29

1,085,560,506.92

984,339,879.51

ค่าตอบแทน

30

19,496,480.00

31,570,618.00

ค่าใช้สอย

31

848,368,790.15

908,702,961.55

ค่าวัสดุ

32

1,117,211,126.25

1,160,277,468.94

ค่าสาธารณูปโภค

33

124,843,255.49

127,593,765.80

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

34

628,381,851.64

563,112,651.88

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

35

474,020,875.61

684,024,364.03

ค่าใช้จ่ายอื่น

36

101,637,317.43

7,290,859.71

8,242,822,842.38

8,301,872,979.31

133,393,210.39

330,109,043.11

-

-

133,393,210.39

330,109,043.11

รวม ค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

54

รายงานประจำ�ปี 2563

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการก�ำหนดทิศทางและ
นโยบาย การควบคุม การก�ำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
กรมปศุสตั ว์มสี ถานทีต่ งั้ อยูเ่ ลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีหน่วยงานส่วนกลาง
ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด และส�ำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรอบกฎหมายหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกรมปศุสตั ว์ ได้แก่ พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. 2558 พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์เพือ่ การจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวนเงิน 5,983,968,384.01 บาท
โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจ�ำ จ�ำนวนเงิน 5,144,092,564.01 บาท งบลงทุน จ�ำนวนเงิน 740,731,145.00 บาท งบเงินอุดหนุน
จ�ำนวนเงิน 97,225,303.00 บาท งบรายจ่ายอืน่ จ�ำนวนเงิน 1,919,372.00 บาท เพือ่ ใช้จา่ ยในแผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวนเงิน 21,850,300.00 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ�ำนวนเงิน 60,399,400.00 บาท
แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ จ� ำ นวนเงิ น 3,493,066,886.01 บาท แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเกษตรสร้ า งมู ล ค่ า จ� ำ นวนเงิ น
1,125,716,150.00 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวนเงิน 10,477,900.00 บาท แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม จ�ำนวนเงิน 23,917,000.00 บาท แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จ�ำนวนเงิน
1,047,192,848.00 บาท แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จ�ำนวนเงิน 130,700,000.00 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ�ำนวนเงิน 64,938,400.00 บาท และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ จ�ำนวนเงิน
5,709,500.00 บาท
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานทั้งสิ้น 277 หน่วยงาน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่าย 86 แห่ง เป็นหน่วยเบิกจ่าย
ในส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 190 แห่ง และหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 1 แห่ง ซึง่ รับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง และหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�ำงบการเงิน
แยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์มีเงินทุนหมุนเวียน
ภายใต้ความรับผิดชอบ จ�ำนวน 1 ทุน คือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�ำหน่าย ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้จ่าย
ในการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ ส�ำหรับจ�ำหน่ายใช้ป้องกันก�ำจัดโรคระบาดสัตว์ และด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและก�ำจัดโรคของ
กรมปศุสตั ว์ โดยไม่ตอ้ งน�ำรายได้สง่ คลัง เป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงานและมีการจัดท�ำงบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสตั ว์ รายการ
บัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�ำหน่ายดังกล่าว จึงไม่ได้น�ำมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน
รายงานการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด ซึง่ รวมถึงหลักการและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ และมีรูปแบบการน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 357
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
รายงานการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้รายงานการเงินทีห่ น่วยงานของรัฐจัดท�ำขึน้ จะต้องเป็นรายงานการเงินทีร่ วมเงินทุกประเภท และหากมี
หน่วยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดท�ำรายงานการเงินรวมที่หน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยรายงานการเงินของหน่วยงาน
ระดับกรม ต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมภิ าค และหน่วยงานย่อยภายใต้สงั กัด รวมทัง้ กิจกรรมเกีย่ วกับ
เงินนอกงบประมาณ ไม่วา่ จะเป็นเงินนอกงบประมาณทีก่ ฎหมายอนุญาตให้นำ� ไปใช้จา่ ยได้โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียนหรือ
กองทุนเงินนอกงบประมาณทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยังมิได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม เป็นผลให้กรมปศุสัตว์มิได้น�ำทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จ�ำนวน 1 ทุน ที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของกรมปศุสัตว์มารวมในรายงานการเงินของกรมปศุสัตว์
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุงใหม่และบังคับใช้ในงวดอนาคต ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563
ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวด
ที่น�ำมาถือปฏิบัติ
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และต้องจ่ายคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดทีจ่ ะเปลีย่ นให้เป็นเงินสดได้ภายใน
3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�ำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตาม
ลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.3 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงาน บุคคลภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ โดยอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มี
ดอกเบีย้ ก็ได้ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวส่วนทีจ่ ะถึงก�ำหนดช�ำระคืนภายในหนึง่ ปีนบั จากวันสิน้ รอบระยะเวลาในงบการเงิน จะแสดงไว้เป็น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ ภายใต้หวั ข้อสินทรัพย์หมุนเวียน หน่วยงานแสดงเงินให้กยู้ มื ตามมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
จะตั้งขึ้นส�ำหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การได้รับช�ำระหนี้ที่ผ่านมา ข้อมูล
ประวัติการช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
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4.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลืองทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู และไม่มลี กั ษณะ
คงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ไม่ได้แสดงจ�ำนวนเงิน ส�ำหรับที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า 30,000 บาท ขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์อยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน ต้นทุน
ในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้
กรมปศุสัตว์ได้ก�ำหนดอายุการใช้งานตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์ดังนี้
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ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์
อายุการใช้งาน

อัตราค่าเสื่อมราคา

(ปี)

(ร้อยละ)

1. อาคาร

25

4

2. อาคารชั่วคราว

10

10

3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

20

5

3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก

10

10

10

10

3

33.34

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5

20

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5

20

- เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า

15

6.66

7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5

20

8. ครุภัณฑ์การเกษตร

5

20

9. ครุภัณฑ์โรงงาน

5

20

10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5

20

11. ครุภัณฑ์สำ�รวจ

10

10

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5

20

13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4

25

14. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5

20

15. ครุภัณฑ์อื่น

5

20

16. ครุภัณฑ์สนาม

5

20

ประเภทสินทรัพย์

3. สิ่งก่อสร้าง

4. ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
- เฉพาะรายการโทรศัพท์มือถือ (ที่ได้มาตั้งแต่ปี งปม. 2554 เป็นต้นไป)

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

กรมปศุสัตว์

59

กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามการก�ำหนด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์กรมปศุสัตว์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 4 ปี อัตราค่าเสื่อมร้อยละ 25 ต่อปี
4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาวเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้
ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่
รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือ
รับบริจาค
4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจาก
เงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของ
หน่วยงานผู้เบิกแทน
4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.10 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหัก
ส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
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4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงินยกเว้นในกรณีทมี่ เี งือ่ นไขเป็นข้อจ�ำกัด
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามในการใช้จา่ ยเงิน หรือได้รบั ความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี จะทยอย
รับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการนั้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของ
สินทรัพย์นั้น
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
2563

เงินสดในมือ

(หน่วย : บาท)
2562

78,000.00

8,720.00

1,320,000.00

1,350,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

172,994,455.54

125,917,579.24

เงินฝากคลัง

706,707,104.79

597,726,351.96

51,695,956.73

7,273,200.92

932,795,517.06

732,275,852.12

เงินทดรองราชการ

เงินฝากประจ�ำอายุ 3 เดือน
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนทีห่ น่วยงานถือไว้เพือ่ ใช้จา่ ยส�ำหรับการด�ำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้
เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�ำเป็น
ในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถ
เบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
เงินฝากคลัง จ�ำนวน 706,707,104.79 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณ ที่มีข้อจ�ำกัดในการ
ใช้จา่ ยเพือ่ จ่ายต่อไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมายอันเป็นทีม่ าของเงินฝากคลังนัน้ หน่วยงานไม่สามารถ
น�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ ซึ่งรายละเอียดของบัญชีเงินฝากคลังแต่ละบัญชีมีดังนี้

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
									

(หน่วย : บาท)
2563

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์

2562

155,222.50

525,280.00

1,062,365.50

1,965,705.50

80,393,609.51

21,811,642.17

1,560,290.90

5,523,508.43

556,543,634.68

459,589,298.81

52,615,183.90

88,757,585.30

เงินรับบริจาค

2,365,802.89

7,768,035.89

เงินฝากค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

9,451,594.20

10,120,234.47

4,875.00

1,002,780.00

-

662,281.39

2,551,835.71

-

2,690.00

-

706,707,104.79

597,726,351.96

เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานของกรมปศุสัตว์
เงินรายได้จากการผลิตและจำ�หน่ายด้านปศุสัตว์
เงินฝากเงินทุนวิจัย
เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำ�สัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร
เงินฝากประกันสัญญา

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่รับจาก อบต.
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์
รวม เงินฝากคลัง
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

						

(หน่วย : บาท)

2563

2562

ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

66,998.70

-

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

1,566,868.22

2,944,525.84

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

126,250.00

79,200.00

-

720,809.50

361,369.30

361,369.30

รายได้ค้างรับ

114,279,191.99

24,103,140.98

รวม

116,400,678.21

28,209,045.62

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

-

-

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)

-

-

116,400,678.21

28,209,045.62

เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้		
										
ลูกหนี้เงินยืม

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระและ
การส่งใช้ใบสำ�คัญ

(หน่วย : บาท)

ถึงกำ�หนดชำ�ระและ
การส่งใช้ใบสำ�คัญ

เกินกำ�หนดชำ�ระและ
การส่งใช้ใบสำ�คัญ

รวม

2563

1,482,148.22

55,050.00

155,920.00

1,693,118.22

2562

2,103,798.00

-

919,927.84

3,023,725.84

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ							

(หน่วย : บาท)

2563

วัสดุคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ

2562

152,383,424.11

258,136,281.15

-

-

152,383,424.11

258,136,281.15

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					

(หน่วย : บาท)

2563

2562

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

8,374.40

4,557.75

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

-

8,374.40

4,557.75

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว

				

(หน่วย : บาท)
2563

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ลูกหนี้อื่น

-

-

1,749,609.48

1,881,822.33

-

-

1,749,609.48

1,881,822.33

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ

2562

หมายเหตุ 10 เงินให้กู้ยืมระยะยาว				

(หน่วย : บาท)
2563

เงินให้กู้ระยะยาว
หัก ส่วนที่จะครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธิ
เงินให้ยืมระยะยาว
รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว

2562

1,395,115,322.03

1,208,741,031.79

-

-

1,395,115,322.03

1,208,741,031.79

-

-

1,395,115,322.03

1,208,741,031.79

-

-

1,395,115,322.03

1,208,741,031.79

เงินให้กู้ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว จ�ำนวน 1,395,115,322.03 บาท เป็นเงินทีก่ ยู้ มื จากเงินกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ เงินกองทุนรวมเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 		

(หน่วย : บาท)
2563

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

2562

4,643,886,901.38

4,538,516,671.35

(4,002,145,597.98)

(3,925,876,210.69)

641,741,303.40

612,640,460.66

6,794,237,330.58

6,275,303,156.06

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์

(5,268,123,300.95)

(4,797,861,194.92)

ครุภัณฑ์สุทธิ

1,526,114,029.63

1,477,441,961.14

26,655,220.40

41,860,993.25

2,194,510,553.43

2,131,943,415.05

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				

(หน่วย : บาท)
2563

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้การค้า	

2562

181,118,593.50

138,585,143.50

(118,672,859.72)

(96,943,881.11)

62,445,733.78

41,641,262.39

				

(หน่วย : บาท)
2563

2562

เจ้าหนี้การค้า

74,238,843.83

102,071,169.49

รวม เจ้าหนี้การค้า

74,238,843.83

102,071,169.49

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น					

(หน่วย : บาท)
2563

2562

เจ้าหนี้อื่น

1,398,295.99

1,200,347.90

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

4,736,030.42

5,595,156.63

111,202,986.12

20,116,614.93

-

-

117,337,312.53

26,912,119.46

ใบสำ�คัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น				
2563

(หน่วย : บาท)
2562

รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

133,772.47

8,760.00

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

133,772.47

8,760.00

หมายเหตุ 16 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น				
2563

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)
2562

-

-

26,059,480.95

26,059,480.95

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อชำ�ระเงินกู้รัฐบาล

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี้

-

-

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่น ๆ

-

-

26,059,480.95

26,059,480.95

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 17 เงินรับฝากระยะสั้น					

(หน่วย : บาท)
2563

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน
เงินรับฝากอื่น

-

-

124,979,145.70

27,099,131.85

-

-

52,933,426.64

88,989,200.60

177,912,572.34

116,088,332.45

เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

2562

หมายเหตุ 18 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

			

2563

เจ้าหนี้รายการเงินอุดหนุนระยะยาว

2562

101,640,479.74

80,029,854.73

-

-

101,640,479.74

80,029,854.73

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 19 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว				
2563

(หน่วย : บาท)
2562

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำ�เนินงาน

1,320,000.00

1,350,000.00

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

1,320,000.00

1,350,000.00

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

			

(หน่วย : บาท)
2563

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี

2562

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,478,797,591.51

1,305,444,650.90

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,478,797,591.51

1,305,444,650.90

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 1,478,797,591.51 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รับจากส่วนกลาง
ตามการจัดสรรเงินกองทุนต่าง ๆ และลูกหนี้ละเมิด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)
ประเภทของเงิน

โครงการ/รายการ

เงินกองทุนรวมเพื่อ
โครงการพัฒนาการผลิตเนือ้ โคมาตรฐานอินทรีย์
ช่วยเหลือเกษตรกร
เงินกองทุนสงเคราะห์ โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์
เกษตรกร
“โคบาลบูรพา”

2563

2562

4,196,000.00

5,903,965.59

305,100,848.45

358,800,000.00

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลีย้ งแพะเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดินท�ำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจ�ำปี 2560

16,104,000.00

84,713,000.00

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1

63,142,473.58

79,250,031.79

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

875,130,000.00

767,995,831.19

44,000,000.00

0.00

6,900,000.00

6,900,000.00

157,074,660.00

0.00

1,749,609.48

1,881,822.33

1,478,797,591.51

1,305,444,650.90

โครงการแพะ-แกะ ล้านนา
เงินกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนการเลีย้ งโคเนือ้ บ้านแสนแก้ว
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
โคเนื้อรองรับ FTA

ลูกหนี้ละเมิด

ลูกหนี้ละเมิด
รวมทั้งสิ้น
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 21 ภาระผูกพัน							
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ดังนี้
										

(หน่วย : บาท)
2563

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

410,236.86

454,538.96

93,034,300.00

121,730,300.00

-

-

93,444,536.86

122,184,838.96

เกิน 5 ปี
รวม ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

2562

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
		 หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,953,959.59 บาท
		 (ปี 2562 จ�ำนวนเงิน 4,212,596.60 บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
										

(หน่วย : บาท)
2563

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

2562

-

-

38,248,672.10

10,819,200.00

อุปกรณ์ และอื่น ๆ

142,170,037.00

91,787,646.00

รวม ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

180,418,709.10

102,606,846.00

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

		 ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ							
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 หน่วยงานมีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุและบริการอืน่ ๆ จ�ำแนกตาม
		 ระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้
										

(หน่วย : บาท)
2563

ไม่เกิน 1 ปี

2562

88,804,094.72

23,863,486.65

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

-

เกิน 5 ปี

-

-

88,804,094.72

23,863,486.65

รวม
หมายเหตุ 22 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

		 ในปี 2563 หน่วยงานได้ด�ำเนินการปรับปรุงบัญชีดังนี้
		 ปรับปรุงกับบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก่ การบันทึกปรับปรุงบัญชีรายการของปีก่อน รายการบัญชีค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายของเงินกองทุน บัญชีที่เกี่ยวกับระบบบัญชีสินทรัพย์ ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 507,884.52 บาท เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 23 รายได้จากงบประมาณ					
(หน่วย : บาท)
2563

2562

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบดำ�เนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ

3,383,312,121.76
1,737,157,817.08
549,688,022.23
97,177,335.00
3,624,601.11
1,859,821,124.25
(19,846,921.50)
7,610,934,099.93

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบดำ�เนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
รวม รายได้จากงบประมาณ

74,375,086.79
113,602,521.29
0.00
1,140,010.00
1,563,566.82
190,681,184.90
7,801,615,284.83

3,353,902,099.56
1,870,763,137.74
634,949,092.31
134,357,468.50
12,565,829.06
1,316,212,981.36
(22,027,623.81)
7,300,722,984.72
186,928,722.24
155,670,037.09
11,550.00
1,017,240.00
555,463,355.29
899,090,904.62
8,199,813,889.34

หมายเหตุ 24 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ					

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : บาท)

2563

2562

2,981,922.12
4,399,640.60
7,381,562.72

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

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 25 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 			
2563

(หน่วย : บาท)
2562

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ�เนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ

5,683,531.00

8,604,545.00

รวม รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

5,683,531.00

8,604,545.00

หมายเหตุ 26 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
2563

(หน่วย : บาท)
2562

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ�เนินงานจากแหล่งอื่น

5,937,520.00

3,211,755.00

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน

7,734,629.18

5,785,498.51

รายได้จากการบริจาค

26,921,593.60

22,223,497.06

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

40,593,742.78

31,220,750.57

หมายเหตุ 27 รายได้อื่น					

(หน่วย : บาท)
2563

รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น

2562

504,710,520.10

377,824,338.17

16,231,411.34

1,145,440.09

520,941,931.44

378,969,778.26

รายได้เงินนอกงบประมาณ จ�ำนวน 504,710,520.10 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามระเบียบ
กรมปศุสตั ว์วา่ ด้วยเงินค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากใบอนุญาตน�ำสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออกหรือผ่านราชอาณาจักร และค่าทีพ่ กั สัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่น�ำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 28 กันยายน 2559
ได้กำ� หนดปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายบุคลากร					

(หน่วย : บาท)
2563

เงินเดือน

2562

1,912,269,007.87

1,908,702,801.91

18,067,840.10

21,000,060.00

310,189,477.87

327,232,353.79

1,218,365,729.46

1,181,219,071.80

7,560,300.57

7,974,748.84

167,656,384.60
21,767,569.25

174,794,856.69
25,411,246.50

2,006,688.00

2,449,369.56

เงินชดเชย กบข.

30,013,884.74

29,536,220.29

เงินสมทบ กบข.

45,020,827.27

44,304,330.18

เงินสมทบ กสจ.

7,177,163.52

7,663,941.63

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

45,204,709.28

49,677,191.33

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

2,325,140.00

2,142,920.00

46,745,970.52

43,331,726.94

8,931,945.84

9,519,570.43

3,843,302,638.89

3,834,960,409.89

ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต

ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 29 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ							
2563

บำ�นาญ

(หน่วย : บาท)
2562

693,745,184.55

616,800,148.46

44,139,909.07

45,711,127.17

142,192,594.87

125,914,625.15

บำ�เหน็จตกทอด

43,118,024.16

38,842,134.40

บำ�เหน็จดำ�รงชีพ

54,768,189.95

61,246,643.65

ค่ารักษาพยาบาล

99,870,891.90

88,230,690.93

เงินช่วยการศึกษาบุตร

2,165,146.00

2,271,695.00

บำ�เหน็จบำ�นาญอื่น

5,560,566.42

5,322,814.75

1,085,560,506.92

984,339,879.51

เงินช่วยค่าครองชีพ
บำ�เหน็จ

รวม ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

หมายเหตุ 30 ค่าตอบแทน							

(หน่วย : บาท)

2563

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าตอบแทน

2562

19,496,480.00

31,570,618.00

-

-

19,496,480.00

31,570,618.00
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 31 ค่าใช้สอย						

(หน่วย : บาท)
2563

2562

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

65,173,837.53

101,530,815.49

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

181,902,313.78

223,040,914.61

54,863,571.58

63,484,660.86

476,676,267.68

441,181,814.79

814,028.89

1,085,378.85

5,102,874.64

7,406,182.05

47,658,519.18

40,995,116.48

96,901.10

8,143,788.17

10,767,880.52

16,724,104.69

5,312,595.25

5,110,185.56

848,368,790.15

908,702,961.55

ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย

หมายเหตุ 32 ค่าวัสดุ							
2563

ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)
2562

1,001,646,426.69

1,048,873,937.94

ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง

84,459,286.49

96,532,206.44

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์

31,105,413.07

14,871,324.56

1,117,211,126.25

1,160,277,468.94

รวม ค่าวัสดุ

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 33 ค่าสาธารณูปโภค						
2563

(หน่วย : บาท)
2562

ค่าไฟฟ้า

86,606,615.40

88,841,338.95

ค่าประปา

5,230,911.29

5,198,261.95

ค่าโทรศัพท์

4,582,103.84

4,844,869.94

25,467,790.33

25,721,383.40

2,955,834.63

2,987,911.56

124,843,255.49

127,593,765.80

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 34 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย				
2563

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(หน่วย : บาท)
2562

71,186,881.15

75,371,550.94

535,465,991.88

471,634,606.74

21,728,978.61

16,106,494.20

628,381,851.64

563,112,651.88
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กรมปศุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 35 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค			

(หน่วย : บาท)

2563

2562

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ

-

-

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน

-

-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน-อปท.

-

20,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำ�ไร

3,600,000.00

3,600,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ

3,158,512.01

3,164,084.03

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงานอื่น

445,846,628.60

98,408,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน

452,605,140.61

105,192,684.03

-

-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น

21,415,735.00

578,831,680.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

21,415,735.00

578,831,680.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

474,020,875.61

684,024,364.03

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.

หมายเหตุ 36 ค่าใช้จ่ายอื่น						

(หน่วย : บาท)

2563

กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

2562

177,291.81

147,862.44

-

1,069.51

ค่าใช้จ่ายอื่น

101,460,025.62

7,141,927.76

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

101,637,317.43

7,290,859.71

กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท.

กรมปศุสัตว์
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กรมปศุสัตว์
รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

-

-

650,311,958.14

658,824,105.49

650,311,958.14

658,824,105.49

43,380.00

727,913.60

-

-

650,268,578.14

658,096,191.89

(650,143,565.67)

(658,087,431.89)

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

125,012.47

8,760.00

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

(125,012.47)

(8,760.00)

-

-

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวม รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

ส่วนที่ 4

บทความ และผลงานโดดเด่น

กรมปศุสัตว์
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ด้านบริหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

กรมปศุสต
ั ว์ ได้มง
ุ่ มัน
่ ในการพัฒนากระบวนการทีส
่ ำ� คัญอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ให้สน
ิ ค้าปศุสต
ั ว์มค
ี ณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�ำคัญ
ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพือ
่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บ
ั บริการและผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีสว
่ นร่วมในการด�ำเนินการ การน�ำระบบดิจท
ิ ล
ั และเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การในภาพรวม เพื่อให้การด�ำเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกัน
ทัง
้ ระบบ และน�ำไปสูก
่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 และองค์การคุณภาพในระดับสากล ซึง
่ จากการด�ำเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. จ�ำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เป็น
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การได้ ทั ด เที ย มมาตรฐาน
สากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน
หลอมรวมกั บ ความตั้ ง ใจจริ ง ของทุ ก คนในองค์ ก าร
เพือ
่ น�ำพาองค์การให้กา้ วสูค
่ วามเป็นเลิศ โดยกรมปศุสต
ั ว์
ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั หน่วยงานของรัฐทีม่ ผี ลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพือ่ ประชาชนได้รบั บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับจ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1) ประเภทนวั ต กรรมการบริ ก าร ระดั บ ดี ผลงาน
“อีสมาร์ทพลัส” ระบบการประเมินความเสีย
่ งฟาร์มสุกร
กับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร (African Swine Fever : ASF) ของส�ำนักควบคุม
ป้องกัน และบ�ำบัดโรคสัตว์

2) ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “การผลิต
พ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ (Tropical Holstein, TH)
ของส�ำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

กลุม่ พัฒนาวิชาการปศุสตั ว์ ได้จดั โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำปี พ.ศ. 2563 หลักสูตร “การวางกรอบ
แนวคิดและสร้างแบบการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม และวิชาการ
ปศุสัตว์” โดยก�ำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ ได้มีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิด
วางกรอบการวิจยั และสร้างแบบการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรมและ

วิชาการของกรมปศุสัตว์ให้เห็นเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย ตลอดจนเพิ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมด้ า นปศุ สั ต ว์ ใ ห้ มี จ� ำ นวนมากและ
หลากหลาย เพือ่ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล

กรมปศุสัตว์

ข้อมูลผลงานส�ำคัญ ปี 2563 ของกลุ่มประสานราชการ
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภูมิภาค (ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต ส�ำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ)

โดยจัดท�ำค�ำของบลงทุนสนับสนุนรายการต่าง ๆ ดังนี้

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา

ก่อสร้างส�ำนักงาน

ก่อสร้างส�ำนักงาน

ยานพาหนะและขนส่ง

และเผยแพร่

ปศุสัตว์จังหวัด

ปศุสัตว์อ�ำเภอ

จ�ำนวน 49 คัน

จ�ำนวน 5 รายการ

จ�ำนวน 2 แห่ง

จ�ำนวน 8 แห่ง

ผลการด�ำเนินงาน

จากการด�ำเนินงานเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ให้แก่หน่วยงานภูมิภาค ท�ำให้
1. หน่วยงานภูมิภาค ได้รับครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง ทดแทนคั น เดิ ม
ทีม่ อี ายุการใช้งานมานาน หมดสภาพและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและทรัพย์สิน
ของทางราชการ ซึ่งยานพาหนะและขนส่ง
เป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการออกปฏิบตั งิ าน
ให้ บ ริ ก ารแก่ เ กษตรกร ผู ้ ป ระกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยให้สามารถ
ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทั่วถึง
2. หน่วยงานภูมิภาค มีสถานที่ท�ำการ
ส� ำ นั ก งาน เพื่ อ เป็ น ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงาน
ภูมภิ าคระดับจังหวัด และอ�ำเภอ เป็นสถานที่
พร้ อ มให้ บ ริ ก ารติ ด ต่ อ ราชการของ
ผูป้ ระกอบการ ให้คำ� แนะน�ำปรึกษา รวมถึง
ให้บริการด้านรักษาพยาบาลสัตว์ เป็นต้น
3. หน่วยงานภูมิภาค มีขวัญก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ และสนับสนุน
สิ่งจ�ำเป็นจากกรมปศุสัตว์

ปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน บ้านพัก
และสิง
่ ก่อสร้างอืน
่ ๆ
จ�ำนวน 11 รายการ

รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน
75 รายการ
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2. ออกส�ำรวจพื้นที่ส่วนภูมิภาค นิเทศ และติดตามงานส่วนภูมิภาค
ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานเลขานุการกรมออกส�ำรวจพืน้ ที่ นิเทศ และติดตาม
งานส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 รับฟังปัญหา
อุปสรรค ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา สนับสนุน
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ส�ำรวจพื้นที่จริง
และสภาพความเป็นอยู่ เพือ่ จัดเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการ

ออกส�ำรวจพื้นที่ส่วนภูมิภาค

ของบประมาณงบลงทุน ทั้งสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และปัจจัย
ส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท�ำให้หน่วยงานภูมิภาค
มีความพร้อมปฏิบตั งิ านให้บริการแก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น

นิเทศและติดตามงานส่วนภูมิภาค

กรมปศุสัตว์
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ด้านมาตรฐาน
อาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated feed)

อาหารสัตว์ทผ
ี่ สมยา (Medicated feed) หมายความว่า อาหารสัตว์ผสมส�ำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ทม
ี่ ี
ส่วนผสมของยา ซึ่งถือเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และจัดเป็น
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ส�ำหรับการผลิต น�ำเข้า ขาย และใช้อาหารสัตว์ที่ผสมยานั้น
มีการก�ำกับ ควบคุม ดูแลตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ
่ ง ก�ำหนดลักษณะเงือ
่ นไขของอาหารสัตว์
ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต น�ำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ควบคุมปัญหา
การดื้อยา และความปลอดภัยต่อสัตว์และคน

การใช้ยาส�ำหรับการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

1

ยาต้องขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยาส�ำหรับผสม
อาหารสัตว์

2

ห้ามใช้ยากลุ่ม
Cephalosporins

3

ห้ามใช้ยากลุ่ม
Polymyxins Penicillins
Fluoroquinolones และ
Fosfomycin
ในวัตถุประสงค์ป้องกันโรค

4

ห้ามใช้ยาในข้อ 3
รวมกันตั้งแต่
2 ชนิดขึ้นไป
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การผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา
กรณีเพื่อจ�ำหน่าย

กรณีเพื่อใช้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

• จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยากับกรมปศุสัตว์
• จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยากับกรมปศุสัตว์
(ฟาร์มสุกร > 500 ตัว, สัตว์ปีกให้เนื้อ > 5,000 ตัว,
• มีใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
• ได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะทีด่ ใี นสถานที่ สัตว์ปกี ให้ไข่ > 1,000 ตัว)
ประกอบการ (Good Manufacturing Practices : GMP) • มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
• มีผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา
• มีสตั วแพทย์ผคู้ วบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ทผี่ สมยา
• รายงานสรุปปริมาณการใช้ยาและอาหารสัตว์ที่ผสมยา
• รายงานสรุปปริมาณการใช้ยาและอาหารสัตว์ที่ผสมยา
• ทดสอบ Homogeneity และ Carryover
• ทดสอบ Homogeneity และ Drug carryover
ปัจจุบันมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

จ�ำนวน 73 โรงงาน

เนื่องจากบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

การขายอาหารสัตว์ที่ผสมยา
1. ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตขาย

2. ขายอาหารสัตว์ที่ผสมยาให้กับผู้ซื้อที่มี

3. ท�ำบันทึกการซื้อ – ขายอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ใบสั่งใช้ยา ยกเว้นอาหารสัตว์ส�ำหรับสุกร

ที่ผสมยา และเก็บใบสั่งใช้ยาจนกระทั่ง

ที่น�้ำหนักน้อยกว่า 25 กิโลกรัม ที่มียาต้าน

ครบรอบปีปฏิทิน

แบคทีเรียไม่เกิน 2 ชนิด

ระบบการติดตามการใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated feed) : DLD-AMU

เป็นระบบที่ใช้ส�ำหรับการรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพและการผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา และเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้

Workflow
เจาหนาที่บันทึก
ขอมูลโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว

รายการขอมูลปริมาณ
การใชยา

บันทึกขอมูลปริมาณ
การใชยา

ดูรายงาน

สงขอมูล

สัตวแพทย
ประจำโรงงาน

รายการขอมูลปริมาณการใชยา

ดูรายงาน

ยืนยันขอมูล

เจาหนาที่
กรมปศุสัตว

รายการขอมูลปริมาณการใชยา

ออกรายงาน (ปยส.1 และ ปอส.1)

ระบบติดตามการใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

กรมปศุสัตว์

กองควบคุ ม อาหารและยาสั ต ว์ ด� ำ เนิ น การควบคุ ม และ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศที่ เ ป็ น คู ่ ค ้ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้กองควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์
และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service) ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ เพื่อลดระยะเวลา ลดกระดาษ และไร้กระดาษ
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ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางมายื่นด้วยตนเอง ในการขอใบอนุญาต
บริการช�ำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment การเชือ่ มโยง
ข้อมูลสินค้า (Permission Goods) กับกรมศุลกากร เชื่อมโยง
ข้อมูลหนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพ (Certificate of Health)
กับส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
การเฝ้าระวังและประเมินความเสีย่ งของสินค้าปศุสตั ว์ น�ำเข้าและ
ส่งออก โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานประจ�ำ ปี 2563
กิจกรรม

หน่วยวัด

จ�ำนวน

ตัวอย่าง
ฉบับ
ฉบับ

2,452
21,336
1,553

ออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) *

ฉบับ

245

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

ครั้ง

1

สุ่มตัวอย่างสินค้าอาหารสัตว์น�ำเข้า
ออกหนังสือแจ้งการน�ำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)
ออกหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) *

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
* ที่มา : การขอใบรับรองอาหารปศุสัตว์
สถิติการน�ำเข้าอาหารสัตว์

ในปี 2563 มี อ าหารสั ต ว์ น� ำ เข้ า มาราชอาณาจั ก ร ปริ ม าณ 8,181,117.73 ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 91,781.26 ล้ า นบาท
ตรวจพบการปนเปื้อน Salmonella ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น จ�ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้ด�ำเนินตามพระราช
บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์แยกประเภท ปี 2563
ประเภท

วัตถุดิบ
อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์
วัตถุที่ผสมแล้ว
ผลิตภัณฑ์นมส�ำหรับสัตว์
วัตถุที่เติม
อาหารสัตว์เลี้ยง
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ (ตัน)
7,632,234.01
339,755.29
85,809.58
39,588.39
17,014.14
38,666.78
28,049.54
8,181,117.73

ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ปี 2563
ชนิด

กากถั่วเหลือง
ข้าวสาลีเมล็ด
ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์
กากดีดีจีเอส
ข้าวบาร์เลย์
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
กากเมล็ดทานตะวัน
กากเรปซีดหรือกากคาโนลา
โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด
ร�ำข้าวสาลี

ปริมาณ (ตัน)
2,170,913.76
1,563,044.78
1,664,750.07
576,737.20
519,721.54
180,872.01
60,544.95
219,743.97
34,385.60
95,732.58

มูลค่า (ล้านบาท)
66,836.36
10,320.58
8,192.24
1,052.93
1,650.92
1,727.05
2,001.19
91,781.26

มูลค่า (ล้านบาท)
25,423.20
11,770.41
8,725.58
4,415.10
3,607.79
796.41
534.94
1,891.60
670.77
645.48
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ชนิด
โปรตีนเข้มข้นจากถั่วเหลือง
ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
เนื้อและกระดูกป่น (สุกร)
เนื้อและกระดูกป่น (โค)
เนื้อและกระดูกป่น (แกะ)
เนื้อป่น (สุกร)
เนื้อสัตว์ปีกป่น
เนื้อและผลพลอยได้จากปลาหมึก
ผลพลอยได้จากปลา
ขนสัตว์ปีกป่น
เลือดป่น (สุกร)
เลือดป่น (สัตว์ปีก)
เลือดป่น (โค)
เลือดป่น (แกะ)
ไขมันวัว
พลาสมาผง (แกะ)
พลาสมาผง (โค)
พลาสมาผง (สุกร)
ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 2
ขนมปังป่น
แป้งข้าวสาลี
น�้ำมันปลา
กุ้งป่น เปลือกกุ้งป่น หัวกุ้งป่น
โปรตีนข้าวสาลีหรือกลูเทนข้าวสาลี
ไข่ผง
สาหร่าย สาหร่ายป่น สาหร่ายผง
ร�ำหยาบ/ร�ำละเอียด
เศษข้าวหัก
ผลผลอยได้จากการสีเมล็ดข้าวโพด
หญ้าแห้ง หญ้าอัดเม็ด
น�้ำมันไก่
ผลไม้ผง ผลไม้อบแห้ง
เยิร์มข้าวโพด
ทอรีน
บีทพัล
กากงา
กรดไขมันปาล์ม
ถั่วหมัก
ไขมันปาล์ม
น�้ำมันปาล์ม
ผลไม้อบแห้ง
กากเมล็ดฝ้าย
เมล็ดเฟล็กซีด
น�้ำมันกุ้ง โปรตีนกุ้ง
ร�ำสกัดน�้ำมัน
กากมิริน
เมล็ดลูกซัด
กัวร์มิลล์
ข้าวโอ๊ตเมล็ด และผลพลอยได้
จากข้าวโอ๊ตเมล็ด
กากแคสเซีย
หนอนป่น

ปริมาณ (ตัน)
12,641.39
108,621.61
151,399.79
3,294.35
310.74
4,435.20
1,024.26
4,916.08
4,920.28
4,045.24
1,295.10
2,713.12
698.13
40.00
1,201.12
100.00
80.01
40.98
36,174.41
60,755.49
38,725.41
7,694.28
7,296.81
3,952.65
899.80
49,121.25
11,000.00
6,950.65
6,729.37
2,331.38
927.63
309.02
2,772.76
189.00
1,656.55
1,795.00
488.00
161.00
304.95
232.32
70.81
586.81
255.59
5.55
752.15
742.49
20.03
119.55
100.22
120.00
3.00

มูลค่า (ล้านบาท)
318.58
2,099.02
1,840.96
43.65
8.72
49.46
20.95
176.75
129.22
63.95
44.54
66.61
34.35
6.78
31.79
17.39
13.48
5.95
1,172.32
456.92
426.60
355.29
267.53
158.39
91.12
63.43
60.63
48.34
46.07
29.97
26.69
22.65
18.99
15.94
15.79
15.15
13.13
8.61
8.22
7.40
6.86
6.68
5.31
4.05
4.00
2.23
2.13
1.74
1.13
1.05
0.42

กรมปศุสัตว์

ชนิด

ยูเรีย
โปรตีนจากกากทานตะวัน
ไขมันสัตว์ปีก
แมลงป่น
อื่น ๆ

ปริมาณ (ตัน)
6.00
0.10
0.01
0.01
760.12

รวมทั้งสิ้น

7,632,234.01

ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมส�ำหรับสัตว์ ปี 2563
ประเภท
ปริมาณ (ตัน)
อาหารเสริมโปรตีน
126,856.19
อาหารเสริมแร่ธาตุ
199,788.28
อาหารเสริมวิตามิน
7,872.90
อาหารเสริมไขมัน
4,889.53
อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์อื่น ๆ
348.39
รวมทั้งสิ้น

339,755.29

ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ปี 2563
ประเภท
ปริมาณ (ตัน)
อาหารสุนัขและแมว
35,993.07
อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
อาหารประกอบการรักษาโรค
ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

มูลค่า (ล้านบาท)
4,618.15
3,328.91
1,925.70
433.91
13.90
10,320.58

มูลค่า (ล้านบาท)
1,249.53
433.49
44.03

38,666.78

1,727.05

85,809.58

ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทผลิตภัณฑ์นมส�ำหรับสัตว์ ปี 2563
ประเภท
หางเนยผงส�ำหรับสัตว์
หางเนยผงดัดแปลงส�ำหรับสัตว์
อาหารแทนนมส�ำหรับสัตว์
หางเนยผงผ่านกระบวนการส�ำหรับสัตว์
หางนมผงดัดแปลงส�ำหรับสัตว์
หางนมผงส�ำหรับสัตว์
หางนมผงพร่องมันเนยส�ำหรับสัตว์

66,836.36

2,247.79
425.92

ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ปี 2563
ประเภท
ปริมาณ (ตัน)
สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
82,961.05
อาหารนก
2,109.87
อาหารหนู
135.09
อาหารปลา
307.42
อาหารส�ำเร็จรูปสัตว์อื่น ๆ
81.48
อาหารม้า
206.45
อาหารกระต่าย
7.99
อาหารกุ้ง
0.15
อาหารไก่
0.09
อาหารสุกร
0.004
รวมทั้งสิ้น

มูลค่า (ล้านบาท)
0.19
0.05
0.01
0.0002
17.94

ปริมาณ (ตัน)
18,099.85
9,166.30
4,459.72
6,348.75
1,122.70
387.28
3.80
39,588.39

มูลค่า (ล้านบาท)
8,055.01
96.46
14.16
11.49
10.54
3.89
0.66
0.02
0.003
0.001
8,192.24

มูลค่า (ล้านบาท)
438.00
239.00
202.22
134.06
27.32
9.17
3.15
1,052.93
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ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปี 2563
ประเภท

สารปรุงแต่งกลิ่นรส
สารปรุงแต่งสี
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ (ตัน)

15,060.92
810.43
1,142.79

1,083.60
427.75
139.57

17,014.14

1,650.92

ตารางสถิติน�ำเข้าอาหารสัตว์ ประเภทอื่น ๆ ปี 2563
ประเภท

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

สารดักจับสารพิษจากเชื้อรา
สารขึ้นรูป

9,516.46
3,680.86

490.69
133.32

สารถนอมคุณภาพ
อื่น ๆ

6,610.63
8,241.59

369.19
1,007.99

28,049.54

2,001.19

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : หนังสือแจ้งการน�ำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ประเทศคู่ค้าที่มีความส�ำคัญและมีมูลค่าการน�ำเข้าสูงสุด 10 อันดับ คิดตามมูลค่าน�ำเข้า ปี 2563
ล�ำดับที่ 1

ประเทศบราซิล จ�ำนวน 1,872,026.68 ตัน มูลค่า 22,145.02 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดกากถั่วเหลือง โปรตีนเข้มข้นจากถั่วเหลือง

ล�ำดับที่ 2

ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 794,759.14 ตัน มูลค่า 10,249.11 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นกากดีดีจีเอส สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)

ล�ำดับที่ 3

ประเทศพม่า จ�ำนวน 1,514,334.15 ตัน มูลค่า 8,634.11 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น

ล�ำดับที่ 4

ประเทศยูเครน จ�ำนวน 1,054,105.71 ตัน มูลค่า 8,185.82 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวสาลีเมล็ด และกากเมล็ดทานตะวัน

ล�ำดับที่ 5

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 283,917.58 ตัน มูลค่า 7,575.58 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นอาหารเสริมโปรตีน สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)

ล�ำดับที่ 6

ประเทศอาร์เจนตินา จ�ำนวน 846,722.67 ตัน มูลค่า 7,321.72 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวสาลีเมล็ด กากถั่วเหลือง

ล�ำดับที่ 7

ประเทศยูเครน จ�ำนวน 539,563.48 ตัน มูลค่า 4,273.56 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวสาลีเมล็ด กากถั่วเหลือง

ล�ำดับที่ 8

ประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 537,325.84 ตัน มูลค่า 4,156.27 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวบาร์เลย์ ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น

ล�ำดับที่ 9

ประเทศฝรั่งเศส จ�ำนวน 94,404.11 ตัน มูลค่า 2,612.11 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) เนื้อและกระดูกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น

ล�ำดับที่ 10

ประเทศเยอรมนี จ�ำนวน 82,098.94 ตัน มูลค่า 2,460.18 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) เนื้อและกระดูกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีก

กรมปศุสัตว์
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สถิติการส่งออกอาหารสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด�ำเนินการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานของต่างประเทศที่เป็นคู่ค้า
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (e-Service)
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาต มีจ�ำนวนประเทศที่ส่งออก 77 ประเทศ ปริมาณ 750,712.94 ตัน
มูลค่า 54,786.49 ล้านบาท ขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) จ�ำนวน 22,896 ฉบับ ไม่ขอ 11,437 ฉบับ
โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ตารางสถิติปริมาณและมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์ ปี 2563
ประเภท

อาหารกระป๋องสุนัขและแมว
อาหารเม็ดสุนัขและแมว
อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างสุนัขและแมว
ปลาป่น
สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์
อาหารส�ำเร็จรูปปศุสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

277,071.04
214,004.80
25,083.92
129,501.47
28,780.11
14,450.76
43,396.00
7,309.94
9,372.19

32,775.06
7,110.40
5,260.55
4,428.22
2,393.11
1,085.16
625.44
139.25
950.72

750,712.94

54,786.49

ที่มา : หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ประเทศคู่ค้าที่มีความส�ำคัญและมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 10 อันดับ คิดตามมูลค่าส่งออก
เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ล�ำดับที่ 1

ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 76,896.91 ตัน มูลค่า 12,133.69 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องสุนัขและแมว อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 2

ประเทศญีป่ นุ่ จ�ำนวน 118,887.41 ตัน มูลค่า 9,306.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องสุนขั และแมว
อาหารเม็ดสุนัขและแมว อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลี้ยง ปลาป่น

ล�ำดับที่ 3

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 82,009.49 ตัน มูลค่า 4,059.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นปลาป่น
อาหารกระป๋องสุนัขและแมว อาหารเม็ดสุนัขและแมว

ล�ำดับที่ 4
ล�ำดับที่ 5

ประเทศอิตาลี จ�ำนวน 22,662.89 ตัน มูลค่า 3,372.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น อาหารกระป๋องสุนขั และแมว
อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
ประเทศมาเลเซีย จ�ำนวน 71,926.69 ตัน มูลค่า 3,092.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารเม็ดสุนัขและแมว
อาหารกระป๋องสุนัขและแมว สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 6

ประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 28,923.14 ตัน มูลค่า 2,977.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องสุนขั และ
แมว อาหารขบเคีย้ วและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง อาหารเม็ดสุนขั และแมว อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์

ล�ำดับที่ 7

ประเทศเวียดนาม จ�ำนวน 52,261.92 ตัน มูลค่า 2,519.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นปลาป่น อาหารเสริม
ส�ำหรับสัตว์ สารผสมล่วงหน้า (พรีมกิ ซ์) อาหารเม็ดสุนขั และแมว อาหารขบเคีย้ วและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง

ล�ำดับที่ 8

ประเทศไต้หวัน จ�ำนวน 34,018.88 ตัน มูลค่า 1,798.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น อาหารกระป๋องสุนขั และแมว
อาหารเม็ดสุนขั และแมว ปลาป่น อาหารขบเคีย้ วและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง

ล�ำดับที่ 9

ประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน 40,664.53 ตัน มูลค่า 1,701.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอาหารเม็ดสุนขั และแมว
อาหารกระป๋องสุนัขและแมว สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารขบเคี้ยวและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

ล�ำดับที่ 10

ประเทศฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน 26,628.72 ตัน มูลค่า 1,474.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสารผสมล่วงหน้า (พรีมกิ ซ์)
อาหารเม็ดสุนขั และแมว อาหารกระป๋องสุนขั และแมว อาหารขบเคีย้ วและอาหารว่างส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง
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ด้านสุขภาพสัตว์
กิจกรรมเฝ้าระวังติดตามโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ในอาหารสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสทีต
่ ด
ิ ต่อร้ายแรงในสุกรทีแ่ พร่กระจาย
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะ
ของโรคได้ตลอดชีวิต และยังมีความรุนแรงท�ำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
แต่สำ� หรับประเทศไทยยังไม่มก
ี ารระบาดของโรคนี้ จึงถือว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคสัตว์แปลกถิน
่
ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
ดังนั้น กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เล็งเห็นความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์ จึงได้จัดท�ำกิจกรรมเฝ้าระวัง ติดตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวัตถุดิบและอาหารสัตว์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาหารสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ระยะเวลาการด�ำเนินการ

วัตถุประสงค์

ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
– กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา
10 เดือน

1. เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวัตถุดิบ ณ ฟาร์มเลี้ยง
สุกร ร้านขายอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
2. เพือ
่ เฝ้าระวัง ติดตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในอาหารสัตว์ผสมส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับสุกร ณ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ร้านขายอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์

วิธีการด�ำเนินการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดและด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
เก็บตัวอย่าง 1 ถุง ๆ ละ 500 กรัม และส่งสถาบันสุขภาพสัตว์ เพื่อตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

กรมปศุสัตว์
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สารพันธุกรรมของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวัตถุดบ
ิ และอาหารสัตว์
วัตถุดิบ/อาหารสัตว์

เก็บตัวอย่างที่ด่าน
น�ำเข้า (จ�ำนวนตัวอย่าง)

ผลการวิเคราะห์

เก็บตัวอย่างจาก
ภายในประเทศ*
(จ�ำนวนตัวอย่าง)

ผลการวิเคราะห์

1. เนือ้ และกระดูกป่นจากสุกร
(เยอรมัน สเปน อิตาลี)

0

0

27

ลบ

115

ลบ

35

ลบ

3. ข้าวโพดป่น

0

0

11

ลบ

4. ปลายข้าว/ร�ำละเอียด/
ร�ำหยาบ

1

ลบ

40

ลบ

5. กากดีดีจีเอส (อเมริกา)

3

ลบ

14

ลบ

6. ข้าวสาลีเมล็ด
(ยูเครนและโรมาเนีย)

0

0

12

ลบ

7. แป้งข้าวสาลี
(จีนและเวียดนาม)

14 (เวียดนาม)

ลบ

11

ลบ

8. กากถั่วเหลือง

0

0

28

ลบ

0

ฟาร์ม 23
ร้านขาย 20
โรงงานผลิต 136

ลบ

2. ข้าวโพดเมล็ด
(พม่า กัมพูชา ไทย)

9. อาหารผสมส� ำ เร็ จ รู ป
ส�ำหรับสุกร
รวม (จ�ำนวนตัวอย่าง)

0
133

357

สรุปจากตาราง ทางกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้รว่ มกับด่าน
ตรวจสอบอาหารสัตว์ เก็บตัวอย่างวัตถุดบิ น�ำเข้าจากต่างประเทศทีม่ ี
ความเสี่ยงต่อโรค ASF เช่น กากดีดีจีเอส แป้งข้าวสาลี ข้าวโพด
เมล็ด และร�ำละเอียด และร่วมกับทางปศุสัตว์จังหวัดเก็บวัตถุดิบ
ได้แก่ เนื้อและกระดูกป่นจากสุกร ข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น
กากถั่วเหลือง ข้าวสาลีเมล็ด และอาหารสัตว์ผสมส�ำเร็จรูปจาก
โรงงานผลิต ฟาร์ม และร้านขายอาหารสัตว์ทวั่ ประเทศจ�ำนวนทัง้ 500
ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ออกมาเป็นลบทุกตัวอย่าง

ดังนัน้ จากผลการตรวจวิเคราะห์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ โอกาสที่
จะพบเชื้ อ โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ กั น ในวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ แ ละ
อาหารสัตว์ผสมส�ำเร็จรูปเป็นไปได้นอ้ ยมาก เนือ่ งจากลักษณะของ
อาหารสัตว์สภาพแวดล้อม กระบวนการผลิต และการจัดการต่าง ๆ
รวมถึงกรมปศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวัง ASF ในอาหารสัตว์
ตั้งแต่น�ำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการตรวจรับรอง

แหล่ ง ผลิ ต อาหารสั ต ว์ ต ่ า งประเทศ โรงงานผลิ ต อาหารสั ต ว์
มีมาตรการในการเฝ้าระวังทางด้านสุขลักษณะ สถานทีข่ ายอาหารสัตว์
และฟาร์มเลี้ยงสุกรได้รับการตรวจสอบสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ประกอบกั บ ในอาหารสั ต ว์ ผ สมส� ำ เร็ จ รู ป
มีกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ทผี่ า่ นความร้อนในการอัดเม็ดท�ำให้
โอกาสในการพบเชื้อดังกล่าวลดน้อยลง
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การเปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์
โรคติดเชือ
้ เกิดจากการทีร่ า่ งกายได้รบ
ั เชือ
้ ก่อโรคเข้าสูร่ า่ งกายในปริมาณทีม
่ ากพอทีจ
่ ะก่อโรคได้โดยเชือ
้
สามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้หลายทาง เช่น ทางปาก ทางการหายใจ หรือทางการสัมผัส โดยช่องทางการแพร่เชือ
้
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การแพร่ ผ ่ า นตั ว กลางที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต อย่ า งไรก็ ต าม เราสามารถป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
เชือ
้ โรคและลดความเสีย
่ งในการติดเชือ
้ จากสภาพแวดล้อมด้วยการรักษาความสะอาด โดยการใช้ผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชือ
้ (disinfectant) ในระบบการผลิตปศุสต
ั ว์ ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ
้ จึงเป็นหนึง
่ ในปัจจัยส�ำคัญในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2535
โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ก�ำจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขึ้น
ทะเบียบกับกรมปศุสตั ว์มากกว่าปีละ 200
ทะเบียน ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้ผลการตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพประกอบการขึ้ น ทะเบี ย น
ตามประกาศกรมปศุสตั ว์ เรือ่ ง การก�ำหนด
รายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563
ก�ำหนดให้สง่ ผลทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ าร
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรผู ้ ใ ช้ วั ต ถุ อั น ตรายได้
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผปู้ ระกอบการ ให้มคี วามรวดเร็วในการ
ใช้ผลทดสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตราย

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์เเละ
วัตถุอนั ตรายด้านการปศุสตั ว์ ส�ำนักตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ (สตส.) จึ ง ได้
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย
เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมาตั้ ง แต่ ป ี
2554 และได้รับการรับรอง ISO 17025
ในขอบข่ า ยการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฆ ่ า เชื้ อ ในปี 2557 และเปิ ด
รับ บริก ารในปี 2559 โดยการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ใช้วิธี
มาตรฐานอ้างอิง Association of Official
Agricultural Chemists (AOAC,
2019) วิธี use dilution ในเชื้อทดสอบ

และในปี 2564 จะเปิดรับบริการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ บริการ
ทดสอบ 6 สารส�ำคัญ ได้แก่ รายการ glutaraldehyde,
formaldehyde และ glyoxal โดยใช้เทคนิค
UHPLC-DAD รายการ Quaternary ammonium
compound, Available chlorine และ Availble
iodine ใช้เทคนิค potentiometric titration

Salmonella enterica ATCC 10708,
Staphylococcus aureus ATCC 6538
เเละ Pseudomonas aeruginosa ATCC
15442 ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่สามารถละลายน�้ำ
ได้ในระดับความเจือจางที่เหมาะสมตาม
อัตราส่วนทีร่ ะบุขา้ งขวด ว่าสามารถฆ่าเชือ้
แบคทีเรียได้จริง นอกจากนี้ยังทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ในภาวะ
ที่ต่าง ๆ กัน ทั้งการใช้งานปกติ หรือเมื่อมี
สิง่ สกปรกร่วม (organic burden) รวมถึง
ในภาวะน�้ำกระด้าง ที่อาจส่งผลรบกวน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
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ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดเชือ้
ไวรั ส ที่ ติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงในสั ต ว์ ต ระกู ล
สุ ก ร ซึ่ ง มี ห มู ป ่ า เป็ น แหล่ ง รั ง โรคและมี
เห็บอ่อนเป็นพาหะน�ำโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้
จะไม่ ใ ช่ โ รคติ ด ต่ อ ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคน
แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของ
โรคนี้ในประเทศแล้วจะก�ำจัดโรคได้ยาก
เพราะในปั จ จุ บั น นี้ ยั ง ไม่ มี วั ค ซี น ในการ
ป้ อ งกั น โรคและยาที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
ในขณะทีเ่ ชือ้ ไวรัสทีก่ อ่ โรคมีความทนทาน
ต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อน
อยู ่ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร เช่ น ไส้ ก รอก
แฮม เนื้อสุกรและซาลามีได้ อีกทั้งสุกร
ทีห่ ายปว่ ยแล้วจะสามารถแพร่โรคได้ตลอด
ชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความ
ความรุนแรงมาก โดยท�ำให้สุกรที่ติดเชื้อ
มีอัตราป่วยและตายเกือบร้อยละ 100
และหากมี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคเข้ า
ประเทศอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการผลิต
สุกร ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบ
กิ จ การที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเลี้ ย งสุ ก ร
ไปจนถึงต่อประชาชนผู้บริโภค เนื่องจาก
ต้องมีการท�ำลายสุกรเพื่อการควบคุมโรค
ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะขาดแคลนเนื้ อ สุ ก ร ซึ่ ง
ส่งผลให้ราคาเนือ้ สุกรพุง่ สูงขึน้ เมือ่ จ�ำนวน
สุกรลดลงท�ำให้ผปู้ ระกอบการผลิตอาหาร
สัตว์ขาดรายได้ ไปจนถึงขัน้ ต้องปิดกิจการ
ส่ ง ผลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง เกษตรกรผู ้ ป ลู ก พื ช
อาหารสั ต ว์ ซึ่ ง ต้ อ งรั บ ผลกระทบอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นับตั้งแต่มีรายงานการ
ระบาดของโรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยาย
เป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบ
การระบาดใน 32 ประเทศ หลายภูมิภาค
ทั่ว โลก แยกเป็ น ทวี ปยุ โ รปจ� ำ นวน 12
ประเทศ ทวีปแอฟริกาจ�ำ นวน 8 ประเทศ
ทวีปเอเชีย จ�ำนวน 12 ประเทศ และ

ประเทศโซนเอเชี ย โอเชี ย เนี ย จ� ำ นวน
1 ประเทศ ในทวี ป เอเชี ย พบรายงาน
การระบาดของโรคล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่
21 พฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรั ฐ
อินเดีย และพบรายงานการระบาดของโรค
ในประเทศเพือ่ นบ้านของประเทศไทย ได้แก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และแนวโน้มการ
แพร่ระบาดยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบ
การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุ ก รเข้ า สู ่ ป ระเทศจากปั จ จั ย หลาย
ประการ เช่น การเดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ค้ า ขาย การขนส่ ง สิ น ค้ า หรื อ ปั จ จั ย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ที่มี
ข้ อ จ� ำ กั ด ชายแดนมี ร ะยะทางยาวมาก
รวมถึงอุปสงค์ในความต้องการซากสุกรและ
ผลิตภัณฑ์สุกรบางประเภทซึ่งส่งผลให้มี
การลักลอบเคลื่อนย้าย
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กรมปศุสตั ว์จงึ ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค
เข้าประเทศด้วยการผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดของโรค และร่วมกับการ
ด�ำเนินการคุมเข้มควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรโดยติดตาม
สถานการณ์โรคในต่างประเทศ ชะลอการน�ำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์
สุกรจากประเทศที่มีการระบาด รวมถึงการตรวจเข้มการลักลอบ
เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในทุกช่องทาง การเฝ้าระวังค้นหา
โรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดของ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยมาตรการ
เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคนั้น กรมปศุสัตว์ได้ด�ำเนินการดังนี้

ด้านการเตรียมความพร้อม

1. จัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวเวชปฏิบตั ิ
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มเผชิ ญ เหตุ ห ากเกิ ด
การระบาดของโรค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านสุกรทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ อาจารย์
มหาวิทยาลัย ร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ซึ่งเป็น
แผนทีส่ ามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมทัง้ เป็นแนวทาง
เวชปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในภาคสนามในการด�ำเนินการ

การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

2. ยกระดับแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่
9 เมษายน 2562
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการป้องกัน
ควบคุมและก�ำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อม
รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับชาติ ก�ำหนด
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ ดื อ ดร้ อ น และผู ้ ท่ี ไ ด้ รั บ ผล
กระทบโดยมีการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ก�ำกับและติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เป็น
ไปตามแผน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารประชุมไปแล้วจ�ำนวน
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และวันที่
10 มีนาคม 2563

การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563

4. จัดตั้ง war room ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อน
มาตรการและซ้อมแผนรับมือโรคทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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ส่วนกลาง

5. แจ้งปศุสตั ว์จงั หวัดทีม่ ชี ายแดนติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน
และจังหวัดทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประสาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ 30 จังหวัด พร้อมด�ำเนิน
มาตรการตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรอย่างเข้มงวด
6. ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในระดับโลกอย่างใกล้ชิด
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการก�ำหนดแผน นโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในประเทศ

7. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าทีท่ งั้ ในส่วนของกรมปศุสตั ว์และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงด�ำเนินการซ้อมแผนรับมือ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเสมือนจริงทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั้งในระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน
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8. เตรียมความพร้อมทางห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารในสั ง กั ด กรมปศุ สั ต ว์
ทุกแห่งทัว่ ประเทศในการตรวจวินจิ ฉัย
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มาตรการในการป้องกัน

1. ประกาศระงับการน�ำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทุกประเทศ
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2. บูรณาการการท�ำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน�ำสุกรและ
ผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในประเทศ ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
สามารถด�ำเนินการตรวจยึดไปแล้ว จ�ำนวน 3,034 ครัง้ น�ำ้ หนักกว่า
31,639 กิโลกรัม ตรวจพบสารพันธุกรรมของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร จ�ำนวน 440 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563)

3. เข้มงวดควบคุมการเคลือ่ นย้ายสุกร หรือหมูปา่ ซากสุกรหรือซากหมูปา่ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ ประเทศ

4. เข้มงวดตรวจสอบโรงช�ำแหละสุกร สถานที่เก็บ สถานที่จ�ำหน่ายซากสุกรหรือหมูป่า ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
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มาตรการการเฝ้าระวัง

1. พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
พืน้ ที่ (Spatial Multi-Criteria Decision Analysis ;
S-MCDA) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
พืน้ ทีใ่ นระดับต�ำบล โดยมีการจัดล�ำดับความเสีย่ ง
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับต�่ำมาก ระดับต�่ำ ระดับ
ปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
กรมปศุ สั ต ว์ ส ามารถน� ำ มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าใน
สุกร แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งใช้
ในการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ เจ้าหน้าที่
วัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังได้อย่างเหมาะสม
ในแต่ละพืน้ ที่ ท�ำให้การเฝ้าระวังโรคมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง เพื่อการ
ค้ น พบโรคเร็ ว การก� ำ จั ด โรคเร็ ว โรคสงบเร็ ว
โดยการจัดเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ที่ X-Ray เคาะประตูบา้ น
เฝ้าระวังทางอาการ และขึน้ ทะเบียนด้วย Mobile
Application “e-Smart Plus” เพื่อวิเคราะห์
ความเสีย่ งของโรคพร้อมให้คำ� แนะน�ำในมาตรการ
ลดความเสีย่ ง และการป้องกันโรคของแต่ละฟาร์ม
3. ด�ำเนินการเฝ้าระวังทางอาการทั้งในส่วน
สุกรมีชีวิตที่ฟาร์มของเกษตรกรและการตรวจ
คุณภาพซากสุกรที่ผ่านการช�ำแหละ ซึ่งผลจาก
การเฝ้าระวังทางอาการของสุกรมีชวี ติ ทีฟ่ าร์มของ
เกษตรกร จ�ำนวน 232,387 ฟาร์ม ไม่พบสุกรที่
แสดงอาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ
การตรวจคุณภาพซากสุกร ที่ผ่านการช�ำแหละ
จ�ำนวน 5,595,691 ตัว ไม่พบสุกรที่มีวิการของ
โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
21 ตุลาคม 2563)

4. ด�ำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และสุกรมีชีวิตที่ฟาร์มของเกษตรกรและโรงช�ำแหละสุกร
ที่อยู่ในประเทศไทย จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 25,954 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบตัวอย่างที่ให้
ผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563)
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จัดสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ วิดีทัศน์ คลิป เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
สื่อโซเชียลมีเดีย ในการสื่อสารความเสี่ยง ความรู้เรื่องโรคแนวทางการป้องกัน

มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

1. ร่วมจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF (Contingency Plan) รวมไปถึง
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรค สามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ร่วมกับภาคเอกชนจัดสร้างโรงพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อท�ำลาย
เชือ้ โรคทีด่ า่ นชายแดนทีส่ ำ� คัญรอบประเทศไทย จ�ำนวน 6 แห่ง
ประกอบไปด้ ว ย ด่ า นกั ก กั น สั ต ว์ ส ระแก้ ว ด่ า นกั ก กั น สั ต ว์
มุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านกักกันสัตว์ราชบุรี เพื่อใช้
ในการพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ท�ำลายเชือ้ โรคแก่ยานพาหนะจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น ป้ อ งกั น การน� ำ เชื้ อ โรคจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น
เข้าสู่ประเทศไทย
3. ร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
4. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันรับซื้อสุกรจากเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งสุกรรายย่อย ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามหลักการ
ทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อน�ำมา
แปรรูป หรือท�ำลาย ขึน้ กับการประเมินความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันโรค
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จากความส�ำเร็จในการด�ำเนินมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
จนเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สามารถส่งออกสุกรได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แบ่งเป็นสุกรมีชีวิตประมาณ 1,500,000 ตัว คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 10,000 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ร้อยละ 225.83 ส่งออกซากสุกรได้ประมาณ 29,700 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000
ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ร้อยละ 39.37
2. แนวโน้มการส่งออกสุกรยังคงเป็นไปในทิศทางทีด่ ี เนือ่ งจากพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวงกว้างในหลาย
ประเทศ ซึ่งตามหลักการทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์แล้วพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อด�ำเนิน
ฟืน้ ฟูจนกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติและสามารถผลิตสุกรเพือ่ การบริโภคได้ ดังนัน้ หากประเทศไทยยังคงสถานภาพปลอดโรคได้ ก็จะสามารถ
ส่งออกสุกรมีชีวิตและซากสุกรได้อย่างต่อเนื่อง
3. สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทัง้ ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ซึง่ เป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ที่อาจจะมีมูลค่าความสูญเสียโดยรวมไม่ต�่ำกว่า 150,000 ล้านบาท
4. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศไทย
5. ปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 79-80 บาท เพิ่มสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 17.62 เป็นการสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
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การด�ำเนินงานเฝ้าระวังแมลงพาหะ
ที่น�ำโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
จากการพบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness, AHS) ในประเทศไทย
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ อ อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งม้ า อย่ า งรุ น แรง โรค AHS นี้ เ ป็ น โรคที่ มี ส าเหตุ
จากเชื้อไวรัส RNA ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม จัดอยู่ใน Family Reoviridae, Genus Orbivirus ท�ำให้เกิด
การระบาดในกลุมสัตวตระกูลม้า (Equids) พบว่ามาเปนสัตวที่มีความไวตอการเกิดโรคสูงสุด อัตราการ
ตายในม้ า อาจสู ง มากกว่ า 90% ในขณะที่ อั ต ราการตายของล  อ พบที่ 50-80% และลา 10%
ส่วนม้าลายมีความทนต่อการเกิดโรคสูง ม้าลายติดเชื้อมักจะไม่แสดงอาการและอาจเป็นแหล่งรังโรค
(reservior) ในการแพร่ เ ชื้ อ ต่ อ ไป โรค AHS ไม จั ด เป น โรคติ ด ต อ (non-contagious disease)
เนื่องจากไมสามารถติดเชื้อผานทางการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างม้า แต่จัดเป็นโรคติดเชื้อที่มีแมลง
เป็นพาหะ (Arthropod-borne disease) โดยแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะที่มีความส�ำคัญที่สุด คือริ้น
(Culicoides spp.) โดยเฉพาะริ้นชนิด Culicoides imicola และ C. bolitinos แมลงดูดเลือดชนิดอื่นที่อาจ
เป็นพาหะได้ คือ เหลือบ แมลงวันคอก และยุง

กรมปศุสตั ว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ได้ร่วมมือ
กันในการด�ำเนินงานเฝ้าระวังแมลงพาหะ
น�ำโรค AHS โดยเฉพาะริ้น เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังแมลงพาหะ (Vector surveillance) ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต าม
ค� ำ แนะน� ำ ขององค์ ก ารโรคระบาดสั ต ว์
ระหว่างประเทศ (OIE) ในการประกาศ
ให้ประเทศไทยปลอดจากโรค AHS โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจชนิดของริ้นที่
มีศักยภาพในการเป็นแมลงพาหะน�ำโรค
AHS ในประเทศไทย เพือ่ ถ่ายทอดความรู้
โรค AHS ตลอดจนการจัดการริ้นพาหะ

ให้แก่เจ้าหน้าทีก่ รมปศุสตั ว์ และเกษตรกร
และตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
AHS ในริ้นพาหะ
การด� ำ เนิ น งานส� ำ รวจชนิ ด ของริ้ น
ท�ำโดยวางกับดักแมลง (light trap-UV
fluorescence) เพื่อดักริ้นในฟาร์มม้าที่
เคยเกิดการระบาดของโรค AHS จ�ำนวน 3
อ�ำเภอ ๆ ละ 3 แห่ง ได้แก่ อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา อ�ำเภอมวกเหล็ก และ
อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวาง
กับดักจ�ำนวน 3-5 ชุด ในแต่ละฟาร์ม ท�ำการ
แขวนกั บ ดั ก ทั้ ง ในคอกม้ า และรอบ ๆ
คอกม้าในช่วงพลบค�ำ่ ถึงรุง่ เช้าซึง่ เป็นช่วงที่

ริ้ น ออกหากิ น จากนั้ น น� ำ แมลงที่ ดั ก ได้
มาจ�ำแนกชนิด ผลการศึกษาการจ�ำแนก
ชนิดของริ้นพาหะที่พบในฟาร์มม้าที่เคย
เกิดโรคระบาด AHS พบชนิดของริ้นมี
ความหลากหลายมากกว่า 10 ชนิด โดย
C. oxystoma พบมากที่สุด รองลงมาพบ
C. imicola ซึง่ เป็นชนิดทีม่ กี ารพิสจู น์แล้ว
ว่ามีความส�ำคัญในการท�ำให้เกิดการติดต่อ
ของโรค AHS ในขณะที่การตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชือ้ AHS โดยวิธี Real-time
PCR อยู่ในระหว่างการทดสอบ วิเคราะห์
และแปลผล

คณะท�ำงานร่วมประชุมเพื่อวางแผนด�ำเนินงาน

ข้อมูลที่ได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรค AHS ทีโ่ ดยมุง่ เน้นที่
การก�ำจัดแมลงพาหะและให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรต่อไป
ริ้น (Culicoides )

แสดงจุดวางกับดัก
แมลงในคอกม้า
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โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในประเทศไทย และเป็นโรคทีม่ กี ารแพร่ระบาดในสัตว์จำ� พวก
ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ ซึง่ ปัจจุบนั กรมปศุสตั ว์ได้บรู ณาการ
กับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาด
อย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มลงนามในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
การก�ำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)
ของประเทศไทย เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนของความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership; PPP)
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกา

ในม้า (African Horse Sickness), คณะอนุกรรมการวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกา
ในม้ า ในม้ า ลาย และแมลงพาหะ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และได้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั ิ
การก�ำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness;
AHS) เพื่อคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย และก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ระยะเผชิญเหตุโรคระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระยะการด�ำเนินงานเพือ่ การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า โดยให้มีการส�ำรวจประชากรม้า ลา ล่อ และม้าลาย พร้อมฝังไมโครชิพเพื่อระบุตัวตนสัตว์
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ด�ำเนินการป้องกันแมลงพาหะน�ำโรค เช่น แมลงดูดเลือด จ�ำพวกริน้ เป็นต้น โดยการติดตัง้ มุง้ และพ่นยาไล่แมลงในบริเวณคอกและ
โรงเรือนเลี้ยงม้า ควบคุมการเคลื่อนย้ายและชะลอการน�ำเข้า น�ำผ่าน และน�ำออก ม้า ลา ล่อ และม้าลาย เข้าราชอาณาจักรไทย
ด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าโดยการเก็บตัวอย่างเลือดม้าทุกตัวในพื้นที่
เสี่ยงก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการเฝ้าระวังโรคทางอาการ

ภายใต้การด�ำเนินงานอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน
ในระยะที่ 1 สถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
มีแนวโน้มคลี่คลายลงและไม่พบสัตว์ป่วยตายใหม่เพิ่มเติม โดย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พบการระบาดของโรคใน 15 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
สระบุ รี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด

นครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
และกรุงเทพมหานคร มีอัตราการป่วยร้อยละ 24 และอัตราการ
ตายร้อยละ 93 (ตายสะสม 568 ตัว จากป่วยสะสม 610 ตัว
ประชากรม้าร่วมฝูงทั้งหมด 2,497 ตัว) และด�ำเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้ม้าในพื้นที่จุดเกิดโรคและ
พืน้ ทีเ่ สีย่ งรอบจุดเกิดโรคแล้วร้อยละ 84 จากจ�ำนวนประชากรม้า
ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด 9,893 ตัว

สถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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เมื่อสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้แล้ว
ก็จะเข้าสู่ ระยะที่ 2 ระยะเฝ้าระวังและป้องกันการ
อุบัติซ�้ำของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งเป็น
ระยะการด�ำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ
อุบัติซ้�ำของโรคนี้ไม่ให้เกิดการระบาดซ�้ำขึ้นมาอีก
ครั้ ง ในประเทศไทย โดยจะเน้ น ที่ ก ารควบคุ ม
การน�ำเข้าสัตว์เสี่ยงจากต่างประเทศ และพัฒนา
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น
ติดตาม และประเมินผล และระยะสุดท้ายคือ
ระยะที่ 3 ขอคืนสถานภาพรับรองการปลอดโรคกาฬ
โรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทยจากองค์การ
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ซึง่ จะสามารถขอ
ได้เมื่อประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคนี้
ติดต่อกันในระยะมากกว่า 2 ปี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เยี่ยมชมส�ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ่าย
ผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ส�ำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมา
เยี่ ย มชมส� ำ นั ก เทคโนโลยี ชี ว ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ โดยมี
นายจาตุรนต์ พลราช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สตั ว์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับ ทัง้ นี้
นายประภั ต ร โพธสุ ธ น รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
ให้ มี ค วามทั น สมั ย และได้ รั บ มาตรฐาน GMP
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการของ
เกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อให้สามารถส่งออก
ไปขายยังภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย
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ด้านผลิตเเละส่งเสริม
ศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center)
ต้นทุนค่าอาหารสัตว์มีสัดส่วนร้อยละ 60-70 ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของเกษตรกร ดังนั้น
ในปี 2563 ได้รับงบประมาณ 59.28 ล้านบาท ในการด�ำเนินงานศูนย์บริการอาหารสัตว์ (feed center)
เพือ
่ ลดต้นทุนและเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของเกษตรกรผูเ้ ลีย
้ งโคเนือ
้ โคนม ในพืน
้ ทีส
่ ง
่ เสริมการเลีย
้ งสัตว์

เป้ า หมาย :

จั ด ตั้ ง ศู น ย์
บริการอาหารสัตว์ ในพืน
้ ที่ 13
แห่ ง (เพชรบู ร ณ์ ล� ำ ปาง
ร ้ อ ย เ อ็ ด ม ห า ส า ร ค า ม
น ค ร ร า ช สี ม า น ค ร พ น ม
นราธิ ว าส ชั ย นาท สระบุ รี
ลพบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพรเเละ
สระแก้ว)

ผลการด� ำ เนิ น งาน :

ให้ บ ริ ก ารเกษตรกร/สหกรณ์ 1,095 ราย

ผสมอาหาร TMR 1,424 ตัน และศึกษาดูงาน 68 ครั้ง จ�ำนวน 1,218 ราย

การติดตามและประเมินผล :

เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุด

4.33/5 คะแนน (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

ผลิตอาหารทีเอ็มอาร์คุณภาพดีส�ำหรับโคเนื้อ โคนม

ผลงานบูรณาการระดับภาค 2563 : เกษตรกรผู้รับบริการ

สหกรณ์โคนมนครล�ำปาง
จ.ล�ำปาง

วิสาหกิจชุมชนเลีย้ งโคเนือ้ พันธุ์
ก�ำแพงแสน จ.สุราษฎร์ธานี

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนวากิว
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อรวมคอกบ้าน
ครนเเดง จ.นครพนม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ บ้านหินกูบ จ.ชุมพร

กลุ่มผู้ผลิตโคขุนทุ่งกุลา
จ.ร้อยเอ็ด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ
จ.มหาสารคาม

ส�ำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
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ผลิตอาหารทีเอ็มอาร์คุณภาพดีส�ำหรับโคเนื้อ โคนม
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โครงการทหารพันธ์ุดี

เป็ดบางปะกงส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็ดบางปะกง (Bangpakong Duck)
ชื่อสามัญ : เป็ดบางปะกง (Bangpakong Duck)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anas platyrhynchos
เลขทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
สพพ. 59(1)0605-02
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์
เลขทะเบียนที่ DLD DU 01/2018

เ ป ็ ด บ า ง ป ะ ก ง ไ ด ้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
และปรั
บ ปรุ ง พั น ธุ ์ โ ดยกรมปศุ สั ต ว์ ตั้ ง แต่ ป ี
ขนตามล�ำตัวสีกากีเข้ม หัว,
พ.ศ.
2503
เลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ สถานีทดสอบ
ปลายปีก,ปลายหาง
พั
น
ธุ
ส
์
ต
ั
ว์
บ
างปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สีเขียวแก่ ขนปลายหางงอนขึ้น
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ส�
ำ
นั
ก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ ท�ำการวิจัย
ข้างบน 2-3 เส้น ปากสีด�ำแกม
และผลิ
ต
เป็
ด
บางปะกง
ที่
น�้ำเงิน ขา-เท้า สีส้มอมด�ำ
*ศู
น
ย์
ว
จ
ิ
ย
ั
และพั
ฒ
นาสั
ต
ว์ปีก จ.ปราจีนบุรี
เพศเมีย
ขนตามล�ำตัวสีกากีอ่อนตลอด *ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
ตัว ปากสีด�ำแกมน�้ำเงิน ขา-เท้า *ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
*ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
สีส้มอมด�ำ
เพศผู้

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

1.อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย 144±21 วัน
2.น�้ำหนักตัวเมื่อไข่ฟองแรกเฉลี่ย 1,300 กรัม
3.น�้ำหนักไข่เฉลี่ย 65.02±4.9 กรัม
4.น�้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย 55.28±2.45 กรัม
5.ผลผลิตไข่เฉลี่ยปีละ 287±10 ฟอง/แม่
6.น�้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ย
- เพศผู้ 1,500±20 กรัม
- เพศเมีย 1,300±40 กรัม
7.อายุเมื่อปลดระวางเกษตรกรทั่วไป 2 ปี

ราคาจ�ำหน่าย

ส�ำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จ�ำหน่ายเป็ดพันธุ์บางปะกง
- เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ราคาตัวละ 2 บาท
- เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ราคาตัวละ 12 บาท
ภาคเอกชน จ�ำหน่ายเป็ดพันธุ์บางปะกง
- ลูกเป็ดเพศเมีย ราคาตัวละ 23 บาท
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กระจายพันธุ์เป็ดบางปะกง โครงการทหารพันธุ์ดี
ล�ำดับ

หน่วย

จ�ำนวนตัว

ที่อยู่

ผู้

เมีย

หมายเหตุ

รวม

ค่ายเม็งรายมหาราช

จ.เชียงราย

400

2,000

2,400

กองพลทหารราบที่ 7

จ.เชียงใหม่

400

3,000

3,400

ค่ายสุริยพงษ์

จ.น่าน

1,100

10,200

11,300

4

ค่ายวชิรปราการ

จ.ตาก

200

1,000

1,200

5

ค่ายเอกาทศรถ

จ.พิษณุโลก

350

750

1,100

6

ค่ายบรมไตรโลกนาถ

จ.พิษณุโลก

40

1,400

1,440

7

ค่ายพ่อขุนผาเมือง

จ.เพชรบูรณ์

600

3,000

3,600

8

ค่ายศรีพัชรินทร์

จ.ขอนแก่น

100

400

500

9

ค่ายเปรมติณสูลานนท์

จ.ขอนแก่น

300

3,400

3,700

10

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

จ.สุรินทร์

500

1,260

1,760

11

ค่ายประเสริฐสงคราม

จ.ร้อยเอ็ด

600

3,000

3,600

12

มณฑลทหารบกที่ 13

จ.ลพบุรี

-

500

500

13

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

จ.นครนายก

200

1,500

1,700

14

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.นครนายก

100

2,000

2,100

4,890

33,410

38,300

1
2
3

รวม

กระจายพันธุ์เป็ดบางปะกง สู่เกษตรกรทั่วไป
ล�ำดับ

1
2
3
4

หน่วยงาน

จ�ำนวนตัว
ผู้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จ.ปราจีนบุรี       21,542
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี       40,406
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
      25,222
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์     123,013
รวม

    210,183

เมีย

       25,483
       38,964
       25,265
     104,353
     194,065

คละเพศ

รวม

     7,065
         -  
         -  
         -  

54,090
79,370
50,487
227,366

     7,065

411,313

กรมปศุสัตว์
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การคัดเลือกโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ด้วยจีโนม

Genomic selection in Tropical Holstein dairy cattle (TH)

การพัฒนาโคนมพันธุท
์ รอปิคอลโฮลสไตน์ (TH) นี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างส�ำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพ
การผลิตปศุสัตว์ (สทป.) และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 หรือราวเกือบ 30 ปีมาแล้ว
โดยใช้การพัฒนาและปรับปรุงพันธุด
์ ว
้ ยแผนการผสมข้ามสายพันธุร์ ะหว่างพ่อโคนมพันธุโ์ ฮลสไตน์ฟรีเชีย
่ น
(Holstein Friesian, HF) ซึ่งเป็นโคนมที่มีแหล่งก�ำเนิดจากประเทศอเมริกา และแคนาดา ที่ให้ผลผลิต
น�้ำนมสูง ตอบสนองตลาดหลักในประเทศไทย กับแม่โคพันธุ์พื้นเมือง หรือลูกผสมบราห์มันพื้นเมือง ที่มี
คุณสมบัติความสมบูรณ์พันธุ์สูง หากินเก่ง ทนร้อน และทนโรคแมลง โดยการผสมเทียมเพิ่มระดับเลือด
HF ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 87.50 - 93.75% แล้วคัดเลือกประชากรเพื่อผสมกันเองภายในฝูง (Inter se)
จนกระทัง
่ มีความคงทีข
่ องลักษณะการแสดงออก ในการคัดเลือกโคพ่อแม่พน
ั ธุไ์ ด้พจ
ิ ารณาจากลักษณะทีม
่ ี
ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะการให้ผลผลิตน�้ำนมลักษณะรูปร่าง เช่น ลักษณะรูปร่างโดยรวม
ขาและกีบ และระบบเต้านม จึงส่งผลให้โคนมมีลก
ั ษณะรูปร่างและเต้านมทีด
่ ี ขาและกีบทีแ่ ข็งแรง และจากการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง ท�ำให้ประเทศไทยมีสายพันธุโคนมทีด
่ เี ป็นของตนเองที่ “เลีย
้ งง่าย ให้ผลผลิตน�ำ้ นม
ยืนนาน ในปริมาณทีม
่ ากพอเหมาะ” ความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุกรรมโคนมสามารถเห็นได้จากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณน�้ำนมรวมที่ 305 วันต่อตัว จาก 3,785 กิโลกรัม หรือ 12.41 กิโลกรัม/ตัว/วัน ในปี
2547 เป็น 4,309.87 กิโลกรัม หรือ 14.13 กิโลกรัม/ตัว/วัน ในปัจจุบัน

จากการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานด้วยการทดสอบ และประเมินค่า
ทางพันธุกรรม (Genetic evaluation)
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์
ส�ำหรับผลิตลูกโคเพศผูห้ นุม่ และแม่โคสาว
ทดแทนในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีการวิจัย
และพัฒนาให้มีความถูกต้องแม่นย�ำยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งตามล�ำดับทัง้ วิธกี ารทางสถิติ
และโมเดล เริ่ ม ตั้งแต่ก ารคัด เลือกด้ว ย
วิธีการแบบดั้งเดิม (Traditional genetic
evaluation) ซึ่ ง อาศั ย ข้ อ มู ล ลั ก ษณะ
ปรากฏ ร่วมกับข้อมูลพันธุ์ประวัติ จนถึง
การคั ด เลื อ กด้ ว ยจี โ นม (Genomic
selection) ในปัจจุบัน จนท�ำให้เกิดพันธุ์
โคนมดั ง กล่ า วที่ มี ผ ลกระทบก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต ่ อ ทั้ ง เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งโคนม
และประเทศไทย เช่ น เกษตรกรมี

พ่อโคนมสายพันธุ์ดี มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศ และการ
เลีย้ งดูของประเทศไทย ให้ปริมาณผลผลิต
น�้ำนมสูงพอเหมาะ ประหยัดต้นทุนในการ
เลีย้ งโคนม และการผลิตน�ำ้ นม เพิม่ โอกาส
ทางการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ น�ำมาซึง่ ความยัง่ ยืน
และมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกร ส่วน
ราชการและประเทศไทยสามารถลดความ
สู ญ เสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการน� ำ เข้ า น�้ ำ เชื้ อ
แช่แข็งจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ ย
กว่า 50 ล้านบาทต่อปี ลดค่าใช้จา่ ยทางตรง
ของภาครัฐในการป้องกันความเสี่ยงจาก
การน�ำเข้าโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ และ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อ
รองรับข้อตกลง FTA ( Free Trade Area:
FTA) และ WTO และทีส่ ำ� คัญช่วยลดระดับ
สายเลือดโคในเขตอบอุน่ ในกรณีทมี่ รี ะดับ

สายเลือดเข้าใกล้พันธุ์แท้ซึ่งมักมีปัญหา
ในการเลี้ ย งและการจั ด การในสภาวะ
แวดล้ อ มเขตร้ อ นชื้ น ของประเทศไทย
จนท�ำให้ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้อนุมัติรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประจ�ำปีงบประมาณ
2563 ให้โคนมพันธุ์ทรอปิคคอลโฮลสไตน์
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2563 นี้ ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุ ง เทพฯ และได้ รั บ
รางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี 2563 รางวัลบริการ
ภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2563
ณ ห้ อ งรอยั ล จู บิ ลี บอลรู ม อิ ม แพค
เมืองทองธานี
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:

โคนมพันธุ์ทรอปิคคอลโฮลสไตน์ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัฒกรรมการบริการ
ผลงาน “e-Smart Plus”

การผลิตพ่อโคนมทรอปิคคอลโฮลสไตน์ :
รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ
ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ประจ�ำปี 2563

รางวัลบริการภาครัฐ ประบอกพัฒนาการบริการ

ผลงาน” การผลิตพ่อโคนมกรอนิคอน โฮลสไตน์ (Tropical Hoplic In .TH)”

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th

กรมปศุสัตว์
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การคัดเลือกด้วยจีโนม (Genomic selection) ในโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ โดยการน�ำข้อมูลทาง
พันธุกรรม (Genotypes) ทีเ่ กิดจากความผันแปรทางพันธุกรรมในระดับนิวคลีโอไทด์ (Single-nucleotide
polymorphism, SNP) ที่มีการกระจายอยู่ทั่วทั้งจีโนม ประมาณ 50,000 สนิปส์ ร่วมกับข้อมูลลักษณะ
ปรากฏ และข้อมูลพันธุ์ประวัติ มาประเมินค่าการผสมพันธุ์จีโนม (Genomic estimated breeding value,
GEBV) ด้วยวิธแี บบขัน
้ ตอนเดียว (Single-step GBLUP, sGBLUP) โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรชชัน
่ สุม
่
(Random regression test-day model, RR-TDM) ในการประเมินส�ำหรับลักษณะการให้ผลผลิตน�้ำนม
และใช้โมเดลรอบการให้นม (Lactation animal model, LAM) ส�ำหรับลักษณะอืน
่ ๆ ตัง
้ แต่ปี 2559 การคัดเลือก
ด้วยจีโนมมีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดเลือกแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถ
ช่วยเพิ่มความแม่นย�ำของค่าความสามารถทางพันธุกรรมได้ถึงประมาณ 30-70% และสามารถท�ำนาย
ความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละตัวได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วยความเชื่อมั่นสูงทั้งที่ยังไม่มีข้อมูล
ฟีโนไทป์ของตัวสัตว์เองหรือข้อมูลของลูกหลาน ท�ำให้รน
่ ระยะเวลาการสร้างพ่อพันธุโ์ ดยสามารถคัดเลือก
และผสมพันธุพ
์ อ
่ โคทีอ
่ ายุยง
ั น้อย (จากอายุมากกว่า 5-6 ปี เป็น 2 ปี) ส่งผลให้ชว
ั่ อายุ (Generation interval)
ลดลง ซึ่งข้อดีเหล่านี้ท�ำให้ศักยภาพในการเพิ่มอัตราความก้าวหน้าทางพันธุกรรม (Genetic gain หรือ
Genetic progress) ดีขึ้นเป็นสองเท่าส�ำหรับลักษณะการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนในการปรับปรุง
พันธุกรรมโคนมภายในประชากรเมื่อเทียบกับแผนการทดสอบลูกหลานแบบดั้งเดิมอีกด้วย การคัดเลือก
ด้วยจีโนมยังช่วยเพิ่มความแม่นย�ำในการคัดเลือกสัตว์พันธุกรรมดีในลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมต�่ำ เช่น
ความสมบูรณ์พันธุ์ (Fertility) การทนร้อน (Heat tolerance) การทนโรค (Disease resistance) และการ
ใช้งานทนทาน (Longevity) ซึง
่ ล้วนเป็นลักษณะทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญต่อเกษตรกร นอกจากนี้ การใช้ขอ
้ มูลจีโนม
ยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบพ่อและแม่พันธุ์ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือเกิดการสูญหายของพันธุ์ประวัติ
ได้แม่นย�ำกว่าการตรวจสอบจากลายพิมพ์ดีเอ็นเอแบบอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นย�ำในการประเมิน
พันธุกรรมให้สูงขึ้น
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ตัวอย่างสมุดพ่อพันธุ์ตั้งแต่ปี 2547-2562

อย่างไรก็ตาม ความน่าเชือ่ ถือของการประเมินพันธุกรรมจีโนม
ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น จ�ำนวนของสัตว์ทมี่ ขี อ้ มูลฟีโนไทป์และ
ข้อมูลจีโนไทป์ในประชากรอ้างอิง (ประชากรอ้างอิงขนาดใหญ่
เพิ่มความถูกต้อง) ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในประชากรอ้างอิง
(ความสัมพันธ์ต�่ำ เพิ่มความถูกต้อง) และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรอ้างอิงและประชากรทีจ่ ะคัดเลือก (ความสัมพันธ์สงู เพิม่
ความถูกต้อง) นอกจากนี้ การคัดเลือกด้วยจีโนมมีขอ้ จ�ำกัดคือการ
ประมาณค่าอิทธิพลของเครื่องหมายพันธุกรรมที่ค�ำนวณจาก
สายพันธุห์ รือประชากรหนึง่ ไม่สามารถคาดการณ์ทแี่ ม่นย�ำส�ำหรับ
สายพันธุ์หรือประชากรอื่น ๆ อีกทั้งการคัดเลือกด้วยจีโนมเป็น
เทคโนโลยีที่ใหม่จึงยังต้องมีการศึกษาวิธีการประเมิน GEBV เพื่อ
หาวิธีการที่เพิ่มความถูกแม่นย�ำให้ได้มากที่สุดในการประเมิน
GEBV เป็นต้น
ปัจจุบนั การคัดเลือกด้วยจีโนมได้กลายมาเป็นวิธกี ารหลักทีใ่ ช้ใน
การประเมินพันธุกรรมและคัดเลือกโคพันธุ์ TH โดยการคัดเลือก
ด้วยจีโนมได้ถกู น�ำมาใช้ในการคัดเลือกแม่โคชัน้ เลิศ (Bull dams)

การคัดเลือกโคตัวผู้อายุน้อย (Pre-selection) เพื่อน�ำเข้าสู่
กระบวนการทดสอบลูกหลาน และการประเมินพ่อพันธุ์ชั้นเลิศ
(Proven sire) ทางส�ำนักเทคโนโลยีชวี ภาพการผลิตปศุสตั ว์ได้นำ�
โปรแกรม BLUPF90 family ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มาใช้ ใ นการประเมิ น พั น ธุ ก รรมสั ต ว์
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การใช้ ง าน (User-friendly)
ส�ำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จึงได้พัฒนาโปรแกรม
การใช้งานส�ำเร็จรูปชื่อ ProGnome ขึ้น โดยเชื่อมโยงระบบฐาน
ข้อมูลโคนมของประเทศและการประเมินพันธุกรรมเข้าด้วยกัน
ท�ำให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ในอนาคตกรมปศุ สั ต ว์
มีแผนด�ำเนินงานในการใช้การคัดเลือกด้วยจีโนมอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาโคนม TH โดยการพัฒนาโมเดล การเก็บข้อมูล
จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มขนาดของประชากร
อ้างอิง อันจะส่งผลท�ำให้การท�ำนายค่าพันธุกรรมของตัวสัตว์
มีความถูกต้องแม่นย�ำมากขึ้น

กรมปศุสัตว์
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งานพระราชด�ำริและกิจกรรมพิเศษปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
- โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ
- โครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ
- กิจกรรมพิเศษ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
• โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19
- ด�ำเนินการระยะเร่งด่วน เม.ย. – ก.ย. 63 ในพืน
้ ที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์ม มีประชาชนทีเ่ ดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือในการจัดจ้างและฝึกอาชีพ จ�ำนวน 1,101 ราย
- งานด้านปศุสัตว์ สาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง สุกร ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ สนับสนุน
พันธุ์สัตว์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
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โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. ได้จำ� นวนผูน
้ ำ� และเครือข่ายทีย
่ ง
ั ด�ำเนินการต่อเนือ
่ ง 500 เครือข่าย
2. ได้โมเดลการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ได้เกษตรกรตัวแบบการพัฒนาทฤษฎีใหม่ขน
ั้ 1 2 3
4. ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรเครือข่ายทีน
่ ำ� ไปพัฒนาต่อได้
5. ได้จด
ั หาไก่ไข่พน
ั ธุแ์ ท้ เพือ
่ สร้างเกษตรกรผูเ้ ลีย
้ งไก่พน
ั ธุไ์ ข่จำ� หน่าย 45 ราย 1,600 ตัว จะเป็นเครือข่าย
ของศูนย์พฒ
ั นาปศุสต
ั ว์ อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และโครงการอันเนือ
่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน
้ ทีต
่ อ
่ ไป

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ รูปแบบคนรวมกลุ่ม วัว - ควายรวมคอก
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ
อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
การขยายผลและสร้างเครือข่าย
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
“นาหว้ า โมเดล” คื อ การเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นรู ป แบบ

1. สมาชิกมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน
และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
2. สัตว์อารมณ์ดี ตรวจจับสัดได้ง่าย
ส่งผลให้อัตรา การผสมติดสูง

คนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ
เป็นการน�ำความสุขกลับมาสู่ครอบครัวและชุมชน
อีกครัง้ เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
ภายในชุ ม ชน ช่ ว ยพลิ ก ฟื ้ น ความเป็ น ไทย และ
ประการส�ำคัญคือ ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด
งานโครงการธนาคารโค-กระบื อ ฯ ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
3. มีการบริหารจัดการขี้ควายอย่างดี
ท�ำให้กลุ่มมีรายได้

3. การท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ “นวัตวิถี”

1. ผ้ามูลมงคล
2. ธนาคารขี้วัว เพื่อสงเคราะห์ชีวิต

กรมปศุสัตว์
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ
ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใต้ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยให้การสนับสนุนโคนม
แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัด จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,350 ตัว
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 59,400,000 บาท
จังหวัดชัยนาท จ�ำนวน 63 ราย โคนม 630 ตัว
จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 55 ราย โคนม 550 ตัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 5 ราย โคนม 75 ตัว
จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 13 ราย โคนม 85 ตัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน 1 ราย โคนม 10 ตัว
ปัจจุบันมีปริมาณน�้ำนมดิบ
6,858 กิโลกรัม/วัน
จ�ำนวนแม่โครีดนม 634 ตัว

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ
ด�ำเนินการในพื้นที่ จังหวัดนครนายกและจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรกร 16 ราย สนับสนุนกระบือนมรายละ 5 ตัว รวม 80 ตัว

การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�ำริ ให้การสนับสนุนสัตว์ จ�ำนวน 550 ตัว (แม่โค จ�ำนวน 500 ตัว, แม่กระบือจ�ำนวน
50 ตัว) แก่เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
1. ด้านอาชีพ สร้างอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีพื้นฐานและมีความสมัครใจในด้านการเลี้ยงโค-กระบือ เพิ่มขึ้นโดยการขยายลูกสัตว์
ในโครงการฯ และด�ำเนินงานในรูปแบบกลุม่ เกษตรกรได้รบั ต้นทุนในการประกอบอาชีพด้านปศุสตั ว์ คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 90,000
–100,000 บาทต่อราย (โดยคิดจากแม่โค-แม่กระบือที่เกษตรกรจะได้รับมอบกรรมสิทธิ์หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ

เกษตรกร 1 กลุ่ม
19 ราย
แม่โค 95 ตัว

2. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเสริมและก�ำหนดให้เกษตรกรต้องจัดท�ำแปลง
พืชอาหารสัตว์ รวมถึงให้คำ� แนะน�ำในการส�ำรองพืชอาหารสัตว์ รวมทัง้ สนับสนุนให้ใช้วสั ดุเหลือทิง้ จากภาคการเกษตร เพือ่ ลดการ
เผาสร้างมลพิษ

เกษตรกร 2 กลุ่ม
20 ราย
แม่โค 100 ตัว

3. ด้านเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มแม่พันธุ์โคเพื่อรองรับการสร้าง ลูกโคขุนในระดับต้นน�้ำ ได้อย่างน้อย 532 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80 จาก
จ�ำนวนแม่โค ลูกตัวเมียตัวที่ 1 และตัวที่ 2 (มีนาคม 2563)

เกษตรกร 2 กลุ่ม
23 ราย
แม่โค 115 ตัว

เกษตรกร 1 กลุ่ม เกษตรกร
7 ราย แม่โค 35 ตัว

เกษตรกร 2 กลุ่ม
1. เกษตรกร 3 ราย
แม่โค 15 ตัว
2. เกษตกกร10 ราย
แม่กระบือ 50 ตัว
เกษตรกร 3 กลุ่ม
เกษตรกร 28 ราย
แม่โค 140 ตัว

กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
งาน “โครงการหลวง 51”
ดุจแสงทองจากฟ้าสู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น

ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน ประกอบด้วย
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ ที่ ผ ลิ ต จากหมู ด� ำ
กรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงโดยเกษตรกรโครงการ
หลวง แปรรู ป โดยศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อาทิ ไส้กรอก
แฟรงค์เ ฟอร์เตอร์ เบคอน หมู แดดเดี ย ว
พอร์คช็อป และแฮมรมควัน

กรมปศุสัตว์โดยกองงานพระราชด�ำริและกิจกรรมพิเศษ
ได้รว่ มกับกองผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ จัดท�ำผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์แปรรูป
สาธิตเพื่อจัดแสดงในงาน “โครงการหลวง 51”
ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงก�ำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6 – 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผลงานเด่น 63

- ผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปโดยเกษตรกร
โครงการหลวงพื้นที่จังหวัดน่าน อาทิ
หมู ส ะดุ ้ ง แดด ไส้ อั่ ว แหนม และ
น�้ำมันหมูออร์แกรนิค

กรมปศุสัตว์
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กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

“งานใหม่ ปี 64”
ไปสู่

การรวมกลุ่มการผลิต

ยกระดับการเลี้ยงสัตว์

การแปรรูป
จ�ำหน่ายเพิ่มมูลค่า

ส่ ง เสริ ม การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ทางวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
เพื่อเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

สัตว์พันธุ์ดี

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อัตลักษณ์

สินค้า GI

เตรียมความพร้อม
ต่อยอดไปสู่
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3. โครงการตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์
“เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์
มืออาชีพ”

ตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์
1. โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
“เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์
มืออาชีพ”
ตัวแทนเกษตรกรได้รับรางวัล
TOP OUTSTANDING LOCAL BRAND
2. อบรมหลักสูตร “เกษตรกร
ยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce”
พาเกษตรกร ขายสินค้าปศุสัตว์
ส่งออกต่างประเทศ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์
Livestock Farm Outlet

- ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรกร
- ผลิตภัณฑ์จากกรมปศุสัตว์
- ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ

Online

Offline

กรมปศุสัตว์
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กิจกรรมงานกาชาด ณ สวนลุมพินี ประจ�ำปี 2563
ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562

DLD Learning Online

การถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปน�้ำนมโคผ่านระบบสื่อออนไลน์สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

วิธีการด�ำเนินงาน

1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปน�้ำนมโค ผ่านระบบ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 50 ราย
สือ่ ออนไลน์ ส�ำหรับเกษตรกรผูผ้ ลิตน�ำ้ นมโคของประเทศไทย ต่อหัวข้อการฝึกอบรม รวม 200 ราย
และประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook เพจ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

2.เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพส�ำหรับเกษตรกร
ผู ้ ผ ลิ ต น�้ ำ นมโคของประเทศไทยและประชาชนทั่ ว ไป เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 50 ราย
ในการเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อหัวข้อการฝึกอบรม รวม 200 ราย

ใช้ Google from ในการลงทะเบียนอบรม และ
รับคู่มือการฝึกอบรม

เป้าหมาย

3.เพื่ อ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง โปรตี น ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งเท่ า เที ย ม
ในราคาที่เหมาะสมของประชาชนทั่วไป

ผลลัพธ์ของโครงการ

หลักสูตรการฝึกอบรม
1.การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และเครื่องส�ำอางจากน�้ำนม
ภายใต้กิจกรรมสงกรานต์หรรษา ระหว่างวันที่ 14-17
เมษายน 2563

- ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการด้านการ
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจาก 2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ภายใต้กจิ กรรมวันดืม่ นมโลก
การให้บริการแบบเดิม (แบบเดิม 40 ราย : นวัตกรรมใหม่ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563
33,021 ราย)
- ประชาชนผูใ้ ช้บริการจ�ำนวน 33,021 ราย จากทัว่ ประเทศ
(ในช่วง 14-17 เมษายนและ 11-15 พฤษภาคม 2563)
ได้ รั บ องค์ ค วามรู ้ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะและสามารถ
น� ำ ไปสร้ า งเป็ น อาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ตนเองและ
ครอบครั ว (ข้ อ มู ล จากการมี ส ่ ว นร่ ว มบน Facebook
เพจ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่)

จัดการฝึกอบรมด้วย Facebook Live
เพจ : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์เชียงใหม่

เปิดตลาดนัดออนไลน์ผา่ น Facebook
เพจ : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์เชียงใหม่

ประเมินความพึงพอใจด้วย Google from

LIVESTOCKPRODUCTONLINE
EXPERIENCE
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การศึกษาดูงานโดยคณะดูงานต่างประเทศ ประจ�ำปี 2563
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากราชอาณาจักรภูฏาน (Dairy Value Chain Study Visits in Thailand)
ในระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2563

กรมปศุสัตว์
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กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
และกิจกรรมสัตวแพทย์พระราชทาน ประจ�ำปี 2563

•
•
•
•

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรณบุรี
โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีเ่ ฉลิมพระเกียรติฯ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว
โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมงานวันไข่โลก ประจ�ำปี 2563

โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 7 ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 11 ตุลาคม
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การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ‘ช่วงโควิด หยุดเชื้อเพื่อชาติ’

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อโค
หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากเนื้อโค”
ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ณ ศผส.มหาสารคาม ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม 20 ราย

กรมปศุสัตว์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านปศุสัตว์

กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรไทย ภายใต้คณะท�ำงานรณรงค์
บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม

ร่วมรณรงค์บริโภคนมกับ FAO
ร่วมรณรงค์บริโภคนมทั่วประเทศไทย

กิจกรรมออนไลน์
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คณะผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2563
ที่ปรึกษา

นายสรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะผู้จัดท�ำ

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต		
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

นางสาวนงนุช น้อยนงเยาว์		
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน

นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจินตนาภรณ์ ไสยะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิภาพร สมอดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนุชาติ เสนาขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรพรรณ แก้ววิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมนฤทัย แสงศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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