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ตราสัญลักษณ์

เป็็นรููป็วงกลม มีกรูอบล้อมรูอบ ก่�งกลางมีรููป็โคอุสุุภรูาช มีนามว่า พรูะนนทิิ ถืือกันว่าเป็็น
เทิพเจ้้าแห่่งสัุตว์จั้ตุบาทิ และม้าฉัันท์ิ เป็็นม้าขาวคู่บารูมีของพรูะพุทิธเจ้้า ทัิ�งโคและม้าดัังกล่าว
ถืือว่าเป็็นให่ญ่่กว่าสัุตว์พาห่นะทัิ�งมวล ช่วยกันป็รูะคองเรืูอนแก้วทีิ�ป็รูะทัิบพรูะพิรุูณทิรูงนาค 
ให้่ลอยอยู่เห่นือเมฆ ดัังนั�น ดัวงตรูานี�  จ่้งมีความห่มายถ่ืง ป็ศุุสัุตว์และสัุตว์พาห่นะทัิ�งมวลมีความ 
อุดัมสุมบูรูณ์ อยู่เย็นเป็็นสุุข ป็รูาศุจ้ากโรูคภัยเบียดัเบียน และมีข้อความ “กรูมป็ศุุสัุตว์” อยู่ด้ัานล่าง 
ของตรูาสัุญ่ลักษณ์

ชื่อ :    กรูมป็ศุุสุัตว์

ตัวย่อ :   ป็ศุ.

ช่ือภาษาอังกฤษ :   Department of Livestock Development

ตัวย่อ :    DLD

สีประจำำากรมปศุุสัตว์ :   สีุฟ้้าห่ม่น

ประจำำากรมปศุุสัตว์
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คำำานำำา

รายงานประจ�าปี 2564 ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่

ประชาสััมพันธ์์  ผลการด�า เนินงานตามภารกิจของ 

กรมปศุุสััตว์์ ซ่ึึ่งด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิิบัติราชการ  

ประจ�าปี 2564 และการปฏิิบัติราชการตามคำ�ารับรอง  

การปฏิิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564 โดยมีคำว์าม 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรว์งเกษตรและ

สัหกรณ์ และสัอดคำล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาล 

กรมปศุุสััตว์์ หว์ังเป็นอย่างยิ่งว์่า รายงานประจ�าปี 2564  

ที่ได้รว์บรว์มไว์้ในฉบับน้ี จะอ�านว์ยประโยชน์แก่หน่ว์ยงาน 

องค์ำกร ส่ัว์นราชการ และผ้้ท่ีสันใจท่ัว์ไป ได้รับทราบและเข้าใจ

เก่ียว์กับบทบาทหน้าท่ีของกรมปศุุสััตว์์ รว์มท้ังคำว์ามก้าว์หน้า 

ด้านการปศุุสััตว์์ของประเทศุ    

กรูมป็ศุุสัุตว์

3กรมปศุสัตว์ 



สารบัญ

ส่วนำที่ ส่วนำที่ ส่วนำที่

01 02 03
ข้อมูลภาพรูวม
ของห่น่วยงาน

ผลการูป็ฏิบัติ
รูาชการู

บทิความ 
และผลงานโดัดัเดั่น

13
วิสัยทัศุน์ำและพัันำธกิจำ

14
ค่ำานิำยมหลักของกรมปศุุสัตว์ 
พั.ศุ. 2561-2565

15
ภารกิจำและอำานำาจำหน้ำาท่ีตามกฎหมาย

16
แผนำปฏิิบัติการ ประจำำาปี 2564

20
โคำรงสร้างองค์ำกร  
เเผนภููมิิการเเบ่่งส่่วนราชการ กรมิปศุุสั่ตว์

21
อัตรากำาลัง กรมปศุุสัตว์

23
รายงานำผลการประเมินำส่วนำราชการ 
ตามิมิาตรการปรับ่ปรุงประสิ่ทธิิภูาพ 
ในการปฏิิบั่ติราชการ ประจำำาปีงบ่ประมิาณ 
พ.ศุ. 2564 

25
รายงานำผลการปฏิิบัติราชการ
ตามิแผนปฏิิบั่ติราชการประจำำาปี 2564  
ของกรมิปศุุสั่ตว์

48
ด้้านำบริหาร
• รางวัลแห่่งความิภูาคภููมิิใจำ

53
ด้้านำมาตรฐานำ
• มิาตรฐานการผลิตสิ่นค้าปศุุสั่ตว์
• การขับ่เคล่�อนงานการจัำดการการด่�อยาต้านจุำลชีพประเทศุไทย
• ส่รุปแนวโน้มิผลการตรวจำวิเคราะห์่ทางห้่องปฏิิบั่ติการ 
  โครงการควบ่คุมิ ป้องกัน และแก้ไขปัญห่าเช่�อด่�อยา 
  ในสั่ตว์ ปี 2560-2563
• อาห่ารสั่ตว์ที�ผส่มิยา (Medicated feed)
• โครงการ “การลดใช้ยาปฏิิชีวนะในฟาร์มิปศุุสั่ตว์”
• ระบ่บ่บ่ริห่ารจัำดการห้่องปฏิิบั่ติการ (LIMS)
• ระบ่บ่บ่ริการอิเล็กทรอนิกส์่ด้านอาห่ารสั่ตว์และ 
  วัตถุุอันตรายด้านการปศุุสั่ตว์
• การเปิดตลาดส่่งออกสิ่นค้าจิำ�งห่รีด
• ห้่องปฏิิบั่ติการตรวจำวิเคราะห์่เช่�อไวรัส่โควิด 19
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ส่วนำที่

04
รูายงาน
การูเงิน

บทิความ 
และผลงานโดัดัเดั่น

64
ด้้านำสุขภาพัสัตว์
• ส่ถุานพยาบ่าลสั่ตว์
• โครงการคลังเส่บี่ยงสั่ตว์ส่ำารองเพ่�อช้างโควิด 19
• สั่ตวแพทย์บ่ริการ
• ปศุุสั่ตว์เคล่�อนที�เฉลิมิพระเกียรติ
• การพัฒนาคุณภูาพห้่องปฏิิบั่ติการมิาตรฐานส่ากล
• การควบ่คุมิโรคลัมิปี ส่กิน ในประเทศุไทย
• ผลการดำาเนินงานชนิดสั่ตว์ปีก ปี งบ่ประมิาณ 2564
• ระบ่บ่การเคล่�อนย้ายสั่ตว์เเละซากสั่ตว์ ผ่านระบ่บ่อิเล็กทรอนิกส์่   
  (e-Movement)
• ระบ่บ่ส่ารส่นเทศุเพ่�อการเฝ้้าระวังโรคระบ่าดสั่ตว์ ระยะที� 2  
  (E-SMART SURVEILLANNCE V.2)

79
ด้้านำผลิตและส่งเสริม
• ช่วยเห่ล่อภัูยพิบั่ติ
• ศูุนย์บ่ริการเคร่�องจัำกรกลและอุปกรณ์ด้านปศุุสั่ตว์ (Motor Pool)
• แนวทางจัำดการอาห่ารจิำ�งห่รีดเพ่�อการเพิ�มิประสิ่ทธิิภูาพและ 
  ลดต้นทุนการผลิตจิำ�งห่รีดสู่่การพัฒนาที�ยั�งย่น
• โครงการห่ลวง
• เป็ดบ่างปะกงกับ่การใช้ประโยชน์อย่างยั�งย่น
• ส่่งเส่ริมิการทำาปศุุสั่ตว์อินทรีย์ ปี 2564
• ปศุุสั่ตว์ จัำบ่ม่ิอ ธิ.ก.ส่. ดันอาชีพเลี�ยงสั่ตว์และ 
  กิจำการที�เกี�ยวเน่�องเป็นธุิรกิจำของชุมิชน
• กิจำกรรมิรณรงค์บ่ริโภูคเน่�อโค-กระบ่่อ ตามิแนวคิด “ลัมิปีส่กิน 
  รักษาห่าย เน่�อกินได้ ไม่ิติดคน”

88
งบแสด้งฐานำะการเงินำ ณ วันที� 30 กันยายน 2564

90
งบแสด้งผลการด้ำาเนิำนำงานำทางการเงินำ ณ วันที� 30 กันยายน 2564

91
งบแสด้งการเปล่ียนำแปลงสินำทรัพัย์สุทธิ/ส่วนำทุนำ  
ส่ำาห่รับ่ปีสิ่�นสุ่ดวันที� 30 กันยายน 2564

92
หมายเหตุประกอบงบการเงินำ ส่ำาห่รับ่ปีสิ่�นสุ่ดวันที� 30 กันยายน 2564

116
รายงานำฐานำะเงินำงบประมาณรายจ่ำาย 
ประจำำาปีงบ่ประมิาณ พ.ศุ. 2564

119
รายงานำฐานำะเงินำงบประมาณรายจ่ำายจำากเงินำกันำไว้เบิกเหล่ือมปี 
ก่อนปีงบ่ประมิาณ พ.ศุ. 2564

120
รายงานำรายได้้แผ่นำดิ้นำ 
ส่ำาห่รับ่ปีสิ่�นสุ่ดวันที� 30 กันยายน 2564
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แนวคิิดในการทำำางาน

การทำำางานก็เพ่ื่�อปรารถนาท่ำ�จะให้้งานของตนเอง 
ให้้ก้าวห้น้า ม่ีประสิิทำธิิภาพื่ และเกิดผลสัิมีฤทำธิิ�ต่อองค์ิกร  

ต่อสัิงคิมี และคิรอบคิรัว ถ้าห้ากเราพัื่ฒนาตนเอง 
อยู่่่ตลอดเวลาก็จะม่ีคิวามีพื่ร้อมีต่อการแข่งขัน  

และจะเป็นบุคิคิลท่ำ�พื่ร้อมีรับม่ีอกับการเปล่�ยู่นแปลง 
อยู่่่ตลอดเวลา ห้ากห้น่วยู่งานห้รอ่องค์ิกรท่ำ�ม่ีพื่นักงาน 

เห้ล่าน่� ก็จะม่ีคิวามีเจริญก้าวห้น้าไปด้วยู่ 

นายสัุตวแพทิย์สุรูวิศุ ธานีโต 
อธิบดีักรูมป็ศุุสัุตว์ 

7กรมปศุสัตว์ 



ผ้้บริหาร
กรมปศุุสััตว์์ 
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นำายสัตวแพัทย์สรวิศุ ธานีำโต
อธิบดีักรูมป็ศุุสัุตว์

9กรมปศุสัตว์ 



รูองอธิบดีักรูมป็ศุุสัุตว์นำายเศุรษฐเกียรติ  กระจ่ำางวงษ์

นำายสุรเด้ช สมิเปรม รูองอธิบดีักรูมป็ศุุสัุตว์
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รูองอธิบดีักรูมป็ศุุสัุตว์

รูองอธิบดีักรูมป็ศุุสัุตว์นำายชัยวัฒน์ำ  โยธคำล

นำายโสภัชย์  ชวาลกุล

11กรมปศุสัตว์ 



ข้อม้ลภาพัรวมของหน่ำวยงานำ

ส่วนำท่ี 1
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ข้อม้ลภาพัรวมของหน่ำวยงานำ

วิสัยทัศุน์ำ (Vision) : 

วิสัยทัศุนำ์
และพัันำธกิจำ

เป็นองค์์การท่ี่�นำาและขัับเค์ล่�อนการปศุุสััตว์์ไที่ย 
ส่ั�ค์ว์ามมั�นค์ง มั�งคั์�ง และยั�งย่นในตลาดโลก

พัันำธกิจำ (Mission) :

สุ่งเสุริูมการูเพิ�ม
ป็รูะสิุทิธิภาพการูผลิต  

สุรู้างคุณค่า  
และมูลค่าเพิ�มให้่กับ

สิุนค้าป็ศุุสัุตว์

ให้่บริูการูควบคุม
ป้็องกัน และแก้ไข

ปั็ญ่ห่าโรูคสัุตว์ทีิ�ได้ั
มาตรูฐานสุากล

วิจั้ย ถ่ืายทิอดั
องค์ความรูู้ เทิคโนโลยี 

และนวัตกรูรูม

อนุรัูกษ์และพัฒนา 
การูใช้ป็รูะโยชน์จ้าก 
ความห่ลากห่ลาย

ทิางชีวภาพด้ัานการู
ป็ศุุสัุตว์

กำากับ ดูัแลให้่เป็็นไป็ 
ตามกฎห่มาย  
และมาตรูฐาน 
ทีิ�เกี�ยวข้อง

1 2 3 4 5
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ค่ำานิำยมหลัก 

ขัองกรมปศุุสััตว์์ 
พ.ศุ. 2561-2565

“I – SMART”2

Innovation 
สรางนวัตกรรม

I

Integration
ทํางานแบบบูรณาการ

I

 Standard 
สรางมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว

S

Mastery
การทํางาน

อยางมืออาชีพ

M
Agility
ความคลองตัว
และพรอมรับ

การเปล่ียนแปลง

A

Teamwork 
มุงม่ันในการทํางาน

รวมกัน

T

Responsibility 
มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและประเทศชาติ

R
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ภารกิจำและอำานำาจำหนำ้าที่
ตามกฎหมาย

กรมปศุุสัตว์ มีภารกิจเก่ียวกับการก�าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการพััฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั�งบริหารจัดการทรัพัยากรพัันธุุกรรมและความหลากหลายทางชีีวภาพั

ด้านการปศุสัตว์ เพ่่ัอให้มีปริมาณสัตว์เพีัยงพัอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเป้�อน  

มีความปลอดภัยต่อผูู้้บริโภคและส่ิงแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มีอ�านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี�

ด้ำาเนิำนำการ ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

กฎหมายว่าด้วยการบ�ารุง 

พัันธ์ุุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมคุณภาพัอาหารสัตว์ 

กฎหมายว่าด้วยสถานพัยาบาลสัตว์ 

กฎหมายว่าด้วยโรคพิัษสุนัขบ้า  

กฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

การฆ่่าสัตว์และจ�าหน่าย 

เน่�อสัตว์ และกฎหมาย 

อ่่นท่ีเก่ียวข้อง

ศึุกษา วิจัย และพััฒนา

เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตรวจำสอบ และรับรอง

คุณภาพัสินค้าปศุสัตว์  

พัันธ์ุุสัตว์ พัันธ์ุุพ่ัชีอาหารสัตว์ 

อาหารสัตว์ ชีีวภัณฑ์์และ 

ชีีววัตถุส�าหรับสัตว์ ยาสัตว์และ 

วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

ระบบการผู้ลิตปศุสัตว์และ

สินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอ่่น 

ท่ีเก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์  

เพ่่ัอให้ได้มาตรฐาน 

และมีความปลอดภัย

ผลิตและขยายพัันธ์ุุสัตว์  

น��าเช่ี�อ เช่ี�อพัันธ์ุุ พ่ัชีอาหารสัตว์  

และเสบียงสัตว์ เพ่่ัอการพััฒนา

ด้านการปศุสัตว์ และผู้ลิตและ

จัดหาชีีวภัณฑ์์ เวชีภัณฑ์์  

และชีีววัตถุส�าหรับสัตว์ เพ่่ัอการ

ควบคุมโรคระบาดสัตว์

คำวบคุำม ป้องกัน ก�าจัด 

บ�าบัด วินิจฉััยและชัีนสูตร 

โรคสัตว์ ก�ากับดูแล 

สถานพัยาบาลสัตว์  

และพััฒนาระบบการจัดการ 

ด้านสุขภาพัสัตว์

ส่งเสริม พััฒนา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

ปศุสัตว์ และบริหารจัดการ 

การประสานความร่วมม่อ 

ด้านการปศุสัตว์ทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ

ด้ำาเนิำนำการ อนุรักษ์

พัันธุุกรรมและความหลากหลาย

ทางชีีวภาพัด้านการปศุสัตว์ 

และป้องกันผู้ลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก 

การปศุสัตว์

ปฏิิบัติการ อ่่นใดตามท่ี

กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ

หน้าท่ีของกรมหร่อตามท่ี

รัฐมนตรีหร่อคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย

1

5

2

6

3

7

4

8
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ยุทธศุาสตร์ท่ี 2

ด้้านำการสร้าง 
คำวามสามารถในำการ
แข่งขันำของประเทศุ

ยุทธศุาสตร์ท่ี 2

ด้้านำการสร้าง 
คำวามสามารถในำการ
แข่งขันำของประเทศุ

แผนำปฏิิบัติการ
ประจำำาปี 2564 กรมปศุุสััตว์์

ยุทธศุาสตร์

ยุทธศุาสตร์ที่ 1

ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำคำวามมั่นำคำง

ด้้านำการสร้าง 
คำวามสามารถในำการ
แข่งขันำของประเทศุ

ประเด้็นำยุทธศุาสตร์ เป้าประสงคำ์เชิงยุทธศุาสตร์ เป้าหมายบริการหนำ่วยงานำ

แผู้นง าน บู รณากา ร 

ขับ เคล่่ อนการแ ก้ ไข

ปัญหาจังหวัดชีายแดน

ภาคใต้

แผู้นงานบุคลากรภาครัฐ

แผู้นงานพ่ั�นฐานด้าน

การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

แผู้นงานยุทธุศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พั่� น ที่

จังหวัดชีายแดนภาคใต้ 

มีรายได้เพัิ่มขึ�น

สร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านการ 

ปศุสัตว์

ส ร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านการ 

ปศุสัตว์

ส ร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านการ

ปศุสัตว์
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แผนำปฏิิบัติการ
ประจำำาปี 2564 กรมปศุุสััตว์์

คำวามเชื่อมโยงระด้ับหนำ่วยงานำ

ผลผลิต/โคำรงการ/กิจำกรรม

โคำรงการ : ต�าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยัง่ย่น ในจังหวัดชีายแดนภาคใต้

กิจำกรรม
 งานต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย่น

ผลผลิต :  รายการค่าใชี้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พััฒนาเกษตรกรรมยั่งย่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจำกรรม
 บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

ผลผลิต : พััฒนาศักยภาพัด้านปศุสัตว์

กิจำกรรม
 พััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ปศุสัตว ์

 มหกรรมปศุสัตว ์

 จัดการสวัสดิภาพัสัตว ์

 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชีันสูตรโรคสัตว ์

 ส่งเสริมและพััฒนาการปศุสัตว์          

1. โคำรงการ : พััฒนาศักยภาพักระบวนการผู้ลิตสินค้าเกษตร 

     กิจำกรรม
 เพัิ่มประสิทธุิภาพัการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 การพััฒนาการผู้ลิตปศุสัตว ์

 การพััฒนาสุขภาพัสัตว์

 พััฒนาปรับปรุงพัันธุุ์สัตว ์

 พััฒนาอาหารสัตว ์

 พััฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร 

 ความหลากหลายทางชีีวภาพัด้านปศุสัตว์

17กรมปศุสัตว์ 



ยุทธศุาสตร์ท่ี 2

ด้้านำการสร้าง 
คำวามสามารถในำการ
แข่งขันำของประเทศุ

แผู้นงานยุทธุศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

สร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านการ 

ปศุสัตว์

แ ผู้น ง าน บู รณากา ร

พััฒนาพั่�นที่ระดับภาค

เพัิ่มประสิทธุิภาพัการ

ผู้ลิตพั่�นที่ระดับภาค

ด้านการปศุสัตว์

ยุทธศุาสตร์ที่ 4

ด้้านำการสร้างโอกาส
และคำวามเสมอภาคำ 

ทางสังคำม

แผู้นงานยุทธุศาสตร์

เ ส ริ ม ส ร้ า งพัลั งท า ง

สังคม

แผู้นง าน บู รณากา ร

พััฒนาและ ส่ ง เ ส ริ ม

เศรษฐกิจฐานราก

สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคให้เกษตรกร

สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคให้เกษตรกร

ยุทธศุาสตร์

ประเด็้นำยุทธศุาสตร์ เป้าประสงค์ำเชิงยุทธศุาสตร์ เป้าหมายบริการหน่ำวยงานำ
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2. โคำรงการ : ยกระดับคุณภาพัมาตรฐานสินค้าเกษตร

     กิจำกรรม
 อาหารนมเพั่่อเด็กและเยาวชีน 

    ตรวจสอบรับรองคุณภาพัสินค้าปศุสัตว ์

    พััฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

3. โคำรงการ : พััฒนาเกษตรกรรมยัง่ยน่

     กิจำกรรม
 ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย ์

    ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

4. โคำรงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่    

    กิจำกรรม 

    ส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

5. โคำรงการ : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร   

    กิจำกรรม
    ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

6. โคำรงการ : พััฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 

    เคร่อ่งจกัรกลและอปุกรณ์ด้านปศสัุตว์ (Motor pool)  

    กิจำกรรม
    พััฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร่่องจักรกลและ   

        อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)

1. โคำรงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (ภาคเหน่อ)  

    กิจำกรรม 

    ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 

2. โคำรงการ : เพัิ่มศักยภาพัการผู้ลิตโคเน่�อและโคนม 
    คุณภาพัสูง (ภาคตะวันออกเฉัียงเหน่อ) 
   กิจำกรรม  

     เพัิ่มศักยภาพัการผู้ลิตปศุสัตว์คุณภาพัสูง

3. โคำรงการ : พััฒนาและส่งเสริมการผู้ลิตสินค้า    

    เกษตร (ภาคใต้) 

    กิจำกรรม 

    เพัิ่มมูลค่าปศุสัตว์

1. โคำรงการ : อันเน่่องมาจากพัระราชีด�าร ิ  

    กิจำกรรม  

    สนับสนุนโครงการอันเน่่องมาจากพัระราชีด�าร ิ

    คลินิกเกษตรเคล่่อนที่

1. โคำรงการ : พััฒนาเกษตรกรปราดเปร่่อง (Smart Farmer)  

    กิจำกรรม 

    สร้างเกษตรกรปราดเปร่่อง 

2. โคำรงการ : ส่งเสริม และพััฒนาอาชีีพัเพั่่อแก้ไขปัญหา 

    ที่ดินท�ากินของเกษตรกร  

    กิจำกรรม 

    ส่งเสริม และพััฒนาอาชีีพัเพั่่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน 

        ของเกษตรกร

2. โคำรงการ : พััฒนาพั่�นที่โครงการหลวง 

    กิจำกรรม  

    พััฒนาพั่�นที่โครงการหลวง

3. โคำรงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพัิ่มประสิทธุิภาพั 

    การผู้ลิตสินค้าเกษตร  

    กิจำกรรม 

    พััฒนาศูนย์เรียนรู้การเพัิ่มประสิทธุิภาพั 

       การผู้ลิตสินค้าเกษตร 

4. โคำรงการ : พััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์สินค้าชีุมชีน  

    กิจำกรรม 

    พััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์สินค้าชีุมชีน

คำวามเช่ือมโยงระดั้บหน่ำวยงานำ

ผลผลิต/โคำรงการ/กิจำกรรม
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ท่ี่�มา : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชีการปศุสัตว์ ราชีกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนท่ี 88ก 30 ธัุนวาคม พั.ศ. 2557

หมายเหต ุ* เป็นหน่วยงานที่ตั�งขึ�นเพั่่อบริหารราชีการภายใน

โคำรงสร้างองคำ์กร เเผนำภ้มิการเเบ่งส่วนำราชการ กรมปศุุสัตว์

หนำ่วยงานำส่วนำกลาง (25)

ด้้านำบริหาร (11)

ตั้งอย้่ในำส่วนำภ้มิภาคำ (175)

ราชการบริหารส่วนำภ้มิภาคำ (954)

สุำานักงานเลขานุการูกรูม

กองการูเจ้้าห่น้าทิี�

สุำานักพัฒนาอาห่ารูสุัตว์

กองสุารูวัตรูและกักกัน * 

สุำานักงานป็ศุุสุัตว์เขต 1-9 (9)

สุำานักงานป็ศุุสุัตว์จ้ังห่วัดั 76 จ้ังห่วัดั 

สุำานักงานป็ศุุสุัตว์อำาเภอ 878 อำาเภอ

ดั่านกักกันสุัตว์ (59)

ศุูนย์ฯ / สุถืานี (107)

สุำานักพัฒนาพันธุ์สุัตว์

กองผลิตภัณฑ์ป็ศุุสุัตว์ * 

กองคลัง

กองแผนงาน

สุำานักกฎห่มาย

กลุ่มพัฒนารูะบบบรูิห่ารู

กลุ่มตรูวจ้สุอบภายใน

กองความรู่วมมือดั้าน
การูป็ศุุสุัตว์รูะห่ว่าง

ป็รูะเทิศุ

สุำานักเทิคโนโลย ี
ชีวภาพการูผลิต 

ป็ศุุสุัตว์

สุำานักพัฒนารูะบบและ
รูับรูองมาตรูฐานสุินค้า

ป็ศุุสุัตว์

สุำานักควบคุม ป็้องกัน 
และบำาบัดัโรูคสุัตว์

สุถืาบันสุุขภาพสุัตว์ 
แห่่งชาติ

สุำานักตรูวจ้สุอบ 
คุณภาพสุินค้าป็ศุุสุัตว์

กองควบคุมอาห่ารู 
และยาสุัตว์ *

สุำานักเทิคโนโลย ี
ชีวภัณฑ์สุัตว์

กองสุวัสุดัิภาพสุัตว์และ
สุัตวแพทิย์บรูิการู * 

กองสุ่งเสุรูิมและ
พัฒนาการูป็ศุุสุัตว์

กองงานพรูะรูาชดัำารู ิ
และกิจ้กรูรูมพิเศุษ *

ศุูนย์เทิคโนโลย ี
สุารูสุนเทิศุ 

และการูสุื�อสุารู

กลุ่มพัฒนาวิชาการู    
ป็ศุุสุัตว์ *

สุำานักงานป็ศุุสุัตว์พื�นทิี�
กรูุงเทิพมห่านครู

ด้้านำสุขภาพัสัตว์ (5) ด้้านำมาตรฐานำ (3)ด้้านำการผลิตและส่งเสริม (6)
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อัตรากำาลัง ณ วันำท่ี 30 กันำยายนำ  2564
กรมปศุุสััตว์์

  ประเภทข้าราชการ

ตำาแหนำ่งประเภท ระด้ับ

วุฒิการศุึกษา

ตำ่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

บริหาร
สูง  - 1  -  - 1

ต้น  -  - 4  - 4

อำานำวยการ
สูง  - 54 29 3 86

ต้น  - 9 5 1 15

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ  -  - 1  - 1

เชีี่ยวชีาญ  - 10 12 8 30

ชี�านาญการพัิเศษ  - 385 153 15 553

ชี�านาญการ  - 535 132 10 677

ปฏิบัติการ  - 512 83 6 601

ทั่วไป

อาวุโส 118 610 82  - 810

ชี�านาญงาน 276 610 22  - 908

ปฏิบัติงาน 347 99 2  - 448

รวม 741   2,825 525 43   4,134 

   ล้กจำ้างประจำำาและพันำักงานำราชการ ณ วันำที่ 30 กันำยายนำ  2564

ตำาแหน่ำงประเภท
วุฒิการศึุกษา

รวม
ตำ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลูกจ้างประจ�า 706 37  - - 743 

พันักงานราชีการ 2,468 1,927 36 - 4,431 

รวม 3,174  1,964 36  -     5,174 

อัตรากำาลัง 
กรมปศุุสััตว์์

21กรมปศุสัตว์ 



ผลการปฏิิบัติราชการ

ส่วนำท่ี 2

22 รายงานประจำาปี 2564



ผลการปฏิิบัติราชการ

รายงานำผลการประเมินำส่วนำราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพัในำการปฏิิบัติราชการของกรมปศุุสัตว ์
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564 รอบ 12 เด่อน (ตุลาค์ม 2563 – กันยายน 2564)

ชื่อตัวชี้วัด้
เป้าหมาย

ผลการด้ำาเนำินำงานำ
คำะแนำนำ 

ที่ได้้ขั้นำต้นำ  
(50)

มาตรฐานำ 
(75)

ขั้นำส้ง  
(100)

การประเมินประสิที่ธิผลการดำาเนินงาน (Performance Base)

1) ผู้ลการด�าเนินงานตาม
แนวทางส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่

75

1.1) ร้อยละของต้นทุน
การผู้ลิตที่ลดลง

ร้อยละ 15.97 ร้อยละ 17.97 ร้อยละ 19.97 ร้อยละ 11.92 (0)

1.2) ร้อยละของผู้ลผู้ลิต
สินค้าเกษตรที่เพัิ่มขึ�น

ร้อยละ 33.98 ร้อยละ 34.98 ร้อยละ 35.98 ร้อยละ 45.01 (100)

1.3) ร้อยละของแปลงท่ีได้ 
ราคาผู้ลผู้ลิตเพัิ่มขึ�น

ร้อยละ 17.12 ร้อยละ 18.12 ร้อยละ 19.12 ร้อยละ 23.37 (100)

1.4) ร้อยละของแปลงใหญ่ 
ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพั
และมาตรฐานการผู้ลิต

ร้อยละ 25.95 ร้อยละ 27.15 ร้อยละ 28.24 ร้อยละ 41.85 (100)

2) การพััฒนาฐานข้อมูล
กลาง (Data Standard) 
ข้อมูลบุคคลของฐานข้อมูล 
ทะเบียนเกษตรกร

กรอบ Data 
Standard 

ของฐานข้อมูล
ทะเบียน
เกษตรกร  
ได้รับความ 

เห็นชีอบจาก
คณะกรรมการฯ  

ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง
เกษตรฯ 

ประกาศใชี้  
Data Standard 
และให้บริการ

ตรวจสอบ
สถานะการ
ขึ�นทะเบียน
เกษตรกร 

กับหน่วยงาน
ภายนอก

รายงานการใชี้
ประโยชีน์จาก 
ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลบุคคลของ 

ฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ภายหลัง

การปรับปรุง  
อย่างน้อย 3 รูปแบบ

มีการใช้ีประโยชีน์จากฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
จ�านวน 3 รูปแบบ 
1. ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง 
(farmerone) 
2. ระบบเชี่่อมโยงข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและระบบคลัง
ข้อมูลเชีิงธุุรกิจของกรมปศุสัตว์ 
ส�าหรับรายงานเชีิงวิเคราะห์
ส�าหรับผูู้้บริหาร (datalake) 
3. ข้อมูลเปิดของภาครัฐ  
(Open Government Data)

100

3) รายได้เงินสดสุทธุิ
ทางการเกษตรของ
เกษตรกรเฉัล่ียต่อครัวเร่อน 
เพ่ิัมขึ�น (บาท/ครัวเร่อน/ปี)

59,460  
บาท/ครัวเร่อน/ปี

67,695.73 
บาท/ครัวเร่อน/ปี

75,931.46  
บาท/ครัวเร่อน/ปี

79,486  
บาท/ครัวเร่อน/ปี

100
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ชื่อตัวชี้วัด้
เป้าหมาย

ผลการด้ำาเนำินำงานำ
คำะแนำนำ 

ที่ได้้ขั้นำต้นำ  
(50)

มาตรฐานำ 
(75)

ขั้นำส้ง  
(100)

4) ประสิทธุิภาพัการผู้ลิต
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ : 
อัตราการผู้สมติดเพัิ่มขึ�น

ร้อยละ 65.57 ร้อยละ 66 ร้อยละ 67 ร้อยละ 68.32 100

5) จ�านวนวิธุีวิเคราะห์
คุณภาพัสินค้าปศุสัตว์
ที่ได้รับการพััฒนาใหม่
และตรวจสอบความใชี้ได้
ของวิธุี

16 วิธุี 17 วิธุี 18 วิธุี 1. วิธุีวิเคราะห์คุณภาพัสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับการพััฒนาใหม่ 
ด�าเนินการแล้วเสร็จ 7 วิธุี  
(เป้าหมาย 7 วิธุี) 
2. วิธุีวิเคราะห์คุณภาพัสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้ตรวจสอบความใชี้ได้
ของวิธุี ด�าเนินการแล้วเสร็จ  
11 วิธุี (เป้าหมาย 11 วิธุี)  
รวมทั�งหมด 18 วิธุี

100

การประเมินศักยภาพในการดำาเนินงาน (Potential Base)

6) ผู้ลการพััฒนา
ศักยภาพัองค์การสู่การ
เป็นระบบราชีการ 4.0

99.60

6.1) การพััฒนาองค์การ
สู่ดิจิทัล : การขอใบ
อนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉัพัาะ

ออกเอกสาร
เป็นกระดาษ 

พัร้อมกับ 
จัดส่งให้ 

ผูู้้รับบริการ  
(แทนการให ้
มารับเอกสาร  
ณ ส�านักงาน)

ออกเอกสาร
เป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Licence/ 

e-Certificate/ 
e-Document)  

ผู้่านทาง 
Mobile หร่อ 

เว็บไซต์

ออกเอกสาร
เป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Licence/ 

e-Certificate/ 
e-Document) ตาม

มาตรฐาน EDTA 
ผู่้านทาง  

Mobile หร่อเว็บไซต์ 
และผูู้้รับบริการ

สามารถ print out 
เอกสารได้

พััฒนาระบบออกใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉัพัาะ
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐาน ETDA ผู้่านทาง Mobile 
หร่อเว็บไซต์เรียบร้อย

(100)

6.2) การประเมิน
สถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบ
ราชีการ 4.0 (PMQA 4.0)

370  
คะแนน

427.28 
คะแนน

435.83  
คะแนน

432.30  
คะแนน 

(99.19)

ระด้ับคำุณภาพั 95.77

หมายเหตุ : เน่่องจากสถานการณ์การแพัร่ระบาดของโรคติดเช่ี�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ลกระทบต่อการประเมินส่วนราชีการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิุภาพัในการปฏิบัติราชีการ ประจ�าปีงบประมาณ พั.ศ. 2564 คณะกรรมการพััฒนาระบบราชีการ มีมติให้ 

ส่วนราชีการรายงานผู้ลการด�าเนินงานตามตัวชีี�วัดต่อส�านักงาน ก.พั.ร. เพ่่ัอใช้ีในการติดตาม (Monitoring) แต่จะไม่น�าผู้ลไปจัดประเภท 

ตามเกณฑ์์การประเมินในระดับคุณภาพั มาตรฐาน และต้องปรับปรุง

24 รายงานประจำาปี 2564



ยุทธศุาสตร์ที่ 1 : 

ด้้านำคำวามมั่นำคำง

100

50

0

รายงานำผลการปฏิิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำำาปี 2564  
ขัองกรมปศุุสััตว์์

แผนำงานำ : บรูณาการขบัเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้

เป้าหมายการให้บริการหนำ่วยงานำ : เกษตรกรในพ้ืนท่ี่�

จังหวัดชายแดนภาคใต้ม่รายได้เพิ�มขึ้น

โคำรงการ : ตำาบลมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมงานต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย่น

วัตถุประสงคำ ์: เพ่่ัอสร้างการมีส่วนร่วมของประชีาชีน 

พััฒนาคุณภาพัชีีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุีมชีน 

ในระดบัต�าบลและหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกษตรกรมคุีณภาพัชีีวิต 

ท่ีดีขึ�น มีอาชีีพัท่ีม่ันคง และมีรายได้เพ่ิัมขึ�นอย่างยัง่ย่น

ผลลัพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรในพั่�นที่จังหวัด

ชีายแดนภาคใต้ที่ เข ้าร ่วมโครงการมีรายได้เพัิ่มขึ�น  

ร้อยละ 5 

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมงานตำาบลมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน เป็นการจัดตั�ง

ธุนาคารแพัะ บริหารธุนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 

และส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี�ยงสัตว์ การจัดการ

ฟาร์ม การให้อาหาร ดูแลสุขภาพัสัตว์ ผู้สมพัันธ์ุุแพัะ  

การผู้สมเทียม ตลอดจนการตลาด รวมทั�งส่งเสริมการเลี�ยง

สัตว์ปีกให้ผูู้้มีรายได้น้อย โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวน

เกษตรกรได้รับการพััฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์  

เป้าหมายจ�านวน 1,500 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 1,500 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ 

ปัญหา อุปสรรคำ : 
1. ชี่วงเด่อนตุลาคม - ธุันวาคม จังหวัดชีายแดนภาคใต้ 

ได้รับอิทธุิพัลจากลมมรสุม เกิดฝนตกหนักในหลายพั่�นที่ 

ท�าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผู้นได้

2. เหตุการณ์ความรุนแรงในพั่�นที่จังหวัดชีายแดนภาคใต้

ยงัไม่สงบ ท�าให้เจ้าหน้าทีย่งัไม่สามารถปฏบิตังิาน ได้ตาม

ปกติ

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรแบบผู้สมผู้สาน การปลูกผัู้ก  

การเลี�ยงสัตว์ เพ่่ัอเป็นอาชีีพัเสริม ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ 

ให้กับเกษตรกรผูู้้มีรายได้น้อย

2. อาศยักลไกของคณะกรรมการหมูบ้่านเป็นผูู้ข้บัเคล่อ่นโครงการ 

บนหลักการหุน้ส่วน และการมส่ีวนร่วมของประชีาชีน

3. สนับสนุนการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผูู้้ปฏิบัติงาน 

ในพ่ั�นท่ี 5 จังหวัดชีายแดนภาคใต้ และให้ความสนใจเป็นพิัเศษกับ 

ผูู้้ปฏิบัติงานในพ่ั�นท่ีเส่ียงภัย

รู้อยละ

เป็้าห่มาย 1,500 รูาย                ผลงาน 1,500 รูาย

25กรมปศุสัตว์ 
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รู้อยละ

เป็้าห่มาย 12,822 รูาย              ผลงาน 13,233 รูาย

ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

แผนำงานำ : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหนำ่วยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ด�าเนินงานภายใต้ 9 กิจกรรม ค่อ 1) กิจกรรมส่งเสริมและพััฒนาการปศุสัตว์  

2) กิจกรรมพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ปศุสัตว์ 3) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชัีนสูตรโรคสัตว์ 4) กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพัสัตว์  

5) กิจกรรมพััฒนาปรับปรุงพัันธ์ุุสัตว์ 6) กิจกรรมพััฒนาอาหารสัตว์ 7) กิจกรรมความหลากหลายทางชีีวภาพัด้านปศุสัตว์  

8) กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ 9) กิจกรรมพััฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร

วัตถุประสงคำ์ : 
1. เพั่่อพััฒนาประสิทธุิภาพัระบบการผู้ลิตด้านการปศุสัตว์

2. เพั่่อสนับสนุนการส่งเสริม การรักษาสุขภาพัสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชีันสูตรโรคสัตว์ จัดการสวัสดิภาพัสัตว์ 

การพััฒนาปรับปรุงพัันธุุ์สัตว์ การพััฒนาอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร

3. เพั่่อเป็นการด�าเนินงานพั่�นฐานด้านการปศุสัตว์ที่สนับสนุนการท�าการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร

ผลลัพัธ์ (Outcome) : 
1. เกษตรกรมีรายได้เพัิ่มขึ�น ร้อยละ 5

2. สัตว์พัันธ์ุุดีท่ีผู้ลิตได้ตามเกณฑ์์มาตรฐานท่ีก�าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ผลผลิต (Output) : 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี�ยงปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และมุ่งเน้นการสร้างเคร่อข่าย 

เพ่่ัอให้เกิดความเข้มแข็ง และติดตาม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา  

และเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการเลี�ยงสัตว์ในพ่ั�นท่ีจังหวัด

ชีายแดนภาคใต้ ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร โดยมีตัวชีี�วัด

กิจกรรม ค่อ เกษตรกรท่ีได้รับประโยชีน์ด้านการปศุสัตว์ 

เป้าหมายจ�านวน 12,822 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 13,233 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 103.21

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

26 รายงานประจำาปี 2564



2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นการถ่ายทอด

ความรู้ แนะน�า พััฒนาต่อยอด ด้านการแปรรูปผู้ลิตภัณฑ์์

ปศสุตัว์ เพั่อ่เพ่ิัมมลูค่าสนิค้าปศสุตัว์ให้แก่เกษตรกร โดยมี

ตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการพััฒนา

ด้านการผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูป เป้าหมายจ�านวน 1,670 ราย 

มีผู้ลการด�าเนินงาน 1,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ
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เป็้าห่มาย 1,670 รูาย               ผลงาน 1,670 รูาย

เป็้าห่มาย 259,506 ตัวอย่าง           ผลงาน 272,577 ตัวอย่าง

เป็้าห่มาย 1,000,000 ตัว              ผลงาน 788,010 ตัว

3. กจิกรรมเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุและชันสตูรโรคสตัว์ 

เป็นการเฝ้าระวังเชิีงรุก ควบคุมและป้องกันโรค เฝ้าระวัง

ทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉััยและชัีนสูตร 

โรคสัตว์ ควบคุมการเคล่่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์  

วัตถุอันตราย และบังคับกฎหมายและระเบียบในส่วน 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนตัวอย่างท่ีได้

รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉััยและชัีนสูตรโรคสัตว์  

เป้าหมายจ�านวน 259,506 ตัวอย่าง มีผู้ลการด�าเนินงาน 

272,577 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 105.04

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

4. กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ เป็นการคุ้มครอง

ส วั ส ดิ ภ า พั สั ต ว์  ป้ อ ง กั น ก า ร ท า รุ ณ ก ร ร ม แ ล ะ 

การจัดสวัสดิภาพัสัตว์ จัดตั�งสถานพัยาบาลสัตว์ประจ�า

อ�าเภอ ก�ากับดูแลสถานพัยาบาลสัตว์ ควบคุมป้องกัน 

โรคพัิษสุนัขบ้าโดยการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน ควบคุม

ประชีากรสัตว์ไม่มีเจ้าของ ด้อยโอกาส และเฝ้าระวัง 

โรคในสัตว์เลี�ยง รับรองท้องถิ่นปลอดโรคพัิษสุนัขบ้า และ

บริการดูแลสุขภาพัชี้าง โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวน

สัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ เป้าหมาย

จ�านวน 1,000,000 ตัว มีผู้ลการด�าเนินงาน 788,010 ตัว 

คิดเป็นร้อยละ 78.80

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

27กรมปศุสัตว์ 
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เป็้าห่มาย 901,200 ตัว             ผลงาน 1,040,834 ตัว

เป็้าห่มาย 48,410 ตัน             ผลงาน 51,489 ตัน

เป็้าห่มาย 1,090 สุายพันธุ์            ผลงาน 1,230 สุายพันธุ์

5. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ เป็นการพััฒนา

ปรับปรุงพัันธ์ุุสัตว์ และผู้ลิตในศูนย์วิจัยและพััฒนาบ�ารุง

พัันธุุ์สัตว์ต่าง ๆ เพั่่อผู้ลิตพัันธุุ ์สัตว์พัันธุุ ์ดีตามเกณฑ์์

มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพ่่ัอกระจายสัตว์พัันธ์ุุดีให้กับ

เกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์ น�าไปขยายเป็นพ่ัอ-แม่พัันธ์ุุสัตว์ ต่อไป  

โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนสัตว์พัันธ์ุุดีท่ีผู้ลิตได้  

เป้าหมายจ�านวน 901,200 ตัว มีผู้ลการด�าเนินงาน 

1,040,834 ตัว คิดเป็นร้อยละ 115.49

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

6. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นการผู้ลิตพ่ัชีอาหารสัตว์

พันัธ์ุุดตีามมาตรฐานการผู้ลติเมลด็พัันธ์ุุ พัช่ีอาหารสตัว์ของ

แต่ละชัี�นพัันธ์ุุ ปรับปรุงคุณภาพัเมล็ดพัันธ์ุุให้ได้คุณภาพัดี 

ผู้ลิตท่อนพัันธ์ุุพ่ัชีอาหารสัตว์ พััฒนาอาชีีพัการผู้ลิต 

พ่ัชีอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผู้ลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพีัยงพัอ 

ต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผู้ลิตอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพั 

แก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพัอาหารสัตว์เพ่่ัอการ 

ผู้ลิตท่ีมีคุณภาพั โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนผู้ลผู้ลิต

พ่ัชีอาหารสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 48,410 ตัน มีผู้ลการ

ด�าเนินงาน 51,489 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.36

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

7. กิจกรรมความหลากหลายที่างช่วภาพด้านปศุสัตว์ 

เป็นการอนุรักษ์ ฟ้�นฟูความหลากหลายทางชีีวภาพัด้าน

ปศุสัตว์ น�าไปใช้ีประโยชีน์โดยขึ�นทะเบียนพัันธ์ุุสัตว์ 

อนุรักษ์พัันธ์ุุพ่ัชีอาหารสัตว์ และครอบครองเช่ี�อจุลินทรีย์

ด้านปศุสัตว์ โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ ขึ�นทะเบยีนพัันธ์ุุสัตว์  

อนุ รัก ษ์ พััน ธ์ุุ พ่ัชีอาหาร สัต ว์และครอบครองเ ช่ี� อ 

จุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 1,090 สายพัันธ์ุุ 

มีผู้ลการด�าเนินงาน 1,230 สายพัันธ์ุุ คิดเป็นร้อยละ 

112.84

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

28 รายงานประจำาปี 2564



8. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ เป็นการรณรงค์ เผู้ยแพัร่ 

ประชีาสมัพันัธ์ุ มหกรรมปศสุตัว์ โดยมตีวัชีี�วดักจิกรรม คอ่ 

จ�านวนผูู้้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 

3,450 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 1,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 

43.48

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ
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9. กิจกรรมพัฒนาเที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการสื�อสาร 

เป็นการพััฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร เพ่่ัอ

ให้ประชีาชีน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุีมชีน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใชี้ประโยชีน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมี 

ตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ อัตราการเข้าถึงและใช้ีประโยชีน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารของกรมปศุสัตว์  

เป้าหมายจ�านวนร้อยละ 90 มีผู้ลการด�าเนินงานร้อยละ 90  

คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ปัญหา อุปสรรคำ :
1. เกษตรกรบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคล่่อน 

ในเร่่องการป้องกันโรค ท�าให้สัตว์ไม่ได้รับการฉีัดวัคซีน

2. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่อยู่ในพ่ั�นท่ีห่างไกลและ

กระจายอยู่ท่ัวไป รวมทั�งจะประกอบอาชีีพัหลายอย่าง 

เช่ีน การท�าสวน ท�าไร่ เลี�ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั�นการรวมกลุ่ม 

เพ่่ัอถ่ายทอดเทคโนโลยีนั�นเวลาจะไม่ค่อยตรงกัน 

ท�าให้ยากต่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. การสร้างสายพัันธ์ุุสตัว์และสายพัันธ์ุุพ่ัชีอาหารสตัว์ท่ีดี  

มีคุณภาพั และเหมาะสมกับสภาพัภูมิประเทศจะต้อง 

ใช้ีระยะเวลานาน

4. เกษตรกรมีพั่�นที่จ�ากัดในการปลูกพั่ชีอาหารสัตว์

5. เน่อ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชี่�อไวรสั

โคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดงานมหกรรมปศุสัตว์ได้ 

ต้องยกเลิกการจัดงาน 

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ควรให้เกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความ
ส�าคัญการเฝ้าระวงัป้องกันการเกดิโรคระบาดสัตว์ ในระดบัพ่ั�นที่
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
รับผิู้ดชีอบทอ้งถ่ินของตนเอง และใหค้วามส�าคญัต่อการพััฒนา
สุขภาพัสัตว์ของเกษตรกรในพั่�นที่
3. ภาครัฐควรสนับสนุนและผู้ลักดันให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ม 
การผู้ลิต และประสานระหว่างกลุ่มเพ่่ัอให้เกิดกระบวนการสร้าง
เคร่อข่ายการผู้ลิตการตลาด
4. การส่งเสรมิถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยแีก่กลุ่มเกษตรกรและ
เกษตรกรของภาครฐั ควรจะเกดิจากความต้องการของเกษตรกร
โดยแท้จรงิ
5. ใช้ีเทคโนโลยชีีีวภาพัส�าหรบัการคดัเล่อก ปรบัปรงุพัันธ์ุุ และ
ขยายพัันธุุ์
6. คดัเล่อกพันัธุุพ์ัช่ีอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกบัพั่�นที ่ในการผู้ลติ
พัช่ีอาหารสัตว์คุณภาพัด ีเพั่อ่การเลี�ยงสัตว์และผู้ลิตเสบยีงสัตว์
7. สนับสนุนและผู้ลักดันให้เป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวม
และเก็บรักษาไว้ ซ่ึงความหลากหลายทางชีีวภาพัสัตว์ ทั�งสัตว์ 
พ่ั�นเม่อง สัตว์หายาก และสัตว์ท่ีได้รับการพััฒนาและปรับปรุงให้มี 
ลักษณะดี ให้ผู้ลผู้ลติสูง เพ่่ัอใช้ีประโยชีน์ ในการศึกษา ปรับปรุง

และขยายพัันธ์ุุในอนาคต

เป็้าห่มาย 3,450 รูาย ผลงาน 1,500 รูาย

เป็้าห่มาย รู้อยละ 90 ผลงาน รู้อยละ 90

29กรมปศุสัตว์ 



ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการหนำ่วยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ด�าเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม ค่อ 1) กิจกรรมการพััฒนาการผู้ลิต

ปศสุตัว์ 2) กจิกรรมการพััฒนาสขุภาพัสตัว์ 3) กิจกรรมเพ่ิัมประสทิธุภิาพัการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร

วัตถุประสงคำ์ : 
1. เพั่่อขยายสัตว์พัันธุุ์ดี ส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์พัันธุุ์ดีผู้่านฟาร์มเกษตรกรเคร่อข่าย 

2. เพั่่อจัดการพั่ชีอาหารสัตว์คุณภาพัดี แก้ปัญหาคุณภาพัน��านมดิบ เน่�อสัตว์ และสุขภาพัสัตว์

3. เพ่่ัอให้สัตว์มีสุขภาพัดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ผลลัพัธ์ (Outcome) : การเกิดโรคท่ีส�าคัญลดลงจากปีท่ีผู่้านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลผลิต (Output) : 
1. กจิกรรมการพฒันาการผลติปศสุตัว์ เป็นการขยายสัตว์

พัันธุุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีีวภาพั ผู้ลิตพั่อพัันธุุ์โคนมและสร้าง

พัันธ์ุุโคเน่�อ สร้างฟาร์มเคร่อข่ายเกษตรกรเลี�ยงสัตว์พัันธ์ุุดี 

รายชีนิดสัตว์ต่าง ๆ ดูแลคุณภาพั ตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ 

เพ่่ัอแก้ไขปัญหาคุณภาพัน��านมดิบและพััฒนามาตรฐาน

อาหารสัตว์เคี�ยวเอ่�อง โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวน

สัตว์พัันธ์ุุดีท่ีผู้ลิตได้จากการผู้สมเทียม เป้าหมายจ�านวน 

231,500 ตัว มีผู้ลการด�าเนินงาน 275,404 ตัว  

คิดเป็นร้อยละ 118.97

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

2. กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นการเฝ้าระวังโรค

เชิีงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่และ

อุบัติซ��า บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค ถ่ายพัยาธิุ  

พััฒนาระบบการป้องกันโรคและการเลี�ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม  

(GFM) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค รณรงค์ท�าความสะอาด

และท�าลายเช่ี�อโรค โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนสัตว์

ท่ีได้รับบริการพััฒนาสุขภาพัสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 

25.9905 ล้านตัว มีผู้ลการด�าเนินงาน 26.3134 ล้านตัว  

คิดเป็นร้อยละ 101.24

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

เป็้าห่มาย 231,500 ตัว ผลงาน 275,404 ตัว

เป็้าห่มาย 25.9905 ล้านตัว ผลงาน 26.3134 ล้านตัว
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3. กิจกรรมเพิ�มประสิที่ธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและ

ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการเฝ้าระวังโรค 

ทางอาการในฟาร์มของเกษตรกรผูู้เ้ลี�ยงสุกรรายย่อยท่ีได้รับการ 

ประเมินความเส่ียงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับ 

เส่ียงสูง-สูงมาก โดยเฉัพัาะพ่ั�นท่ีจังหวัดท่ีมีความเส่ียงสูง และเส่ียง

สูงมาก จังหวัดท่ีมีการเลี�ยงสุกรหนาแน่น และจังหวัดท่ีมีพ่ั�นท่ี

อยูแ่นวชีายแดน พัร้อมทั�งควบคุมการเคล่่อนยา้ย เฝ้าระวังทาง

ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้กับเกษตรกรผูู้้เลี�ยงสุกร 

รายย่อย โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับการ 

เฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเส่ียง เป้าหมายจ�านวน 

36,649 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 36,812 ราย คิดเป็นร้อยละ 

100.44
เป็้าห่มาย 36,649 รูาย ผลงาน 36,812 รูาย

ปัญหา อุปสรรคำ :
1. เกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่ง

ไม่มีอ�านาจในการต่อรองทั�งในเร่่องการผู้ลิตและการตลาด

2. โรคปากและเท้าเป้�อยเป็นโรคระบาดท่ีก่อให้เกิดผู้ลกระทบต่อ 

เกษตรกรผูู้ ้เลี�ยงปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ถึงแม้สัตว์ท่ีป่วย

จะไม่ตาย แต่ส่งผู้ลต่อปริมาณผู้ลผู้ลิต

3. สภาพัภูมิอากาศของไทยเหมาะสมในการอยู่อาศัย และ

หากินของนกธุรรมชีาติ และนกอพัยพั ซ่ึงอาจเป็นพัาหะที่

ส�าคัญในการแพัร่เชี่�อของโรคได้ นอกจากนี�ลกัษณะภูมอิากาศ

ที่มีฝนตกชีุกและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉัพัาะชี่วง

เปลี่ยนฤดูจะมีความเสี่ยงมาก

4. เกษตรกรไม่เข้มงวดในการป้องกันโรคในฟาร์มสัตว์ปีกของตน  

ตลอดจนละเลยหลักสุขอนามัยการป้องกันโรค

5. มีการลักลอบน�าเข้าผู้ลิตภัณฑ์์สุกรโดยแรงงานต่างด้าว  

รวมถึงนักท่องเท่ียว จึงท�าให้มีความเส่ียงต่อการระบาดของ 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

6. เกษตรกรผูู้เ้ลี�ยงสุกรรายย่อยไม่เข้มงวดในระบบความปลอดภยั

ทางชีีวภาพัภายในฟาร์ม

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ลิตปศุสัตว์พัันธ์ุุดี  

เพ่่ัอช่ีวยลดต้นทุน เพ่ิัมผู้ลผู้ลิต และเพ่ิัมรายได้ให้เกษตรกร

2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้สมเทียมให้มีความชี�านาญในการ

บริการผู้สมเทียมให้กับสัตว์ของเกษตรกร

3. เร่งด�าเนินการป้องกัน ควบคุม/และก�าจัดโรคปากและ

เท้าเป้�อยด้วยการเสริมสร้างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและ

เท้าเป้ �อยในสัตว์กีบคู่ให้มีความครอบคลุม/และมีระดับ 

ภู มิคุ ้มกันท่ีสามารถป ้องกันโรคได ้ เ พ่่ัอลดโอกาสการ

แพัร่กระจายเชี่�อ

4. พััฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้รู้โรคเร็วขึ�นเพั่่อให้สามารถ

ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

5. จัดการฝึกอบรมและแนะน�าให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญ

ของระบบการป้องกันโรค พัร้อมทั�งให้กฎหมายระเบียบ 

ท่ีเก่ียวข้องในการบังคับให้แก่เกษตรกร

6. ด�าเนินการเฝ้าระวังโรคเชิีงรุกทั�งในสัตว์ปีกฟาร์ม สัตว์ปีก

พ่ั�นเม่องและนกอพัยพั นกธุรรมชีาติ โดยประสานกับหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉัพัาะกรมอุทยานแห่งชีาติสัตว์ป่าและ 

พัันธ์ุุพ่ัชี

7. เตรยีมความพัร้อมหากมกีารระบาดของโรคอหวิาต์แอฟรกิา

ในสุกร บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั�ง 

ภาครัฐ ภาคเอกชีน และหน่วยงานมหาวิทยาลัยในการ 

เฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

8. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผูู้้เลี�ยงสุกรรายย่อยในเร่่อง

ระบบความปลอดภัยทางชีีวภาพัภายในฟาร์ม และระบบการ

ป้องกันโรคขั�นพั่�นฐานภายในฟาร์ม และผู้ลักดันให้เกษตรกร

รายย่อยปรับปรุงฟาร์มให้เป็นฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรค

และการเลี�ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม Good Farming Management 

(GFM)
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ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ
แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการหนำ่วยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด�าเนินงานภายใต้ 3 กิจกรรม ค่อ 1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพั

สินค้าปศุสัตว์ 2) กิจกรรมพััฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 3) กิจกรรมอาหารนมเพ่่ัอเด็กและเยาวชีน

สุถืานป็รูะกอบการูสุินค้าป็ศุุสุัตว์ทิี�ไดั้รูับบรูิการูตรูวจ้ป็รูะเมินมาตรูฐาน

จ้ำานวนตัวอย่างทิี�ไดั้รูับการูตรูวจ้วิเครูาะห่์คุณภาพสุินค้าป็ศุุสุัตว์
ตามเกณฑ์มาตรูฐานกำาห่นดั

ผลผลิต (Output) : 
1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นการ

บริการตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ�าหน่ายสินค้า

ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์์ก�าหนด จัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ พััฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์ 

คุณภาพัสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล และตรวจวิเคราะห์

คุณภาพัสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์์ก�าหนด โดย 

มีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

ท่ีได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน เป้าหมายจ�านวน 47,875  

แห่ง มีผู้ลการด�าเนินงาน 73,995 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 154.56 

และจ�านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพัสินค้า

ปศุสัตว์ตามเกณฑ์์มาตรฐานก�าหนด เป้าหมายจ�านวน 357,770 

ตัวอย่าง มีผู้ลการด�าเนินงาน 377,745 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

105.58

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ
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เป็้าห่มาย 47,875 แห่่ง ผลงาน 73,995 แห่่ง

เป็้าห่มาย 357,770 ตัวอย่าง ผลงาน 377,745 ตัวอย่าง

วัตถุประสงคำ์ : 
1. เพั่่อพััฒนาสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผูู้้บริโภค

2. เพั่่อเพัิ่มประสิทธุิภาพัการแข่งขันและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศให้มีมูลค่าเพัิ่มขึ�น

3. เพ่่ัอให้ส่วนราชีการทั�งในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ผูู้้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตามเกณฑ์์มาตรฐานก�าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

32 รายงานประจำาปี 2564



2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน

ปศสุตัว์ เป็นการตรวจประเมนิสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ 

ตามเกณฑ์์มาตรฐานฮาลาล และตรวจวเิคราะห์คณุภาพัสินค้า

ปศสุตัว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์์ก�าหนด โดยมตีวัชีี�วดักจิกรรม 

ค่อ จ�านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์์มาตรฐานฮาลาล เป้าหมายจ�านวน 300 

แห่ง มีผู้ลการด�าเนินงาน 342 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 114 และ

จ�านวนตัวอย่างท่ีได้รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพัสินค้าปศุสัตว์ 

ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์์ก�าหนด เป้าหมายจ�านวน 800 

ตัวอย่าง มีผู้ลการด�าเนินงาน 797 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

99.63

จ้ำานวนสุถืานป็รูะกอบการูสุินค้าป็ศุุสุัตว์ทิี�ไดั้รูับการูตรูวจ้ป็รูะเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรูฐานฮาลาล

จ้ำานวนตัวอย่างทิี�ไดั้รูับตรูวจ้วิเครูาะห่์คุณภาพสุินค้าป็ศุุสุัตว ์
ให่้ไดั้มาตรูฐานตามเกณฑ์กำาห่นดั

เป็้าห่มาย 300 แห่่ง                ผลงาน 342 แห่่ง

เป็้าห่มาย 800 ตัวอย่าง             ผลงาน 797 ตัวอย่าง

เป็้าห่มาย 8,325 โรูงเรูียน              ผลงาน 10,772 โรูงเรูียน
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ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

3. กิจกรรมอาหารนมเพื�อเด็กและเยาวชน เป็นการก�ากับ ดูแล 

ก�าหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์์ หร่อแนวทาง หร่อค�าส่ัง เพ่่ัอปฏิบัติ

การให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบริหารจัดการ

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ 

จ�านวนโรงเรียนท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพันมโรงเรียน  

เป้าหมายจ�านวน 8,325 โรงเรียน มีผู้ลการด�าเนินงาน 10,772  

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 129.39

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ
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 ปัญหา อุปสรรคำ :
1. การพััฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  

ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ ท�าให้มี

ปริมาณฟาร์มและโรงงานมาตรฐานยงัน้อย หากเทยีบกบั

ปริมาณทั�งหมด เน่่องจากผูู้้ประกอบการขาดแรงจูงใจ

และจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง

2. ผูู้้ผู้ลิตสินค้าปศุสัตว์ ยังขาดความตระหนักในเร่่อง

ความปลอดภัยด้านอาหาร บางรายมุ่งหวังเพีัยงแต่ 

ผู้ลตอบแทนมากกว่าจะค�านึงถึงผูู้้บริโภค โดยพับว่ายงัมีการ 

ลักลอบการใช้ีสารต้องห้ามในกระบวนการผู้ลิตระดับ

ฟาร์ม

3. ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นระบบการค้า

แบบเสรีมากขึ�น ท�าให้แต่ละประเทศจะน�ามาตรการ 

ด้านสุขอนามัยมาใช้ีเป็นเง่่อนไขในการกดีกันทางการคา้

4. ผูู้้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเร่่องความ

ปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเล่อกซ่�อสินค้า

ปศุสัตว์ หร่อการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ท่ีมีสารตกค้าง 

จะส่งผู้ลร้ายต่อร่างกาย

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ต�าบล เทศบาล ควรมีส่วนรวมในการบริหาร

จัดการในเร่่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดย

เฉัพัาะในเร่่องการพััฒนาโรงฆ่่าสัตว์ ร้านค้า

จ�าหน่ายเน่�อสัตว์ จะต้องได้การพััฒนาปรับปรุง 

ให้ได้มาตรฐานทุกจังหวัด และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

2. เร่งประชีาสัมพัันธ์ุให้ความรู้แก่ผูู้้บริโภค เพ่่ัอให้

รับรู้และเข้าใจในการเล่อกซ่�อสินค้าและผู้ลร้าย 

ในการบริโภคสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพั เพ่่ัอเป็นแรงช่ีวย 

ผู้ลักดันให้ผูู้้ผู้ลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องเข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน

3. พััฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพัสินค้า

ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลทั�งของภาครัฐและ

ภาคเอกชีน พััฒนาตลาด และพััฒนาระบบขนส่ง

สินค้า (Logistic) โดยการพััฒนาระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลับ (Traceability) และดูแลส่ิงแวดล้อมด้าน

ปศุสัตว์

4. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับใช้ีกฎหมายให้มีความ

ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่่ัอ

สร้างความเช่่ีอม่ันให้ผูู้้บริโภคในประเทศและ

ประเทศคู่ค้า

แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บรกิารหน่ำวยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั�งยืน ด�าเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม ค่อ 

1) กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 2) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอพััฒนาและเช่่ีอมโยงระบบการผู้ลิตปศุสัตว์ตั�งแต่ต้นน��า กลางน��า และ 

ปลายน��า ให้เกิดศักยภาพัการผู้ลิตและมีความยั่งย่น สร้างอัตลักษณ์และ 

ความเช่่ีอม่ันสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่ผูู้้บริโภค

2. เพ่่ัอขยายผู้ลและเพ่ิัมจ�านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ภายใต้การรับรองระบบ 

การผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ�น รวมถึงการรักษาสถานภาพัฟาร์ม 

ปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีผู่้านการรับรองแล้ว

3. เพ่่ัอน�าศาสตร์ของพัระราชีาสู่การพััฒนาประเทศอย่างยัง่ยน่ ตามนโยบายรัฐบาล 

น�าหลักปรัชีญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกร

ปรับใช้ีในการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ่ั�นท่ีของตนเองอย่างสอดคล้อง

กับภูมิสังคม เพ่่ัอปรับเปล่ียนการเกษตรเดิมไปสู่เกษตรกรรมยั่งย่น

4. เพ่่ัอให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีีพั

การเกษตร ท�าให้มีคุณภาพัชีีวิตดีขึ�น

ผลลัพัธ์ (Outcome) : จ�านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีผู่้านการรับรอง

สามารถรักษาสถานภาพัได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ
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ผลผลิต (Output) : 
1. กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินที่ร่ย์ เป็นการตรวจรบัรอง

มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง

เคร่อข่ายผูู้้ผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

เลี�ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พััฒนา

ตลาดสีเขียว โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนเกษตรกร 

ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  

เป้าหมายจ�านวน 90 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 100 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 111.11 และจ�านวนพ่ั�นท่ีปศุสัตว์อินทรีย ์

ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง เป้าหมายจ�านวน 

600 ไร่ มีผู้ลการด�าเนินงาน 695.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

115.94

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

เป็้าห่มาย 90 รูาย                 ผลงาน 100 รูาย

เป็้าห่มาย 52,500 รูาย              ผลงาน 53,263 รูาย
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รู้อยละ
2. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรที่ฤษฎ่ีใหม่ เป็นการรวมกลุ่ม

เกษตรกรเป็นเคร่อข่ายเพ่่ัอส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์แก่

เกษตรกรต้นแบบและสมาชิีกเคร่อข่าย ให้เกิดการผู้ลิต 

ท่ีดีอยา่งยัง่ยน่ โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ เกษตรกรได้รับ

การพััฒนาศักยภาพัด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 

52,500 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 53,263 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 101.45 และเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ได้รับการพััฒนาศักยภาพั เป้าหมายจ�านวน 500  

เคร่อข่าย มีผู้ลการด�าเนนิงาน 522 เคร่อข่าย คิดเป็นร้อยละ  

104.40 

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ปัญหา อุปสรรคำ : 
1. มีฟาร์มขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

อินทรีย์เป็นจ�านวนมาก แต่ไม่ผู่้านการรับรอง เน่่องจาก

หลักเกณฑ์์ของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

อินทรีย์มีเง่่อนไขและมาตรฐานท่ีสูง

2. เกษตรกรมีรายจ่ายในครัวเร่อนเพ่ิัมมากขึ�น เพัราะ

พ่ึังพัาปัจจัยจากภายนอก

ข้อเสนำอแนำะ :
1. ให้ความรู้ในการท�าฟาร์มปศุสตัว์อนิทรีย ์รวบรวมข้อบกพัร่อง

จากการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และให้ค�าแนะน�า 

ปรับปรุง แก้ไข แก่ผูู้้ประกอบการอย่างต่อเน่่องสม�่าเสมอ

2. สนับสนุนเกษตรกรให้มอีาหารโปรตีนบริโภคในครัวเร่อนอย่าง

เพีัยงพัอ ส่วนท่ีเหล่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม ช่ีวยลดรายจ่าย 

และเพ่ิัมรายได้ของครัวเร่อน

3. ส่งเสริมการเพัาะขยายพัันธ์ุุสัตว์ปีกเพ่่ัอเลี�ยงต่อเน่่องในปีต่อไป
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แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันผู้ลิตเพ่่ัอให้เกิดการรวมกันจ�าหน่าย โดยมีตลาดรองรับ 

ท่ีแน่นอน

2. เพ่่ัอให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผู้ลิตและมีผู้ลผู้ลิตต่อหน่วยเพ่ิัมขึ�น รวมทั�งมีคุณภาพัได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการ

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชีน

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ประสิทธิุภาพัการผู้ลิตเพ่ิัมขึ�นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมส่งเสริมการเล้่ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ เป็นการลด

ต้นทุนการผู้ลิตด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนกลไก 

ขับเคล่่อนการลดต้นทุนโดยมีทีมท�างาน 4 ทีม ได้แก่ ทีมการตลาด  

ทีมการลดต้นทุน ทีมบริหารจัดการ ทีมผูู้้จัดการแปลง  

ท�าหน้าท่ีร่วมกัน เพ่่ัอเพ่ิัมศักยภาพัในการแขง่ขันสินค้าเกษตร  

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม 

ค่อ พ่ั�นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพััฒนา

ด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 200 แปลง มีผู้ลการด�าเนินงาน 

179 แปลง คิดเป็นร้อยละ 89.50

ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ
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เป็้าห่มาย 200 แป็ลง ผลงาน 179 แป็ลง

ปัญหา อุปสรรคำ :
1. กลุ่มเกษตรกรขาดโรงฆ่่าสัตว์เป็นของตนเอง ท�าให้ 

ไม่สามารถพััฒนาได้ตลอดห่วงโซ่การผู้ลิต 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ียังไม่เข้าถึง 

ตัวเกษตรกรได้เท่าท่ีควร

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผู้ลิต การบริหาร

จัดการร่วมกัน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผู้ลิตสินค้า

เกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพัได้มาตรฐาน 

2. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่่ัอให้ความรู้ 

ความเขา้ใจแกเ่กษตรกร และเจา้หน้าท่ีผูู้้ปฏิบัติงาน ใหเ้กิด 

ประสิทธิุภาพัสูงสุด
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รู้อยละ

เป็้าห่มาย 3,000,000 รูาย ผลงาน 3,970,305 รูาย

แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

ยุทธศุาสตร์ที่ 2 : 

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

โคำรงการ : ปรับปรุงข้อมูลที่ะเบ่ยนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

วัตถุประสงคำ์ : เพ่่ัอให้มีข้อมูลพ่ั�นฐานด้านปศุสัตว์ท่ีเป็นปัจจุบันทั�งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ส�าหรับใช้ีประกอบ 

การวางแผู้นการด�าเนินงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่่นท่ีต้องการใช้ีข้อมูลด้านปศุสัตว์

ผลลัพัธ์ (Outcome) : จ�านวนเกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์ท่ีได้รับการขึ�นทะเบียนเกษตรกร

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลที่ะเบ่ยนเกษตรกร เป็นการส�ารวจ

ข้อมูลเกษตรกรทุกรายครัวเร่อนท่ีมีการเลี�ยงสัตว์และ 

ผูู้้ประกอบการทกุรายท่ีจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล โดยบันทึก

ลงในแบบส�ารวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดเก็บข้อมูลในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์รายครัวเร่อน และเช่่ีอมโยง

ข้อมูลภายนอกองค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี 

ตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนเกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์ท่ีได้รับการ 

ขึ�นทะเบียนเกษตรกร เป้าหมายจ�านวน 3,000,000 ราย  

มีผู้ลการด�าเนินงาน 3,970,305 ราย คิดเป็นร้อยละ 132.34 

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ปัญหา อุปสรรคำ :
1. มีเกษตรกรท่ีเสียชีีวิต/ช่่ีอ-นามสกุล ไม่ถูกต้อง และ 

เกษตรกรบางรายเลี�ยงเฉัพัาะแมว-สุนัข ซ่ึงไม่ได้เป็นสัตว์

เศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑ์์การขึ�นทะเบียนเกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์

2. เกษตรกรรายใหม่ ไม่สามารถน�าเข้าข้อมูลได้ ต้องอ่าน

ข้อมูลจากหน้าบัตรประจ�าตัวประชีาชีน

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ควรปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ีงาน (เพ่ิัม, ปรับปรุง,  

ดูรายงาน) ได้ตลอดเวลา (Real Time)

2. ควรย่นยันตัวบุคคล (เกษตรกร) ด้วยบัตรประจ�าตัว

ประชีาชีน 

3. ควรเช่่ีอมโยงข้อมูลกับระบบภายใน และเช่่ีอมโยงข้อมูล

กับระบบภายนอก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้

37กรมปศุสัตว์ 



ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : พัฒนาเที่คโนโลย่นวัตกรรมเครื�องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) กิจกรรมพััฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรมเคร่่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)

วัตถุประสงค์ำ : 
1. จัดตั�งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ส�าหรับให้บริการเกษตรกรหร่อกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพ่ัชีอาหารสัตว์

และการส�ารองเสบียงสัตว์

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ีเคร่่องจักรกลด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ต้นทุนการผู้ลิตลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมพัฒนาเที่คโนโลย่นวัตกรรมเครื�องจักรกลและ

อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) เป็นการจัดตั�งศูนย์

เคร่่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ให้บริการเกษตรกร/

กลุ่มเกษตรกร ในดา้นการจดัการแปลงพ่ัชีอาหารสตัว์และ

การส�ารองเสบียงสัตว์ โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวน

ศูนย์เคร่่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย

จ�านวน 7 แห่ง มีผู้ลการด�าเนินงาน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  

100 และเกษตรกรได้รับบริการศูนย์เคร่่องจักรกล

การเกษตรด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 4,200 ราย  

มีผู้ลการด�าเนินงาน 4,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.26

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ปัญหา อุปสรรคำ : 
1. เกษตรกรได้รับผู้ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพัภูมิอากาศ ได้แก่ ภัยแล้ง และอุทกภัย ตลอดจน

แรงงานภาคเกษตรท่ีลดลง และเข้าสู่สังคมผูู้้สูงอายุ

2. เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ีงาน

เคร่่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ให้บริการเคร่่องจักรกลแก่เกษตรกรหร่อกลุ่มเกษตรกร  

ในด้านการจัดการแปลงพ่ัชีอาหารสัตว์และการส�ารอง 

เสบียงสัตว์

2. อบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่่ัอถ่ายทอดความรู้และให้ค�าแนะน�า

เกษตรกรในการใชี้เคร่่องจักรกล รวมทั�งอบรมเกษตรกร  

เพ่่ัอเพ่ิัมทักษะการใชี้เคร่่องจักรกลทางการเกษตรด้าน

ปศุสัตว์

110

55

0

รู้อยละ

เป็้าห่มาย 4,200 รูาย ผลงาน 4,295 รูาย
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ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถ 
ในำการแข่งขันำ

แผนำงานำ : บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี่�ระดับภาค
เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ :  
เพิ�มประสิที่ธิภาพการผลิตพ้ืนท่ี่�ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (ภาคเหนือ) กิจกรรม

ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

ยุทธศุาสตร์ที่ 2 : 

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถ 
ในำการแข่งขันำ

100
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0

รู้อยละ

100
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0

รู้อยละ

เป็้าห่มาย 100 รูาย ผลงาน 100 รูาย เป็้าห่มาย 200 รูาย ผลงาน 200 รูาย

แผนำงานำ : บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี่�ระดับภาค

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ :  
เพิ�มประสิที่ธิภาพการผลิตพ้ืนท่ี่�ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : เพิ�มศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนม

คุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ) กิจกรรมเพ่ิัม

ศักยภาพัการผู้ลิตปศุสัตว์คุณภาพัสูง

วัตถุประสงคำ์ : เพ่่ัอจัดตั�งศูนย์บริการอาหารสัตว์ 

กรมปศสัุตว์ (Feed Center) ใหบ้ริการเกษตรกรเปา้หมาย

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ความพึังพัอใจของเกษตรกร

ท่ีได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลผลิต (Output) :
กิจกรรมเพิ�มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง เป็นการ

ให้บริการและเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการผู้ลิตและลดต้นทุน 

การผู้ลิตของเกษตรกร โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ เกษตรกร

ผูู้้เลี�ยงสัตว์ในพ่ั�นท่ีภาคตะวันออกเฉีัยงเหน่อได้รับการเพ่ิัม

ประสิทธิุภาพัการผู้ลิต เป้าหมายจ�านวน 200 ราย มีผู้ลการ 

ด�าเนินงาน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ข้อเสนำอแนำะ : 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผู้ลิตและบริหาร

จัดการร่วมกัน เพ่่ัอให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพัดี และ

เกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

วัตถุประสงค์ำ : เพ่่ัอจัดตั�งศูนย์บริการอาหารสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ให้บริการเกษตรกรเป้าหมาย

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ความพึังพัอใจของเกษตรกรท่ี

ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลผลิต (Output) :
กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 

เป็นการให้บริการและเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการผู้ลิต และลด

ต้นทุนการผู้ลิตของเกษตรกร โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ 

เกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์ในพ่ั�นท่ีภาคเหน่อได้รับการเพ่ิัม

ประสิทธิุภาพัการผู้ลิต เป้าหมายจ�านวน 100 ราย มีผู้ลการ

ด�าเนินงาน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรคำ : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง  

ผูู้้ผู้ลิตส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มีการผู้ลิตท่ีมี

ลักษณะต่างคนต่างท�า ท�าให้เกิดปัญหาต้นทุนการผู้ลิตสูง 

และขาดอ�านาจต่อรอง

39กรมปศุสัตว์ 



ยุทธศุาสตร์ที่ 2

ด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ
แผนำงานำ : บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี่�ระดับภาค

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : เพิ�มประสิที่ธิภาพการผลิตพ้ืนท่ี่�ระดับภาคด้านการปศุสัตว์

โคำรงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) กิจกรรมเพ่ิัมมูลค่าปศุสัตว์

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ปัญหา อุปสรรคำ : ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง  

ผูู้้ผู้ลิตส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มีการผู้ลิต 

ท่ี มี ลักษณะต่างคนต่างท�า ท�าให้ เกิดปัญหาต้นทุน 

การผู้ลิตสูงและขาดอ�านาจต่อรอง
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รู้อยละ

เป็้าห่มาย 100 รูาย ผลงาน 100 รูาย

ข้อเสนำอแนำะ : 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผู้ลิตและบริหาร

จัดการร่วมกัน เพ่่ัอให้สัตว์ได้รับอาหารคุณภาพัดี และ

เกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก

ผลผลิต (Output) :
กิจกรรมเพิ�มมูลค่าปศุสัตว์ เป็นการให้บริการและเพ่ิัม

ประสิทธิุภาพัการผู้ลิตและลดต้นทุนการผู้ลิตของ 

เกษตรกร โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ เกษตรกรผูู้้เลี�ยงสัตว์

ในพ่ั�นท่ีภาคใต้ได้รับการเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการผู้ลิต  

เป้าหมายจ�านวน 100 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 100 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ำ : เพ่่ัอจัดตั�งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ให้บริการเกษตรกรเป้าหมาย

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ความพึังพัอใจของเกษตรกรท่ีได้รับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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ยุทธศุาสตร์ที่ 4

ด้้านำการสร้างโอกาสและคำวามเสมอภาคำทางสังคำม
แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์เสริมสร้างพลังที่างสังคม
เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
โคำรงการ : อันเนื�องมาจากพระราชดำาริ ด�าเนินงานภายใต้ 2 กิจกรรม ค่อ 1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่่องมาจาก 

พัระราชีด�าริ 2) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่่อนท่ี

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์ในชุีมชีนพ่ั�นท่ีโครงการ ใหเ้กษตรกรมีอาหารโปรตนีบริโภคและมีอาชีีพัรายได้ท่ีม่ันคง และสง่เสริมการ
เลี�ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็นประโยชีน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุีมชีน 
2. เพ่่ัอพััฒนาระบบเฝา้ระวังโรคพิัษสุนัขบ้าให้ครอบคลมุ ถูกต้องทันการณ์ และพััฒนาการด�าเนนิงานด้านการปอ้งกันและควบคมุ
โรคพิัษสุนัขบ้าในสัตว์ให้มีภูมิคุ้มกันและปลอดโรคพิัษสุนัขบ้า
3. เกษตรกรได้รับการบริการการเกษตรตามความต้องการและความเหมาะสมของพ่ั�นท่ี

ผลลัพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีีพัได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

จ้ำานวนสุัตว์ทิี�ไดั้รูับบรูิการูผ่าตัดัทิำาห่มันภายใต้โครูงการูสุัตว์ป็ลอดัโรูค 
คนป็ลอดัภัย จ้ากโรูคพิษสุุนัขบ้า

จ้ำานวนเกษตรูกรูทิี�ไดั้รูับบรูิการูภายใต้โครูงการูอันเนื�องมาจ้ากพรูะรูาชดัำารูิ

2. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื�อนท่ี่� เป็นการออกหน่วย

เคล่่อนท่ีให้บริการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีขอบเขตการให้บริการเน้นการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกษตรกรประสบในพ่ั�นท่ี ให้ความรู้ ค�าแนะน�า 

และรับปรึกษาปัญหาแก่เกษตรกร โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ 

จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ เป้าหมาย

จ�านวน 21,300 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 22,839 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 107.23
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รู้อยละ

เป็้าห่มาย 9,375 รูาย ผลงาน 14,758 รูาย

เป็้าห่มาย 120,000 ตัว ผลงาน 144,936 ตัว

เป็้าห่มาย 21,300 รูาย ผลงาน 22,839 รูาย

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ผลผลิต (Output) : 
1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดำาริ 

เป็นการศึกษาวิจัยงานด้านปศุสัตว์ หาแนวทางการพััฒนา 

ท่ีเหมาะสมกับสภาพัพ่ั�นท่ี และส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์ในชุีมชีน/ 

โรงเรียน เพ่่ัอมีอาหารโปรตีนบริโภค มีอาชีีพัรายได้ท่ีม่ันคง 

และเป็นประโยชีน์ด้านการเรียนรู้ โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ 

จ�านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่่อง 

มาจากพัระราชีด�าริ เป้าหมายจ�านวน 9,375 ราย มีผู้ลการ 

ด�าเนินงาน 14,758 ราย คิดเป็นร้อยละ 157.42 จ�านวน

โรงเรียนท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่่องมาจาก 

พัระราชีด�าริ เป้าหมายจ�านวน 375 โรงเรียน มีผู้ลการด�าเนินงาน  

375 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และจ�านวนสัตว์ท่ีได้รับ

บริการผู่้าตัดท�าหมันภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัย จากโรคพัษิสุนัขบ้า เป้าหมายจ�านวน 120,000 ตัว  

มีผู้ลการด�าเนินงาน 144,936 ตัว คิดเป็นร้อยละ 120.78

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

41กรมปศุสัตว์ 
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ปัญหา อุปสรรคำ :
1. การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียน
มีน้อย
2. เจ้าของสัตว์ไม่ได้พัาสัตว์ไปฉีัด
วัคซีน เน่่องจากไม่รู้ว่ามีกฎหมาย
บังคับให้เจ้าของน�าสัตว์ไปฉีัดวัคซีน
ป้องกันโรคพิัษสุนัขบ้า และมีสัตว์ท่ี
ไม่มีเจ้าของเป็นจ�านวนมาก
3. สถานการณ์การแพัร่ระบาดของ
โรคติดเช่ี�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท�า ใ ห้กระทบต่อการด�า เ นินงาน 
ให้บริการคลินิกเกษตรเคล่่อนท่ี 

ในพัระราชีานุเคราะห์ฯ 

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ และหาแนวทางการพััฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพั
พ่ั�นท่ีนั�น ๆ แล้วเผู้ยแพัร่สู่เกษตรกร
2. ส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์ในโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็นประโยชีน์
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุีมชีน
3. ส่งเสริมการบูรณาการการด�าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคพิัษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับ
4. ประชีาสัมพัันธ์ุ เพ่่ัอถ่ายทอดความรู้ด้านโรคพิัษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิุภาพัให้แก่
ประชีาชีน
5. ในช่ีวงสถานการณ์การแพัร่ระบาดของโรคติดเช่ี�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
กรณีท่ีไม่สามารถจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่่อนท่ีในพัระราชีานุเคราะห์ฯ  
(คลินิกปกติ) ได้ สามารถปรบัรูปแบบการด�าเนนิการตามดลุยพิันิจของหน่วยงานให้เหมาะสม 
กับสถานการณปั์จจุบัน โดยเปน็ไปตามมตคิณะกรรมการโครงการคลนิิกเกษตรเคล่อ่นท่ี

ในพัระราชีานุเคราะห์ สมเด็จพัระบรมโอรสาธิุราชีฯ สยามมกุฎราชีกุมาร 

แผนำงานำ : ยุที่ธศาสตร์เสริมสร้างพลังที่างสังคม

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

โคำรงการ : พัฒนาพ้ืนท่ี่�โครงการหลวง กิจกรรมพััฒนาพ่ั�นท่ีโครงการหลวง

วัตถุประสงค์ำ : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี�ยงสัตว์ท่ีเหมาะสมกับพ่ั�นท่ีสูง ตลอดจนปรับปรุงพัันธ์ุุสัตว์ท่ีมีในพ่ั�นท่ีให้ได้ผู้ลผู้ลิต 

มากยิ่งขึ�น

2. เพ่ิัมอาหารโปรตีนจากสัตว์เพ่่ัอบริโภคในครัวเร่อน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพ่ั�นท่ีสูง

ผลลัพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีีพัได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ี่�โครงการหลวง เป็นการส่งเสริม

สนับสนุนเกษตรกรให้มีการเลี�ยงสัตว์เหมาะสมกับพ่ั�นท่ี 

เพ่่ัอเพ่ิัมอาหารโปรตนีส�าหรับบริโภคในครัวเร่อน และ

สร้างรายได้ โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ เกษตรกรได้รับ

การพััฒนาศกัยภาพัดา้นปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 860 

ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 860 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ
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รู้อยละ

เป็้าห่มาย 860 รูาย ผลงาน 860 รูาย

ปัญหา อุปสรรคำ : 
1. พ่ั�นท่ีเป้าหมายบางพ่ั�นท่ียังคงมีการคมนาคมยาก

ล�าบาก ทุรกันดาร ท�าให้การส่งเสริมและการถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่เกษตรกรยังด�าเนินการได้ไม่ครอบคลุม 

ท่ัวถึง 

2. บางพ่ั�นท่ียงัมีข้อจ�ากัดด้านวัฒนธุรรมประเพัณี และ

ความเช่่ีอ

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร

ให้ได้รับการพััฒนาอย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม

2. จัดฝึกอบรม ติดตามผู้ลการด�าเนินงาน และตรวจเยี่ยม

ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร รวมทั�งสร้างอาสาปศุสัตว์ เพ่่ัอ

ช่ีวยเหล่อในการตดิตามกจิกรรมพััฒนาพ่ั�นท่ีโครงการหลวง

3. มีการบูรณาการกับโครงการอ่่น ๆ ในพ่ั�นท่ีเดียวกัน

42 รายงานประจำาปี 2564
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แผนำงานำ : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

โคำรงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่่อง

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอพััฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่่อง (Smart Farmer)

2. เพ่่ัอพััฒนาเจ้าหน้าท่ีเป้าหมายให้เป็น Smart Officer ท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษาแก่เกษตรกรได้

ผลลัพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรท่ีได้รับการพััฒนามีความเป็น Smart Farmer ร้อยละ 60
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รู้อยละ

เป็้าห่มาย 3,860 รูาย ผลงาน 3,923 รูาย

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื�อง เป็นการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเลี�ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพ่่ัอ

พััฒนาสู่การเป็น Smart Farmer และพััฒนา Smart Farmer  

ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเคร่อข่าย 

การผู้ลิตชุีมชีนต้นแบบ โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวน

เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart 

Farmer เป้าหมายจ�านวน 3,860 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 

3,923 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.63

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

ปัญหา อุปสรรคำ : อายุของเกษตรกรจะสูงขึ�น ค่อ 

มากกว่า 50 ปี ขาดแรงงานในครวัเร่อนภาคเกษตรวยัหนุ่มสาว  

อีกทั�งเกษตรกรขาดการพััฒนาความรู้และทักษะ ท�าให้ 

ไม่มีการปรับปรุงพััฒนาการผู้ลิต การบริหารจัดการเพ่่ัอเพ่ิัม

ประสิทธิุภาพัเท่าท่ีควร

ข้อเสนำอแนำะ : 
มีกระบวนการพััฒนาเพ่่ัอสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความ

สามารถ และทักษะทั�งด้านการผู้ลิต การบริหารจัดการ  

การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมม่อกับสถาบันการศึกษา

ทางการเกษตรในระดับท้องถ่ิน

43กรมปศุสัตว์ 
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แผนำงานำ : บูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิ

ฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

โคำรงการ : ส่งเสริม และพัฒนาอาช่พเพื�อแก้ไข

ปัญหาท่ี่�ดินที่ำากินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และ

พััฒนาอาชีีพั เพ่่ัอแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินของเกษตรกร

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอส่งเสริมพััฒนาอาชีีพัและการตลาดไก่พ่ั�นเม่อง

และแพัะเน่�อในรูปแบบเศรษฐกิจชุีมชีนตามแนว

เศรษฐกิจพัอเพีัยง

2. เพ่่ัอส่งเสริมและสนับสนุนการพััฒนาอาชีีพัด้าน

ปศุสัตว์ โดยการแปรรูปผู้ลิตภัณฑ์์ปศุสัตว์เพ่่ัอสร้าง

มูลค่าเพ่ิัม

3. เพ่่ัอสร้างทางเล่อกอาชีีพัด้านการแปรรูปผู้ลิตภัณฑ์์

ปศุสัตว์

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาช่พเพื�อแก้ไขปัญหา

ท่ี่�ดินที่ำากินของเกษตรกร เป็นการส่งเสริมอาชีีพัแก่

เกษตรกรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินท�ากินโดยส่งเสริมอาชีีพั

การเกษตรแบบผู้สมผู้สานตามแนวเศรษฐกิจพัอเพีัยง

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี�ยงไก่พ่ั�นเม่อง 

สุกรชีีวภาพั โคเน่�อ และการปลูกพ่ัชีอาหารสัตว์ โดยมี

ตัวชีี�วัดกิจกรรม ค่อ จ�านวนผูู้้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและ

พััฒนาอาชีีพั เป้าหมายจ�านวน 1,000 ราย มีผู้ลการ

ด�าเนินงาน 1,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.80 

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

110
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0

รู้อยละ

เป็้าห่มาย 1,000 รูาย ผลงาน 1,028 รูาย

ปัญหา อุปสรรคำ : 
1. เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปด�าเนินงานในพ่ั�นท่ีได้ 

เน่่องจากสภาพัพ่ั�นท่ีไม่พัร้อมท่ีจะเข้าไปอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีีพั เช่ีน ไม่มีระบบน��า ไฟฟ้า เป็นต้น

2. การตรวจสอบพ่ั�นท่ีและเกษตรกรเป้าหมายมีความ

ล่าช้ีา เพัราะต้องรอรับรายช่่ีอเกษตรกรเป้าหมายท่ีผู่้าน

การตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการนโยบาย

ท่ีดินจังหวัด จึงจะด�าเนินการส่งเสริมอาชีีพัได้

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ประชีาสัมพัันธ์ุโครงการโดยเชิีญเกษตรกรเข้าร่วมการ

ประชุีม ชีี�แจง แนะน�าและท�าความเข้าใจโครงการ

2. สนับสนุนปัจจัยการผู้ลิตด้านการเลี�ยงไก่พ่ั�นเม่อง ได้แก่ 

พ่ัอ/แม่พัันธ์ุุไก่พ่ั�นเม่อง วัสดุปรับปรุงโรงเร่อนและวัสดุ

การเกษตร อาหารสัตว์ และอบรมเกษตรกร

ผลลัพัธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปใช้ีประโยชีน์ในการประกอบอาชีีพัด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

44 รายงานประจำาปี 2564



ยุทธศุาสตร์ที่ 4

ด้้านำการสร้างโอกาสและคำวามเสมอภาคำทางสังคำม

แผนำงานำ : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

โคำรงการ : ศูนย์เร่ยนรู้การเพิ�มประสิที่ธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพััฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการผู้ลิต

สินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอเป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผู้ลิต การบริหารจัดการและการตลาดผู้ลผู้ลิตด้านปศุสัตว์ในชุีมชีนแก่เกษตรกร 

รวมทั�งให้บริการทางการเกษตร และเผู้ยแพัร่ข้อมูลข่าวสารในพ่ั�นท่ี

2. เพ่่ัอเป็นกลไกในการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพััฒนาการเกษตรในพ่ั�นท่ี

3. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพััฒนาประสิทธิุภาพัด้านปศุสัตว์

ผลลัพัธ์ (Outcome) : ศูนย์เคร่อข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการผู้ลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการพััฒนา

ความพัร้อม ร้อยละ 70

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เร่ยนรู้การเพิ�มประสิที่ธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร เป็นการพััฒนาความพัร้อมและศักยภาพั ศูนย์

เรียนรู้ ศพัก. พััฒนาความพัร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้าน

ปศุสัตว์ ของศูนย์เคร่อข่าย ศพัก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ�าเภอ 

และระดับจังหวัด โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสม เพ่่ัอเป็นแหล่งความรู้และน�าประสบการณ์จาก

เกษตรกรท่ีประสบความส�าเร็จในด้านการท�าการเกษตรมา 

เป็นต้นแบบ รวมทั�งการพััฒนารูปแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

แหล่งศึกษาดูงาน และศูนย์กลางในการฝึกอบรม เพ่่ัอถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการผู้ลิตท่ีเหมาะสมสู่เกษตรกร และผูู้้สนใจ  

ท�าหน้าท่ีประสานงาน ให้ค�าปรึกษาแนะน�า แก้ไขปัญหา พััฒนา 

ศักยภาพั ในด้านการผู้ลิตและเพ่ิัมประสิทธิุภาพั โดยมีตัวชีี�วัด

กิจกรรม ค่อ เกษตรกรได้รับการพััฒนาและส่งเสริมอาชีีพัด้าน

ปศุสัตว์ เป้าหมายจ�านวน 11,250 ราย มีผู้ลการด�าเนินงาน 

12,107 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.62 

ผลการด้ำาเนิำนำงานำ

110

55

0

รู้อยละ

เป็้าห่มาย 11,250 รูาย ผลงาน 12,107 รูาย

ปัญหา อุปสรรคำ : 
1. ศูนย์เรียนรู้จะเน้นด้านพ่ัชีเป็นหลัก การเลี�ยงปศุสัตว์จะเป็น

กิจกรรมเสริม

2. เจ้าของศูนย์เรียนรู้ยังขาดองค์ความรู้ด้านการเลี�ยงสัตว์

3. พ่ั�นท่ีศูนย์คับแคบและไม่เหมาะสมในการจัดท�าฐานเรียนรู้

ด้านปศุสัตว์

ข้อเสนำอแนำะ : 
พััฒนาให้งานด้านปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่นมากขึ�น และ 

ให้มีการขยายศูนยเ์รียนรู้ฯ โดยใหเ้ช่่ีอมโยงกบัศูนยเ์รียนรู้ฯ  

ด้านการปศุสัตว์ รวมทั�งให้มีการเข้าติดตามให้ความรู้ 

และมีการพััฒนางานด้านปศุสัตว์อย่างใกล้ชิีด

45กรมปศุสัตว์ 



ยุทธศุาสตร์ที่ 4

ด้้านำการสร้างโอกาสและคำวามเสมอภาคำทางสังคำม

แผนำงานำ : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่ำวยงานำ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

โคำรงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์สินค้าชุีมชีน

วัตถุประสงค์ำ : 
1. เพ่่ัอน�าผู้ลผู้ลิตจากการเลี�ยงปศุสัตว์ในพ่ั�นท่ีมาท�าเป็นผู้ลิตภัณฑ์์อาหารท่ีเป็นวัฒนธุรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถ่ิน

2. เพ่่ัอสร้างผู้ลิตภัณฑ์์เป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินและพััฒนาให้เป็นสินค้า OTOP

3. เพ่่ัอส่งเสริมการพััฒนาผูู้้ประกอบการ/วิสาหกิจชุีมชีนในการผู้ลิตสินค้าเกษตรและผู้ลิตภัณฑ์์ OTOP

ผลลัพัธ์ (Outcome) : รายได้จากการจ�าหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ิัมขึ�น ร้อยละ 5

ผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นการพััฒนา

ผู้ลผู้ลิตจากการเลี�ยงปศุสัตว์ในพ่ั�นท่ีมาท�าเป็นผู้ลิตภัณฑ์์

อาหารท่ีเป็นวัฒนธุรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถ่ิน 

เพ่่ัอพััฒนาให้เป็นสินค้า OTOP โดยมีตัวชีี�วัดกิจกรรม 

ค่อ จ�านวนผู้ลิตภัณฑ์์ปศุสัตว์ท่ีได้รับการพััฒนาเป็น 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธุรรมท้องถ่ินเพ่่ัอเป็นสินค้า OTOP 

เป้าหมายจ�านวน 9 ผู้ลิตภัณฑ์์

ปัญหา อุปสรรคำ : เน่่องจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช่ี�อไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้ผูู้้รับจ้างผู้ลิต

ผู้ลิตภัณฑ์์ประเภทอาหารในภาชีนะบรรจุปิดสนิท  

ขอขยายเวลาด�าเนินโครงการ

ข้อเสนำอแนำะ : 
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชีุมชีนท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็ง มีศักยภาพัในการแข่งขัน สามารถพัึ่งพัา

ตนเองได้

2. ส่งเสรมิการสร้างรายได้ และช่ีองทางจ�าหน่ายให้

กับผูู้้ประกอบการ/วิสาหกิจชีุมชีน
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บทคำวาม และผลงานำโด้ด้เด่้นำ

ส่วนำท่ี 3

47กรมปศุสัตว์ 



ด้้านำบริหาร

รางวัลแห่งคำวามภาคำภ้มิใจำ
กรมปศุุสตัว์ได้้รับรางวลัเลศิุรฐั ประจำำาปี 2564 รวมทัง้สิน้ำ 5 รางวัล โด้ยสำานำกังานำคำณะกรรมการพััฒนำาระบบราชการ (ก.พั.ร.) 
มอบรางวัลเลิศุรัฐให้หน่ำวยงานำของรัฐท่ีมีผลงานำการพััฒนำาประสิทธิภาพัการปฏิิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนำ 
อย่างโด้ด้เด่้นำ ได้้แก่

รางวัลเลิศุรัฐ ระดั้บยอด้เย่ียม เป็็นรูางวัลแห่่งเกียรูติยศุในภาพรูวมทีิ�มอบให้่ห่น่วยงานทีิ�ได้ัมุ่งมั�นป็ฏิบัติรูาชการู
จ้นป็รูะสุบความสุำาเร็ูจ้ มีความเป็็นเลิศุแห่่งห่น่วยงานรัูฐทัิ�งป็วง 1
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2
รางวัลสาขาคุำณภาพัการบริหารจัำด้การภาคำรัฐ ประเภทรางวัลคุำณภาพัการบริหารจัำด้การภาคำรัฐ 4.0  
ระดั้บก้าวหน้ำา เป็็นรูางวลัทีิ�มอบให้่ห่น่วยงานภาครูฐัทีิ�มีผลการูพฒันาคุณภาพการูบรูหิ่ารูจ้ดััการูได้ัมาตรูฐานสุากล 
เพื�อนำาพาองค์การูให้่ก้าวสูุ่ความเป็็นเลิศุ
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3
รางวัลสาขาบริการภาคำรัฐ ประเภทรางวัลยกระดั้บบริการท่ีตอบสนำองต่อสถานำการณ์โคำวิด้ 19 ระด้ับดี้เด่้นำ 
ผลงาน “การูตรูวจ้ป็รูะเมินสุถืานป็รูะกอบการูเพื�อการูสุ่งออกอาห่ารูคนและสัุตว์เลี�ยง โดัยการูตรูวจ้ป็รูะเมินรูะยะไกล”  
เป็็นรูางวัลทีิ�มอบให้่แก่ห่น่วยงานทีิ�มีการูป็รัูบเป็ลี�ยนรููป็แบบการูทิำางานในเชิงรุูกในการูรูองรัูบสุถืานการูณ์โควิดั 19  
เพื�อให้่การูบริูการูมีความต่อเนื�อง รูวดัเร็ูว เเละมีป็รูะสิุทิธิภาพ
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4
รางวัลสาขาบริการภาคำรัฐ ประเภทรางวัลยกระดั้บการอำานำวยคำวามสะด้วกในำการให้บริการ ระดั้บดี้เด่้นำ 
เป็็นรูางวัลทีิ�มอบให้่แก่ห่น่วยงานทีิ�ยกรูะดัับการูให้่บริูการูและอำานวยความสุะดัวกให้่แก่ป็รูะชาชน สุ่งผลให้่ 
การูบริูการูป็รูะชาชนมีความสุะดัวก รูวดัเร็ูว และลดัค่าใช้จ่้าย
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5

รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนำร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนำมีส่วนำร่วม ระดั้บดี้เด่้นำ  
ผลงาน “การูยกรูะดัับอาชีพการูเลี�ยงไก่เนื�อเกษตรูกรูจั้งห่วัดัชัยภูมิสูุ่ความยั�งยืน” เป็็นรูางวัลทีิ�มอบให้่กับห่น่วยงาน 
ทีิ�มีการูสุ่งเสุริูมและสุนับสุนุนให้่ป็รูะชาชนและภาคสุ่วนต่าง ๆ เข้ามามีสุ่วนรู่วมในการูบริูห่ารูรูาชการู นอกจ้ากนี�
กรูมป็ศุุสัุตว์ได้ัเสุนอชื�อนายวาสุนา นาคดิัลก ป็รูะธานสุห่กรูณ์การูเกษตรูไก่เนื�อจั้งห่วัดัชัยภูมิ จ้ำากัดั เป็็นบุคคล
ทีิ�มีบทิบาทิสุำาคัญ่รู่วมกับกรูมป็ศุุสัุตว์ในการูขับเคลื�อนผลงานดัังกล่าว โดัยได้ัรัูบรูางวัลป็รูะเภทิรูางวัลผู้นำา 
หุ้่นสุ่วนความรู่วมมือรูะดัับดีัเด่ัน
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ด้้านำมาตรฐานำ

มาตรฐานำการผลิตสินำค้ำาปศุุสัตว์
1. การรับรองมาตรฐานำสินำคำ้าปศุุสัตว์
  ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์หลายขอบข่าย ดังนี�

 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่างการเกษตรที่่�ด่ (มกษ.)

 GAP ให้การรับรอง 22 ขอบข่าย โดยขอบข่ายท่ีให้การรับรองล่าสุด ค่อ คอกสุนัข ไก่ไข่ อีกทั�งเตรียมความพัร้อมการรับรอง 

       อีก 5 ขอบข่าย ค่อ นาเกล่อทะเล คอกแมว ปางช้ีาง สุกร และควายนม

 GMP ให้การรับรอง 3 ขอบข่าย ค่อ ศูนย์รวบรวมน��านมดิบ ศูนย์รวบรวมไข่ โรงฆ่่าสัตว์ภายในประเทศ

 Organic ให้การรับรอง 7 ขอบข่าย ค่อ ระบบการผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการผู้ลิต 

      ผึู้�งอินทรีย์ ระบบการผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ผึู้�งอินทรีย์ ระบบการผู้ลิตพ่ัชีอาหารสัตว์อินทรีย์ ระบบการผู้ลิตอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปอินทรีย์ และ 

        ระบบการผู้ลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 

 Q-mark ให้การรับรอง 7 ขอบข่าย ค่อ เน่�อไก่อนามัย เน่�อเป็ดอนามัย เน่�อสุกรอนามัย เน่�อโคอนามัย ไข่อนามัย ผู้ลิตภัณฑ์์ 

       อนามัย และสถานท่ีตัดแต่ง

 1.2 มาตรฐานกรมปศุสัตว์ (กปศ.)

  ปศุสัตว์ OK ให้การรับรองเน่�อสัตว์ และไข่สด

  Free range ให้การรับรองไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา และไก่งวง 

 หมูหลุม 
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2. การส่งออกสินำค้ำาปศุุสัตว์และผลิตภัณฑ์์

 กรมปศุสัตว์มีการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผู้ลิตภัณฑ์์มีแนวโน้มเพ่ิัมสูงขึ�นเฉัล่ียไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2 ต่อปี อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณ

ส่งออกปี 2563 มีการลดลงจากผู้ลกระทบของการระบาด COVID-19 ในด้านโลจิสติกส์และอุปสงค์ท่ีลดลงตามกลไกตลาด แต่คาดว่า 

ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี 2564 จะมีแนวโน้มการฟ้�นตัวของเศรษฐกิจในประเทศผูู้้น�าเข้าส�าคัญ ซ่ึงส่งผู้ลให้มูลค่าการส่งออก 

กลับมาอยูใ่นแนวโน้มขาขึ�นตามทิศทางเดิม 

Frozen Non-Frozen รวม

มูลคาการสงออกสินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑ (Human food) ป 2559 - 2564

2559 2560 2561 2562 2563 2564

102,093
108,434 114,009 116,899 115,633

72,721

15,583 17,956 20,187 20,557 23,368
14,795

117,676
126,390

134,196
137,456 139,001

87,516

0

50,000

100,000

150,000

รวม

มูลคาการสงออกอาหารสัตวเล้ียง (Pet food) ป 2559 - 2564

2559 2560 2561 2562 2563 2564

367,969
404,367

469,159 465,703

535,948

459,569

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

 ในส่วนของประเภทสินค้าอาหารสัตว์เลี�ยง ได้แก่ Dog chew อาหารเม็ด อาหารในภาชีนะบรรจุปิดสนิท อาหารขบเคี�ยวและอาหารว่าง 

และอาหารเสริมอ่่น ๆ นั�น มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างดี เฉัล่ียไม่ต�า่กว่าร้อยละ 3 ต่อปี สวนทางกับสินค้าปศุสัตว์ประเภทอ่่น 

 โดยในปี 2564 ประเทศไทยเป็นผูู้้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี�ยงอันดับ 5 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศส  

และจีน และก้าวขึ�นสู่การเป็นผูู้้ส่งออกอาหารแมวอันดับ 3 ของโลก คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี�ยง คิดเป็นมูลค่า 

48,000 ล้านบาท

ม่ล
ค์�า

 (ล้
าน

บา
ที่)

ปริ
มา

ณ
 (ตั

น)
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3. การคำวบคำมุสถานำการณ์แพัร่ระบาด้ของโคำวดิ้ 19 

 โรงงานเพ่ื่�อการส่่งออก

 มีการเฝ้าระวังและเข้มงวดในการป้องกันการปนเป้�อนเช่ี�อ 

COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์เพ่่ัอการส่งออกมาตั�งแต่ มิถุนายน 2563  

ซ่ึงควบคุม 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ คน สถานท่ีผู้ลิต และสินค้า  

เพ่ิัมความเข้มงวดมาตรการส�าหรับคนและสถานท่ีผู้ลิต เพ่ิัมเติม

ด้วยการสนับสนุนหลักการ Bubble and Seal การท�าวัคซีน และ

การตรวจคัดกรองคนด้วย ATK ร่วมด้วย โดยผู้ลการตรวจ

วิเคราะห์เพ่่ัอเฝ้าระวังการปนเป้�อนเช่ี�อ COVID-19 ในสินค้า

ปศุสัตว์เพ่่ัอการส่งออกระหว่าง มิถุนายน 2563 - ตุลาคม 2564  

จ�านวนทั�งสิ�น 10,228 ตัวอย่าง ไม่พับการปนเป้�อน

 นอกจากนี�ยงัมกีารออกมาตรการควบคมุการแพัร่ระบาดของ 

COVID-19 ในโรงงานเพ่่ัอการส่งออก เช่ีน การประกาศใช้ีแนวทาง

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช่ี�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรบัสถานประกอบการโรงงานผู้ลติภัณฑ์์ปศุสัตว์

เพั่่อการส่งออก และจัดท�ามาตรการฉัุกเฉัินส�าหรับระบบการ

ควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์เพั่่อการ 

ส่งออก

 การตรวจประเมิินส่ถานประกอบการเพ่ื่�อการส่่งออก

 1) น�าระบบการตรวจประเมินทางไกล (Remote audit)  

มาประยกุต์ใช้ีกับการให้บริการตรวจรับรองโรงงานเพ่่ัอการส่งออก 

 2) ได้รับรางวัล ก.พั.ร. สาขาบรกิารภาครฐั ค่อ รางวลัยกระดบั

บริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ดีเด่น ผู้ลงานการ

ตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ั่อการส่งออกอาหารคนและ

สัตว์เลี�ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล

 3) ยอดการรับรองโรงงานส่งออกกว่า 475 แห่ง โดยแบ่งเป็น

โรงงานอาหารคน 389 แห่ง และโรงงานอาหารสตัว์เลี�ยง 86 แห่ง
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การขับเคำล่ือนำงานำการจัำด้การการด้ื้อยาต้านำจุำลชีพั
ประเทศุไทย

เป้าประสงคำ์ (GOAL) สำาคำัญในำภาคำปศุุสัตว์การใช้ยาต้านำจำุลชีพัสำาหรับสัตว์ลด้ลงร้อยละ 30

กรูมป็ศุุสุตัว์เป็็นแกนป็รูะสุานในการูขับเคลื�อนงานด้ัานการูจั้ดัการูการูดืั�อยาต้านจุ้ลชีพภายใต้แผนยุทิธศุาสุตร์ูฯ ในยุทิธศุาสุตร์ู
ทีิ� 4 คือ การูป็้องกันและควบคุมเชื�อดืั�อยา และควบคุมกำากับดูัแลการูใช้ยาต้านจุ้ลชีพอย่างเห่มาะสุมในภาคการูเกษตรูและ 
สัุตว์เลี�ยง โดัยได้ัมีการูดัำาเนินการูทีิ�สุำาคัญ่ ดัังนี�

 โครงการ “การลดใชี้ยาปฏิชีีวนะในฟาร์มปศุสัตว์”  (ไก่เน่�อ และสุกร)

โครงการ “การเลี�ยงสัตว์ปลอดการใช้ียาปฏิชีีวนะในระบบการผู้ลิตสินค้าปศุสัตว์” (สุกร ไก่ไข่ สัตว์ปีกเลี�ยงปล่อย 

   อิสระ และหมูหลุม)

 โครงการ “ศึกษาปริมาณการใชี้ยาปฏิชีีวนะในฟาร์มสุกรขุน”

 โครงการ “ส�ารวจการใชี้ยาปฏิชีีวนะในสถานพัยาบาลสัตว์ ในพั่�นที่จังหวัดนนทบุรี”

 ศึกษาการใชี้สมุนไพัรและผู้ลิตภัณฑ์์ทางเล่อกเพั่่อทดแทนการใชี้ยาปฏิชีีวนะ

แผู้นเฝ้าระวังการด่�อยาต้านจุลชีีพัในเช่ี�อแบคทีเรียจากซีกัม เน่�อจากโรงฆ่่าและสถานท่ีจ�าหน่ายเป็นจ�านวน 

 อย่างน้อย 5,000 ตัวอย่างต่อปี

 พัฒันาศักยภาพัห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศในการเกบ็ข้อมลูเพั่อ่การเฝ้าระวงัการด่�อยาในสตัว์ (DLD-AMR)

 หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กระทรวงสาธุารณสุข

 สัตวแพัทยสภา

 เคร่อข่ายภาคีคณบดีคณะสัตวแพัทย์ 

 ภาคสมาคม/เอกชีน เชี่น Thai-SAC 

 และหนังส่อหลักการใชี้ยาต้านจุลชีีพัในสัตว์เลี�ยง

มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมปศุสัตว์ ภายใต้ พั.ร.บ. ควบคุมคุณภาพัอาหารสัตว์

 มีสัตวแพัทย์ผูู้้ควบคุมระบบการผู้ลิตอาหารสัตว์ที่ผู้สมยาซึ่งผู้่านการอบรมจากกรมปศุสัตว์ และผู้ลิตภายใต้ใบสั่งยา

   จากสัตวแพัทย์ (Prescription) 

 พััฒนาระบบติดตามการใชี้ยาในโรงงานผู้ลิตอาหารสัตว์ที่ผู้สมยา (DLD-AMU)

 เฝ้าระวังคุณภาพัยาสัตว์และอาหารสัตว์ที่ผู้สมยาอย่างน้อย 340 ตัวอย่างต่อปี

การส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

การใช้ยาและการกำากับด้้แลอาหารสัตว์

คำวามร่วมมือภายใต้สุขภาพัหนำึ่งเด้ียว

การด้ำาเนำินำงานำการเฝ้าระวังการด้ื้อยาต้านำจำุลชีพั (ยุทธศุาสตร์ที่ 1)

 คณะกรรมการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเช่ี�อด่�อยาและการใช้ียาสมเหตุผู้ลในสัตว์ 

 คณะท�างานชุีดเฝ้าระวังเช่ี�อด่�อยาในสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

กลไกการขับเคำลื่อนำ

1

2

3

4

5

56 รายงานประจำาปี 2564



เปรียบเทียบการด้ื้อยาในำยาที่มีคำวามสำาคำัญในำภาคำสาธารณสุข (ปี 2560-2563)

3rd generation Cephalosporins (Cefotaxime และ 

  Ceftaxidime) พับว่าด่�อยาเฉัล่ียในปี 2563  เป็น 4.3%

 Colistin ในปี 2563 พับว่าด่�อยาเฉัลี่ย 5% ผู้ลการด่�อยา 

 ปี 2560 2561 2562 เฉัลี่ย 15% 5% และ 2.5%

 Meropenem แทบจะไม่พับการด่�อยา 

Vancomycin (ยกเลิกใช้ีในปศุสัตว์มากกว่า 10 ปี)  

 พับว่าด่�อยาค่าเฉัลี่ยไม่เกิน 2%

 ยาที่มี ใชี ้ เฉัพัาะภาคสาธุารณสุข เชี ่น Linezolid  

 และ Teicoplanin มีการด่�อยาที่ต�่ามาก (ไม่เกิน 2.5%)

เปรียบเทียบร้อยละการด้ื้อยาในำยาที่มีการใช้ในำปศุุสัตว์ (ปี 2560-2563)

 พับร้อยละการด่�อยาสูงในยา Ampicillin (70-85%) 

  และ Tetracycline (60-70%) ซึง่ยา Ampicillin และ 

 Tetracycline เป็นยาที่มีการใชี้ในปศุสัตว ์เป ็น 

 ระยะเวลานาน

 พับร้อยละการด่�อยาปานกลางในยา Chloramphenicol  

 (28-32%) และ Trimethoprim/sulfamethoxazole  

 (30-35%)

พับรอ้ยละการด่�อยาปานกลางถงึสูงในยา Ciprofloxacin, Erythromycin,  

    Streptomycin และ Tetracycline อยูใ่นช่ีวง 30-82%

 พับร้อยละการด่�อยาสูงในยา Erythromycin (70-85%) และ  

 Tetracycline (70-85%) 

 พับร้อยละการด่�อยาปานกลางในยา Streptomycin (40-60%)

สรุปแนำวโน้ำมผลการตรวจำวิเคำราะห์ทางห้องปฏิิบัติการ
โคำรงการคำวบคุำม ป้องกันำ และแก้ไขปัญหาเช้ือด้ื้อยา 
ในำสัตว์ ปี 2560-2563

E. coli และ Salmonella spp.

Enterococcus spp. และ Campylobacter spp.

หมายเหตุ: ปี 2560 ไม่ได้ทดสอบ Trimethoprim/sulfamethoxazole (combination)
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อาหารสัตว์ผสมยาต้านำแบคำทีเรีย 1.8%

อาหารสัตว์ผสมยากันำบิด้ 29.2%

อาหารสัตว์ท่ีไม่มียา 68.9%

อาหารสัตว์ผสมยาต้านำแบคำทีเรียและยากันำบิด้ 0.0%

อื่นำๆ 0.0%

Workflow

ระบบติด้ตามการใช้ยาในำโรงงานำผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

เจำ้าหนำ้าที่บันำทึก 
ข้อม้ลโรงงานำ 
ผลิตอาหารสัตว์

สัตวแพัทย ์
ประจำำาโรงงานำ

เจำ้าหนำ้าที ่
กรมปศุุสัตว์

บันทึกข้อมูลปริมาณ 

การใชี้ยา

รายงานข้อมูลปริมาณ 

การใชี้ยา

รายงานข้อมูลปริมาณการใชี้ยา

รายงานข้อมูลปริมาณการใชี้ยา ออกรายงาน (ปยส.1 และ ปอส.1)

ดูรายงาน

ดูรายงาน

ส่งข้อมูล

ยืนยันข้อมูล

อาหารสัตว์ท่ีผสมยา (Medicated feed)
อาห่ารูสัุตว์ทีิ�ผสุมยา (Medicated feed) ห่มายความว่า อาห่ารูสัุตว์ผสุมสุำาเร็ูจ้รููป็ห่รืูอหั่วอาห่ารูสัุตว์ทีิ�มีสุ่วนผสุมของยา  
ซ่ึ่�งถืือเป็็นอาห่ารูสัุตว์ตามกฎห่มายว่าด้ัวยการูควบคุมคุณภาพอาห่ารูสัุตว์และจั้ดัเป็็นอาห่ารูสัุตว์ทีิ�มิใช่อาห่ารูสัุตว์ควบคุมเฉัพาะ  
สุำาห่รัูบการูผลิต นำาเข้า ขาย และใช้อาห่ารูสัุตว์ทีิ�ผสุมยานั�น มีการูกำากับ ควบคุม ดูัแลตามป็รูะกาศุกรูะทิรูวงเกษตรูและสุห่กรูณ์ 
เรืู�อง กำาห่นดัลักษณะเงื�อนไขของอาห่ารูสัุตว์ทีิ�ผสุมยาทีิ�ห้่ามผลิต นำาเข้า ขาย และใช้ พ.ศุ. 2561 ทัิ�งนี�เพื�อให้่มีการูใช้ยาอย่าง
สุมเห่ตุผล ควบคุมปั็ญ่ห่าการูดืั�อยา และความป็ลอดัภัยต่อสัุตว์และคน

 โดยมีข้อมูลรายงานปริมาณการใชี้ยาต้าน

จลุชีพีัและการผู้ลติอาหารสตัว์ของโรงงานผู้ลติ

อาหารสตัว์ท่ีผู้สมยาของป ี2562 ไดเ้ป็นปีแรก 

พับว่ามีการผู้ลิตอาหารสัตว์ท่ีผู้สมยาปฏิชีีวนะ 

คิดเป็น 1.8% ของการผู้ลิตอาหารสัตว์จากโรงงาน 

ผู้ลิตอาหารสัตว์ท่ีผู้สมยา จ�านวน 68 โรง

1. 
ยาต้องข่�นทิะเบียน

ตำารูับยาสุำาห่รูับผสุม
อาห่ารูสุัตว์

2.
ห่้ามใช้ยากลุ่ม  

Cephalosporins

3. 
ห่้ามใช้ยากลุ่ม  

Polymyxins Penicillins 
Fluoroquinolones 
และ Fosfomycin ใน

วตัถุืป็รูะสุงค์ป้็องกนัโรูค

4.  
ห้่ามใช้ยาในข้อ 3.  

รูวมกันตั�งแต่  
2 ชนิดัข่�นไป็

 กรมปศุสตัว์พัฒันาระบบสารสนเทศ (ICT) เพั่อ่เก็บข้อมลูปริมาณการใช้ียาต้านจุลชีพีัทีใ่ช้ีในโรงงานผู้ลติอาหารสตัว์ทีผู่้สมยาเป็นการ

รายงานผู่้านระบบออนไลน์นี�มช่่ีีอว่า “ระบบการตดิตามการใช้ียาในโรงงานผู้ลติอาหารสตัว์ทีผู่้สมยา (Medicated feed) : DLD-AMU” 

ซึง่เป็นระบบทีใ่ช้ีส�าหรบัการรายงานปรมิาณการใช้ียาต้านจลุชีพีัและการผู้ลิตอาหารสัตว์ของโรงงานผู้ลิตอาหารสัตว์ทีผู่้สมยา ณ ปัจจบุนั 

ปี 2564 มผู้ีู้ผู้ลติอาหารสตัว์ผู้สมยาได้รายงานข้อมูลปรมิาณการใช้ียาต้านจลุชีพีัผู้สมลงในอาหารสตัว์จ�านวน 75 โรงงาน

การใช้ยาสำาหรับการผลิตอาหารสัตว์ท่ีผสมยา
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โคำรงการ “การลด้ใช้ยาปฏิิชีวนำะในำฟาร์มปศุุสัตว์”

กรูมป็ศุุสุัตว์ไดั้สุนับสุนุนให่้มีการูดัำาเนินงานโครูงการู “การูลดัใช้ยาป็ฏิชีวนะในฟ้ารู์มป็ศุุสุัตว์” ซึ่่�งเป็็นโครูงการูฯ ทิี�ต่อยอดัจ้าก
โครูงการูซึ่่�งนำารู่องในพื�นทิี�ภาคเห่นือตอนบน และไดั้บรูรูจุ้อยู่ใน “แผนป็ฏิบัติการูการูจั้ดัการูการูดัื�อยาต้านจุ้ลชีพป็รูะเทิศุไทิย 
พ.ศุ. 2560-2564” กรูมป็ศุุสัุตว์ โดัยกองควบคุมอาห่ารูและยาสัุตว์ดัำาเนินการูขับเคลื�อนโครูงการูฯ ดัังกล่าว และมีการูขยาย
ผลการูดัำาเนินงานทัิ�วป็รูะเทิศุในปี็งบป็รูะมาณ 2561 เป็็นต้นมา

ฟาร์มที่ผ่านำการรับรองในำปี 2564

ผลการนำับปริมาณ
การใช้ยาปฏิิชีวนำะ
ในำฟาร์ม

ฟารม โรงฆาสัตว

ฟารมสุกร / ไกเนื้อ GAP 

ฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดง

ผานการตรวจประเมิน

อาหารสัตวปลอดจากยาปฏิชีวนะ

ปนเปอน

นับปริมาณปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช 

ถูกตองตามกฎหมาย 

กฆ. 1 / GMP 

เนื้อสัตวปลอดจาก

ยาปฏิชีวนะตกคาง

ละลายนํ้า ผสมอาหาร

รูปเเบบการใชยา
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 ในอดตีท่ีผู่้านมาส�านกัตรวจสอบคณุภาพัสนิค้าปศุสัตว์ใช้ีเวลาในการรบัตัวอย่าง 

ทดสอบ และออกรายงานผู้ลการทดสอบให้ลูกค้ามีระยะเวลาค่อนข้างนาน เน่่องจาก

ต้องใช้ีเวลาในการตรวจสอบความถกูต้อง แก้ไขรายละเอียดในรายงานผู้ลการทดสอบ 

ซ่ึงมีขั�นตอนของการรับส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ จึงท�าให้ส�านักตรวจสอบ

คุณภาพัสินค้าปศุสัตว์ได้น�าระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) มาใช้ีในห้อง

ปฏิบัติการ ทั�งนี� ระบบดังกล่าวท�าให้การปฏิบัติงานเป็นระบบมากขึ�น ช่ีวยลดความ

ผิู้ดพัลาดจากการปฏิบตังิานของบุคลากร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทกุขั�นตอน 

ผูู้้ควบคุมระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) สามารถตรวจสอบได้ว่าการ

ด�าเนินการของตัวอย่างอยูใ่นขั�นตอนใด นอกจากนี� มีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูล 

และยงัคงไว้ซ่ึงความเป็นกลางและการรกัษาความลบัของลกูค้า ท่ีส�าคัญห้องปฏิบัติ

การสามารถลดขั�นตอนการออกรายงานผู้ลการทดสอบจากเดิมท่ีใช้ีเวลาประมาณ 

7-14 วัน เหล่อเพีัยง 1-3 วัน ถ่อว่าการน�าระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) 

มาใช้ีประสบผู้ลส�าเร็จต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี�ยงัเป็นตัวอย่างของ

ความร่วมม่อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชีนตามนโยบายรัฐบาลในการพััฒนาประเทศ 

ทั�งนี� ส�านักตรวจสอบคุณภาพัสินค้าปศุสัตว์จะด�าเนินการพััฒนาระบบบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการ (LIMS) ต่อไป เพั่่อให้เกิดประโยชีน์สูงสุดต่อหน่วยงานและความ

ต้องการของลูกค้าท่ีนับวันจะเพ่ิัมมากขึ�น

ระบบบริหารจัำด้การห้อง
ปฏิิบัติการ (LIMS) 
ตรว์จำสัอบคุ์ณภาพสิันค้์า 
ปศุุสััตว์์รองรับการเติบโต 
ขัองการสั�งออกสิันค้์าปศุุสััตว์์ 
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ม.ค. ก.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิำกส์ด้้านำอาหารสัตว์และวัตถุอันำตรายด้้านำการปศุุสตัว์

พััฒนาระบบ ในปี 2548 

ค่อ ระบบมาตรฐาน

ปศุสัตว์ (e-Service) 

ใชี้งานระบบปี 2549

ปรบัปรงุระบบมาตรฐานปศสุตัว ์

(e-Service) เพัิ่มการเชี่่อมโยง

ข้อมูลกับกรมศุลกากร ใชี้งาน

ระบบปี 2552

ปรับปรุงโครงการพััฒนาระบบเช่ี่อมโยงข้อมูล

ระบบ National Single Window (NSW) 

ระยะ 3 จังหวัดปทุมธุานี โดยปรับปรุงระบบ

ให้เช่่ีอมโยงข้อมูลกับกรมศุลากรให้สมบูรณ์ย่ิงขึ�น  

พััฒนาปี 2559 เร่ิมใช้ีปี 2561

ระยะ ระยะ ระยะ

รูะบบบริูการูอิเล็กทิรูอนิกส์ุด้ัานอาห่ารูสัุตว์และ
วัตถุือันตรูายด้ัานการูป็ศุุสัุตว์ คือ รูะบบ
สุารูสุนเทิศุทีิ�ให้่บริูการูเพื�อออกใบอนุญ่าต  
ใบสุำาคัญ่การูข่�นทิะเบียน เอกสุารูรัูบแจ้้ง ใบรัูบรูอง 
ห่นังสืุอรัูบรูอง ใบผ่านการูพิจ้ารูณา ใบจ้ดัแจ้้ง 
ใบรัูบแจ้้งการูดัำาเนินการู ใบแจ้้งข้อเท็ิจ้จ้ริูง  
อันเกี�ยวกับด้ัานอาห่ารูสัุตว์และวัตถุือันตรูาย
ด้ัานการูป็ศุุสัุตว์ พัฒนาออกเป็็น 3 รูะยะ

สุถิืติผู้ใช้งานรูะบบบริูการูอิเล็กทิรูอนิกส์ุด้ัานอาห่ารูสัุตว์
และวัตถุือันตรูายด้ัานการูป็ศุุสัุตว์ ปี็ 2564

 ผ ล ก า รู ดัำา เ นิ น ก า รู รู ะ บ บ บ ริู ก า รู
อิเล็กทิรูอนิกส์ุด้ัานอาห่ารูสัุตว์และวัตถุื
อันตรูายด้ัานการูป็ศุุสัุตว์ ปี็ 2564 ได้ัรัูบการู
สุนับสุนุนงบป็รูะมาณโครูงการูป็รัูบป็รุูงรูะบบ
ทิะเบียนใบอนุญ่าตอาห่ารูสุัตว์และวัตถุื
อันตรูายดั้ านการูป็ศุุ สัุตว์  รู ะย ะ ทีิ� 3  
เพื�อป็รัูบป็รุูงรูะบบการูให้่บริูการูด้ัานอาห่ารูสัุตว์ 
และวัตถุือันตรูายด้ัานการูป็ศุุสัุตว์ ให้่กับผู้รัูบ
บริูการู ดัังนี�

Department of Livestock 
Development

2. ปรับปรุง ใบอนุญาต ใบส�าคัญการขึ�นทะเบียน เอกสารรับแจ้ง ใบรับรอง 

หนังส่อรับรอง ใบผู่้านการพิัจารณา ใบจดแจ้ง ใบรับแจ้งการด�าเนินการ  

ใบแจ้งข้อเท็จจริง อันเก่ียวกับด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

ให้เป็นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

3. พััฒนาระบบรายม่อช่่ีออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ส�าหรับการลงนาม 

บนระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. พััฒนาระบบตรวจค�าขออัตโนมัติ (Automated Service) 
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การเปิด้ตลาด้ส่งออกสนิำค้ำาจ้ิำงหรดี้

กรมปศุุสัตวข์ัยายขั่ดค์ว์ามสัามารถ 
ตรว์จำว์ิเค์ราะห์สัารอันตรายใน

“แมลงที่บริโภคำได้้”“แมลงที่บริโภคำได้้”

 ส�านักตรวจสอบคุณภาพัสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคณุภาพั

เน่�อสัตว์และผู้ลผู้ลิตจากสัตว์ งานเคมีอาหารสารตกค้างและ 

สารปนเป้�อน เปน็หน่วยงานในสงักัดกรมปศสัุตว์ท่ีมีภารกิจในการ

ตรวจสอบคุณภาพัสินค้าปศุสัตว์ จึงได้ด�าเนินการพััฒนาวิธีุการ

ตรวจวิเคราะห์สารพิัษตกค้าง (pest ic ide residues)  

กลุ่ม carbamate ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography-Tandem  

Mass Spectrometry (LC-MS/MS) และโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท 

(mercury) ด้วยเคร่่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer)  

รวมถึงโลหะหนักธุาตุอ่่น ๆ  ได้แก่ ตะก่ัว (lead) แคดเมียม (cadmium) 

สารหนู (arsenic) ทองแดง (copper) และสังกะสี (zinc)  

ด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry  

(ICP-MS) ในตัวอย่างจิ�งหรีด และอนาคตจะขยายขีดความ

สามารถการตรวจวิเคราะห์แมลงบริโภคได้ชีนิดอ่่น ๆ  เช่ีน ด้วงสาคู  

ตั�กแตน เปน็ต้น เพั่อ่ใหมี้ความหลากหลายและเปน็ตัวแทนในการ

ขอขยายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามระบบ

คุณภาพัมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งเป็นการสร้างความ

เช่่ีอม่ันในคุณภาพัและความปลอดภัยของแมลงท่ีบริโภคได้ ให้แก่

ผูู้้บริโภคทั�งในและต่างประเทศ

ปั็จ้จุ้บันแมลงทีิ�บริูโภคได้ัถืือเป็็นสัุตว์เศุรูษฐกิจ้สุำาคัญ่ในตลาดัโลก โดัยเฉัพาะอย่างยิ�งจิ้�งห่รีูดัทีิ�จั้ดัเป็็นแห่ล่งอาห่ารูโป็รูตีนทิาง 
เลือกให่ม่ กรูมป็ศุุสัุตว์จ่้งมีการูสุ่งเสุริูมให้่เกษตรูกรูเพาะเลี�ยงและสุนับสุนุนให้่สุ่งออก เป็็นการูสุรู้างรูายได้ัให้่แก่เกษตรูกรูไทิยและ 
ป็รูะเทิศุ

ห่น่วยงาน SENASICA ป็รูะเทิศุเม็กซิึ่โก อนุญ่าตนำาเข้าผลิตภัณฑ์จิ้�งห่รีูดัจ้ากป็รูะเทิศุไทิยเมื�อเดืัอนกุมภาพันธ์ 2564 ห่ลังจ้ากนั�น
ได้ักำาห่นดัรูายการูผลิตภัณฑ์จิ้�งห่รีูดัทีิ�อนุญ่าตให้่นำาเข้าจ้ากป็รูะเทิศุไทิย โดัยขยายขอบข่ายสิุนค้า คือ “Cricket for human  
consumption” รูายการูสิุนค้าทีิ�อนุญ่าตให้่นำาเข้ามี 3 รูายการู ได้ัแก่ Cricket flour, Cooked crickets และ Frozen cricket 

 ประเทศไทยได้ย่น่ขอเปิดตลาดแมลง (Novel food) กับทางสหภาพัยุโรป โดยกรมปศุสัตว์ได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการควบคุม

ความปลอดภัยในกระบวนการผู้ลิตแมลง (จิ�งหรีด) เพ่่ัอการบริโภค ทางสหภาพัยุโรปจึงได้ขึ�นทะเบียนรายชี่่อประเทศท่ีสาม 

ท่ีอนุญาตให้ส่งออกผู้ลิตภัณฑ์์แมลงจากไทยไปยงัสหภาพัยุโรปได้ในช่ีวงปลายปี 2563 โดยปัจจุบันมี 6 ประเทศท่ียอมรับแมลงจากไทย 

ภายใต้สถานะ transition period โดยใชี ้HC form EU ไดแ้ก่ สาธุารณรฐัเช็ีก เนเธุอรแ์ลนด์ เยอรมน ีเดนมารก์ อังกฤษ และเบลเยี่ยม

นอกเหน่อจากนี� หน่วยงาน Department of Agriculture Water and Environment ประเทศออสเตรเลีย ได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ความเส่ียงและให้การยอมรับการน�าเข้าแมลง 3 ชีนิด ได้แก่ หนอนพัันธ์ุุ หนอนยักษ์พัันธ์ุุ และจิ�งหรีดพัันธ์ุุอีกด้วย
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สุถืานการูณ์การูแพรู่รูะบาดัของเชื�อไวรัูสุ โควิดั 19 สุ่งผล 
กรูะทิบโดัยตรูงต่อความเชื�อมั�นในการูจ้ำาห่น่ายสิุนค้าป็ศุุสัุตว์
ทัิ�งในป็รูะเทิศุและสุ่งออก กรูมป็ศุุสัุตว์จ่้งได้ัมีมาตรูการูในการู
ป้็องกันการูแพรู่รูะบาดัของเชื�อโควิดั 19 ในสุ่วนผลิตสิุนค้า
ป็ศุุสัุตว์ ทัิ�งบุคลากรู สุถืานทีิ�ผลิต และสิุนค้าป็ศุุสัุตว์ มาตรูการู
เกี�ยวกับสิุนค้าป็ศุุสัุตว์ทีิ�จ้ะต้องควบคุมความป็ลอดัภัยอย่าง
เข้มงวดัตั�งแต่การูเตรีูยมวัตถุืดิับ การูแป็รูรููป็ การูเก็บรัูกษา 
และการูขนสุ่ง แต่อย่างไรูก็ตาม การูยืนยันถ่ืงการูป็ลอดัเชื�อ
ไวรัูสุ โควิดั 19 ทีิ�ถูืกป็นเป้็�อนมาในสิุนค้าป็ศุุสัุตว์อย่างตรูงจุ้ดั 
ทิางสุำานักตรูวจ้สุอบสิุนค้าป็ศุุสัุตว์ กรูมป็ศุุสัุตว์ ได้ัจั้ดัตั�งห้่อง
ป็ฏิบัติการูตรูวจ้เชื�อไวรัูสุ โควิดั 19 โดัยรัูบตรูวจ้ตัวอย่างจ้าก 
เนื�อสุัตว์ และผลผลิตจ้ากสุัตว์ รูวมถื่งนำ�าล้างซึ่าก ซึ่่�งมีกำาลัง
ในการูตรูวจ้ 200 ตัวอย่างต่อวัน และทิรูาบผลภายใน 24-48 
ชั�วโมง เพื�อตอกยำ�าความเชื�อมั�นในความป็ลอดัภัยของสุินค้า
เนื�อสุัตว์และผลผลิตจ้ากสัุตว์จ้ากผู้ผลิตในป็รูะเทิศุสูุ่ผู้บรูิโภค
ทิั�งในและต่างป็รูะเทิศุ

ห้องปฏิิบัติการตรวจำวิเคำราะห์ 
เช้ือไวรัสโคำวิด้ 19  

สัำานักตรว์จำสัอบค์ุณภาพสัินค์้าปศุุสััตว์์
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ป็รูะเภทิ 01

ป็รูะเภทิ 02

ป็รูะเภทิ 03

ป็รูะเภทิ 04

ไม่มีทิี�พักสุัตว์ป็่วยไว้ค้างคืน

มีทิี�พักสุัตว์ป็่วยไว้ค้างคืนเกิน 10 ทิี�

มีทิี�พักสุัตว์ป็่วยไว้ค้างคืนไม่เกิน 10 ทิี�

ไม่มีทีิ�พักสัุตว์ป่็วยไว้ค้างคืน (ดัำาเนินการูโดัย ผู้ป็รูะกอบวิชาชีพการูสัุตวเเพทิย์ชั�นสุอง)

3.53%

12.78%

15.47%
68.22%

สถานำพัยาบาลสัตว์

ด้้านำสุขภาพัสัตว์

 สรุปจำำานำวนำสถานำพัยาบาลสัตว์ท่ัวประเทศุ ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศุ. 2564

จัำงหวัด้
ประเภทสถานำพัยาบาลสัตว์

01 02 03 04 รวม

กรุงเทพัมหานคร 372 77 182 0 631

เขต 1 358 97 73 15 543

เขต 2 342 99 41 21 503

เขต 3 191 29 19 13 252

เขต 4 187 28 5 4 224

เขต 5 217 54 18 18 307

เขต 6 135 16 6 12 169

เขต 7 192 47 26 18 283

เขต 8 138 38 26 10 212

เขต 9 51 10 13 2 76

รวมท้ังส้ินำ 2,183 495 409 113 3,200
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สวนกลาง สวนภูมิภาค

เป็้าห่มาย ผลการูป็ฏิบัติงาน

0

0

0

1

1

1

1

4

7

2

เขต 9

เขต 8

เขต 7

เขต 6

เขต 5

เขต 4

เขต 3

เขต 2

เขต 1

กทม.

รายงานำผลการปฎิบัติงานำ 
ตรวจำสอบ ติด้ตาม และกำากับด้้แลสถานำพัยาบาลสัตว ์

ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศุ. 2564
(ตุลาคำม 63 - กันำยายนำ 64)

รายงานำผลการด้ำาเนำินำงานำ
เรื่องร้องเรียนำตามพัระราชบัญญัติสถานำพัยาบาลสัตว์ 

พั.ศุ. 2533 ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศุ. 2564  
(ตุลาคำม 63 - กันำยายนำ 64)

พัื้นำที่ จำำานำวนำเรื่อง
ร้องเรียนำ

กรุงเที่พมหานคร 7

เขต 1 1

เขต 2 1

เขต 3 0

เขต 4 4

เขต 5 1

เขต 6 0

เขต 7 2

เขต 8 1

เขต 9 0

รวม 17

พัื้นำที่ เป้าหมาย (แห่ง) ผลการปฏิิบัติงานำ (แห่ง) ร้อยละ

ส่วนกลาง (กที่ม.) 120 195 162.50

ส่วนภูมิภาค (9 เขต) 630 891 141.43

รวม 750 1,086 144.80
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 ระยะเวลาการด้ำาเนิำนำงานำ   เด่อนมิถุนายน - กันยายน 2564 

สรุปผลการด้ำาเนำินำการตามโคำรงการ  

งบประมาณ   99,960 บาท

เกษตรกรปางชี้าง 144 ราย ได้รับการ

สนับสนุนเมล็ดพัันธุุ ์พั่ชีอาหารสัตว ์ 

จ�านวน 1,456 กิโลกรัม เพั่่อน�าไปปลูก

สร้างเป็นแปลงพ่ัชีอาหารสัตว์ถาวร  

พ่ั�น ท่ี  728 ไร่  เ ป็นการลดต้นทุน 

ค่าอาหารสัตว์ในระยะยาว

โคำรงการปันำอาหารช้างฝ่าวิกฤติโคำวิด้ 19

 อธิุบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้กองสวัสดิภาพัสัตว์และสัตวแพัทย์บริการ  

ส�านักพััฒนาอาหารสตัว์และส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด�าเนินโครงการปนัอาหารชีา้ง 

ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ในช่ีวงเด่อนมีนาคม - กันยายน 2564 ท่ีผู่้านมา มีเกษตรกร 

ผูู้้เลี�ยงช้ีางได้รับความช่ีวยเหล่อจ�านวน 446 ราย และมีช้ีางได้รับความช่ีวยเหล่อทั�งหมด  

2,545 เช่ีอก โดยกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนเสบียงสัตว์จ�านวนทั�งสิ�น 310,100 กิโลกรัม 

ประกอบด้วยหญ้าแพังโกลาแห้ง 207,500 กิโลกรัม และหญ้าเนเปียร์สด 102,600 

กโิลกรมั ให้แก่เกษตรกรในพั่�นที ่23 จงัหวดั ได้แก่ กรงุเทพัมหานคร พัระนครศรอียธุุยา 

ชีลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครราชีสีมา สุรินทร์ เชีียงใหม่ เชีียงราย แม่ฮ่องสอน 

สุโขทัย พิัษณุโลก กาญจนบุรี เพัชีรบุรี ราชีบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ุ กระบ่ี พัังงา 

ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธุานี และบุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าวสามารถช่ีวยเหล่อ 

ค่าใช้ีจ่ายด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผูู้้เลี�ยงช้ีางท่ีได้รับผู้ลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเช่ี�อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นเงินจ�านวน 1,140,1000 บาท (หญ้าแพัง

โกลาแห้ง กิโลกรัมละ 5 บาท และหญ้าเนเปียร์สด กิโลกรัมละ 1 บาท)

โคำรงการคำลังเสบียงสัตว์สำารองเพ่ืัอช้างโคำวิด้ 19

จ้ากสุถืานการูณ์การูเกิดัโรูคติดัเชื�อไวรัูสุโควิดั 19 ทีิ�รูะบาดั
ตั�งแต่เดืัอนกุมภาพันธ์ 2563 จ้นถ่ืงปั็จ้จุ้บัน สุ่งผลกรูะทิบให้่
นักท่ิองเทีิ�ยวและการูป็รูะกอบกิจ้การูเพื�อห่ารูายได้ัลดัลง ป็างช้าง 
ห่ลายแห่่งต้องปิ็ดัการูดัำาเนินการูในช่วงทีิ�มีการูรูะบาดัของ 
โรูคทิำาให้่ป็รูะสุบปั็ญ่ห่าทิางการูเงิน ไม่มีรูายได้ัทีิ�จ้ะนำามาเป็็น 
ค่าใช้จ่้ายในการูดูัแลช้าง ได้ัแก่ ค่าจ้้างแรูงงาน ค่ายารัูกษาโรูค 
และค่าอาห่ารู เป็็นต้น ดัังนั�นเพื�อเป็็นการูเตรูียมความพรู้อม
สุำาห่รัูบการูช่วยเห่ลือด้ัานเสุบียงสัุตว์แก่เกษตรูกรูผู้เลี�ยงช้าง 
กรูมป็ศุุสัุตว์จ่้งมีนโยบายในการูให้่ความช่วยเห่ลือโดัยแบ่ง
ความช่วยเห่ลือออกเป็็น 2 แนวทิาง กล่าวคือในรูะยะแรูกจ้ะ
ให้่การูสุนับสุนุนเมล็ดัพันธ์ุพืชอาห่ารูสัุตว์ 2 ชนิดัพันธ์ุ ซ่ึ่�งเป็็น
พันธ์ุห่ญ้่าทีิ�ป็ลูก ดูัแลและบริูห่ารูจั้ดัการูง่ายกว่าห่ญ้่าตรูะกูล

เนเปี็ยร์ู ได้ัแก่ ห่ญ้่ารููซีึ่�ทีิ�มีความเห่มาะสุมในการูนำาไป็ป็ลูกใน
พื�นทีิ�ดัอนและห่ญ้่าพลิแคทูิลัมทีิ�มีความเห่มาะสุมในการูนำาไป็
ป็ลูกในพื�นทีิ�ลุ่ม ทีิ�มีนำ�าท่ิวมขังในช่วงฤดูัฝน เพื�อให้่เกษตรูกรู 
ผู้เลี�ยงช้าง จ้ำานวน 144 รูาย ในพื�นทีิ� 21 จั้งห่วัดั ได้ัแก่ 
พรูะนครูศุรีูอยุธยา ชลบุรีู ตรูาดั สุมุทิรูป็รูาการู นครูรูาชสีุมา 
ชัยภูมิ บุรีูรัูมย์ สุุริูนทิร์ู เชียงให่ม่ เชียงรูาย สุุโขทัิย พิษณุโลก 
กาญ่จ้นบุรีู เพชรูบุรีู รูาชบุรีู นครูป็ฐม ป็รูะจ้วบคีรีูขันธ์ กรูะบี� 
พังงา ภูเก็ต และสุุรูาษฎร์ูธานี ตามลำาดัับ เพื�อนำาไป็ป็ลูกสุรู้าง
เป็็นแป็ลงพืชอาห่ารูสัุตว์อย่างถืาวรูในพื�นทีิ�ของตนเอง  
รูวมพื�นทีิ�ป็ลูกสุรู้างแป็ลงพืชอาห่ารูสัุตว์จ้ำานวน 728 ไรู่ เพื�อลดั 
ต้นทุินค่าอาห่ารูช้างในรูะยะยาว 
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สัตวแพัทย์บริการ

สุุนัข

แมว

20.70%

79.30%

ผ่าตัด้ทำาหมันำ

1.33%

สุุนัข

แมว

อื�น ๆ

33.00%

65.67%

รักษาพัยาบาลสัตว์

 สรุปผลการปฏิิบัติงานำบริการสุขภาพัสัตว์ในำกองสวัสด้ิภาพัสัตว์
และสัตวแพัทย์บริการ ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศุ. 2564 

จำำานำวนำสัตว์ท่ีได้้รับบริการบำาบัด้การรักษา 
ในำสถานำพัยาบาลสัตว์

หนำ่วยนำับ รวม

ตัว 22,658

    *** ผ่าตัดที่ำาหมัน - สุนัข แมว ตัว 7,396

ผ่าตัดที่ำาหมัน - สุนัข ตัว 1,531

  สุนัข เพัศผูู้้ ตัว 458

  สุนัข เพัศเมีย ตัว 1,031

ผ่าตัดที่ำาหมัน - แมว ตัว 5,865

  แมว เพัศผูู้้ ตัว 1,755

  แมว เพัศเมีย ตัว 4,022

    *** รักษาพยาบาล ตัว 300

  - สุนัข ตัว 99

  - แมว ตัว 197

  - อ่่น ๆ ตัว 4
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1. งานำบริการด้้านำผ่าตัด้ทำาหมันำและรักษาพัยาบาลสัตว์ด้้อยโอกาส สัตว์ที่ถ้กทารุณกรรม
 งานบริการผู่้าตัดท�าหมัน สุนัข และแมว จ�านวน 7,396 ตัว

 งานรักษาพัยาบาลสัตว์ด้อยโอกาส สัตว์ท่ีถูกทารุณกรรม จ�านวน 300 ตัว

 ติดตั�งระบบการจัดการโรงพัยาบาล Vet Manage เพ่่ัอความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาติดตาม

2. งานำบริการออกหน่ำวยสัตวแพัทย์เคำล่ือนำท่ี
 งานบริการผู่้าตัดท�าหมันและรักษาพัยาบาลสัตว์ด้อยโอกาส ในการออกหน่วยสัตวแพัทย์เคล่่อนท่ีตามจังหวัดต่าง ๆ  จ�านวน 26 ครั�ง

3. งานำบริการเร่ืองร้องเรียนำด้้านำสุขภาพัสัตว์
ให้บริการตรวจสุขภาพัสัตว์ รักษาพัยาบาลสัตว์เบ่�องต้น และให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพัสัตว์ท่ีมีการร้องเรียนผู่้าน เเอปพัลิเคชัีน DLD 4.0

4. การจำองคิำวทำาหมันำออนำไลน์ำ
 ประชีาสัมพัันธ์ุการจองคิวท�าหมันออนไลน์ผู่้านส่่อออนไลน์ เช่ีน Facebook 

 ให้บริการจองคิวท�าหมันออนไลน์ พัร้อมก�าหนดวันนัดหมาย 

  แจ้งแนวทางในการเตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้ารับบริการและรับบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์
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20,519

4,277
2,879 2,531

1 14

4,556 4,921

36,021

โคเน้ือ โคนม กระบือ สัตวปก สุนัข-แมว สุกร แพะ-แกะ มา ชาง

 กิจำกรรมท่ีให้บริการในำโคำรงการฯ
- รักษาพัยาบาลสัตว์ป่วย     - ฉีัดยาบ�ารุง ก�าจัดพัยาธิุทั�งภายในและภายนอก

- เก็บตัวอย่าง ตรวจวินิจฉััยโรคทางห้องปฏิบัติการ  - ให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพัสัตว์

- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการดูแลสุขภาพัสัตว์  - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

สุนับสุนุนเวชภัณฑ ์
จ้ำานวน 2,000 รูาย

จ้ำานวนเกษตรูกรูทิี�ไดั้รูับบรูิการู 
จ้ำานวน 7,454 คน

 จำำานำวนำสัตว์ที่ได้้รับบริการ จำำานำวนำ 75,718 ตัว จำำาแนำกเป็นำชนำิด้ได้้ด้ังนำี้

ปศุุสัตว์เคำลื่อนำที่เฉลิมพัระเกียรติ
เนื�องในโอกาสุมห่ามงคลเฉัลิมพรูะชนมพรูรูษาพรูะบาทิสุมเดั็จ้พรูะเจ้้าอยู่ห่ัว ป็รูะจ้ำาป็ี พ.ศุ. 2564
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การพััฒนำาคุำณภาพัห้องปฏิิบัติการ 
ตามมาตรฐานำสากล

การพััฒนำาคุำณภาพัห้องปฏิิบัติการมาตรฐานำสากล ISO/IEC 17025:2017 
 สถาบันสุขภาพัสัตว์แห่งชีาติ และหน่วยงานในสังกัด ได้รับการรับรองคุณภาพัห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพัทย์ กระทรวงสาธุารณสุข จ�านวน 23 ขอบข่าย ซ่ึงครอบคลุมการทดสอบโรค 

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล โรคแซลโมเนลลา โรคพิัษสุนัขบ้า โรคปากและเท้าเป้�อย โรคบรูเซลลา โรคเลปโทสไปรา 

โรคโลหิตจางติดเชี่�อในม้า โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร โรคทริพัาโนโซมา โรคแอนาพัลาสมา โรคทริคิเนลลา และอะฟลาทอกซิน

 ทั�งนี� ในปี 2564 มขีอบข่ายทีไ่ด้รบัการรบัรองเพ่ิัม เพั่อ่รองรบัการตรวจประเมนิระบบการผู้ลติสตัว์ปีกของประเทศไทยเพั่อ่ส่งออก

ไปสหภาพัยุโรป (EU) จ�านวน 3 ขอบข่าย ค่อ

 1 การตรวจแอนติบอดีต่อเชี่�อไวรัสไข้หวัดนก โดยวิธุี Indirect ELISA

 2 การตรวจแอนติบอดีต่อเชี่�อไวรัสไข้หวัดนกชีนิด H7, H9 และนิวคาสเซิล โดยวิธุี Haemagglutination Inhibition

 3 การตรวจหาเช่ี�อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชีนิด A สายพัันธ์ุุย่อย H5, H7 และ H9 ในตัวอย่างสัตว์ปีกโดยวิธีุ Real-time RT-PCR

การเข้าร่วมทด้สอบคำวามชำานำาญกับห้องปฏิิบัติการอ้างอิงระหว่างประเทศุ
 ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพัสัตว์แห่งชีาติ และหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าร่วมทดสอบความชี�านาญกับห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

(reference laboratory) จ�านวนทั�งสิ�น 13 ขอบข่าย โดยผู้ลการทดสอบความชี�านาญในขอบข่ายการตรวจวินิจฉััยโรคไข้หวัดนกและ

โรคนิวคาสเชิีลในสัตว์ปีกมีความสอดคล้องเทียบเท่ากับมาตรฐานขององค์การสุขภาพัสัตว์โลก (OIE) และสหภาพัยโุรป (EU) นอกจากนี�  

ผู้ลการตรวจวินิจฉััยโรคพิัษสุนัขบ้า โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของสถาบันสุขภาพัสัตว์แห่งชีาติ  

มีความสอดคล้องเทียบเท่ากับมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับสากล แสดงดังตาราง

ลำาด้ับ ขอบข่าย PT provider

1 การตรวจแอนติบอดีต่อเชี่�อไวรัสไข้หวัดนกชีนิด H5, H7, H9 และ นิวคาสเซิล โดยวิธุี HI Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle  

Venezie (IZSVe), Italy
2 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชี่�อไวรัสไข้หวัดนก โดยวิธุี Indirect ELISA

3 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชี่�อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชีนิด A โดยวิธุี Competitive ELISA

4 การตรวจหาเชี่�อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชีนิด A ในตัวอย่างสัตว์ปีก โดยวิธุี Real-time RT-PCR

5 การตรวจหาเชี่�อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชีนิด A สายพัันธุุ์ย่อย H5, H7 และ H9 ในตัวอย่างสัตว์ปีก 

โดยวิธุี Real-time RT-PCR

6 การตรวจหาเชี่�อไวรัสนิวคาสเซิล ในตัวอย่างสัตว์ปีก โดยวิธุี Real-time RT-PCR

7 การตรวจเชี่�อไวรสัไข้หวดันกจากสตัว์ปีก โดยวธีิุแยกเชี่�อในไข่ไก่ฟัก และพัสิจูน์เชี่�อด้วยวิธุ ีHA-HI

8

9

การตรวจเชี่�อไวรัสนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีก โดยวิธุีแยกเชี่�อในไข่ไก่ฟัก และพัิสูจน์เชี่�อ

ด้วยวิธุี HA-HI การตรวจเชี่�อไวรัสไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีก โดยวิธุีแยกเชี่�อในเซลล์

เพัาะเลี�ยง และพัิสูจน์เชี่�อด้วยวิธุี HA-HI

10 การตรวจหาระดบัแอนตบิอดต่ีอเชี่�อไวรสัโรคพัษิสนุขับ้า โดยวธิุ ีfluorescent antibody virus 

neutralization test (FAVN)

ANSES-Nancy Labora-
tory for Rabies and 
Wildlife, France

11 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชี่�อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดยวิธุี Blocking ELISA Laboratorio Central 
de Veterinaria, Spain12 การตรวจหาเชี่�อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดยวิธุี Real-time RT-PCR

13 การตรวจหาสารพันัธุุกรรมเชี่�อไวรสัอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร จากตัวอย่างสกุร โดยวธีิุ Realtime PCR Australian Centre for 
Disease Prepared-
ness, Australia
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การคำวบคุำมโรคำลัมปี สกินำ ในำประเทศุไทย

1. คำวามสำาคัำญของปัญหา

 โรคลัมปี สกิน เป็นโรคท่ีเกิดจากเช่ี�อ

ไวรัสท่ีก่อโรคและท�าให้เกิดความเสียหาย

ในโค กระบ่อ เป็นโรคประจ�าถ่ินในประเทศ

แถบแอฟริกา โรคนี�สามารถติดต่อกันได้ง่าย 

โดยมีแมลงดูดเล่อดเป็นพัาหะน�าโรค 

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ยงุ แมลงวันคอก เหล่อบ และ 

เห็บ เป็นต้น โค กระบ่อ ท่ีป่วยด้วยโรคนี�

จะแสดงอาการมีไข้ อุณหภูมิอาจสูงถึง 41 

องศาเซลเซียส ท�าให้สัตว์ซึม เบ่่ออาหาร 

ซูบผู้อม อาการที่ส�าคัญค่อจะพับตุ่มนูนท่ี

บริเวณผู้ิวหนังขนาดเส้นผู้่านศูนย์กลาง

ประมาณ 2-5 เซนติเมตร โดยเฉัพัาะ

บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพัศ  

โดยตุ่มท่ีขึ�นมาจะมีลักษณะแข็ง กลมนูนขึ�น 

จากผู้ิวโดยรอบ นอกจากนี�ยังพับอาการ

ต่อมน��าเหล่องบวมโต เย่่อตาขาวอักเสบ 

เย่อ่จมูกอักเสบ และสามารถพับตุ่มน��าหร่อ

แผู้ลจากการแตกของตุ่มน��าได้ในบริเวณ

เย่่อเม่อกในชี่องปาก ทางเดินอาหาร 

หลอดลม และปอดได้ อาจพับการบวมน��า

ในบริเวณชี่องท้องสัตว์ ซ่ึงส่งผู้ลให้สัตว์ 

ไม่อยากเคล่่อนไหว ในโคนมอาจท�าให้

ปริมาณน��านมลดลงถึง 25-65% ได้ และ

ในพั่อพัันธุุ ์อาจจะส่งผู้ลให้เกิดการเป็น

หมนัชีัว่คราวหรอ่ถาวรได้ ส่วนแม่พันัธุุอ์าจ

ส่งผู้ลให้แท้งและเกิดการกลับสัดชี้า ทั�งนี�

สตัว์ทีห่ายป่วยแล้วจะไม่เป็นพัาหะของโรค 

 กรมปศสัุตว์ได้มีการแจง้เต่อนในเด่อน

สิงหาคม 2563 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในพ่ั�น ท่ี ใ ห้ มีการ เ ฝ้าระ วัง โรค และ

ประชีาสมัพัันธ์ุให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับ 

โรคลัมปี สกินและแนวทางการปอ้งกันโรค 

เด่อนธัุนวาคม 2563 กรมปศุสัตว์ได้

ประกาศชีะลอการน�าเข้าหร่อน�าผู่้าน 

ราชีอาณาจักร ซ่ึงโค กระบ่อ หร่อซากโค  

ซากกระบ่อจากสาธุารณรัฐแห่งสหภาพัเมียนมา  

เด่อนมีนาคม 2564 กรมปศุสัตว์ได้มี

หนังส่อมาตรการเพ่ิัมเติม ทั�งการเข้มงวด

การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคกรณีสงสัยโรคลัมปี สกิน วันที่ 

29 มีนาคม 2564 มีรายงานการตรวจพับ

โคแสดงอาการสงสัยโรคลัมปี สกินท่ี 

บ้านดอนแดง ต�าบลแสนสุข อ�าเภอพันมไพัร

จังหวัดร้อยเอ็ด และมีการตรวจย่นยัน 

พับเช่ี�อไวรัสโรคลัมปี สกินครั�งแรกใน

ประเทศไทยในเวลาต่อมา เม่่อวันท่ี 5 เมษายน 

2564 และได้รายงานไปยังองค์การสุขภาพั

สัตว์โลก (OIE) ในวันท่ี 9 เมษายน 2564 

ซ่ึงสาเหตท่ีุคาดวา่ท�าใหโ้รคมกีารระบาดใน

ประเทศน่าเกิดจากการลักลอบน�าสัตว์ 

เข้ามาจากประเทศเพ่่ัอนบ้านโดยช่ีองทาง

ธุรรมชีาติและโคท่ีเข้ามามีการติดเช่ี�อและ

เป็นพัาหะของการแพัร่ระบาดของโรคในพ่ั�นท่ี 

2. การด้ำาเนิำนำงานำตามมาตรการคำวบคุำมการระบาด้ของโรคำลัมปี สกินำของประเทศุไทยท่ีสำาคัำญ มีดั้งน้ีำ

 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรค 

ลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ประกอบดว้ย

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั�งภาครัฐและเอกชีน รวมถึง

คณาจารย์คณะสัตวแพัทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ

 

 2.2 การเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด เน้นการรู้โรคให้เร็ว เพื�อให้การควบคุมโรคให้สงบอย่างรวดเร็ว เกษตรกรสามารถ

แจ้งโรคได้ท่ีส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ่ั�นท่ี สายด่วน 063-2256888 และแอพัพัลิเคชัีน DLD 4.0 แจ้งการ

เกิดโรค มีระบบสารสนเทศเพั่่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (E-Smart surveillance) โดยให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีการรายงาน

การระบาดของโรคทุกวัน 

71กรมปศุสัตว์ 



 2.3 ควบคุมการเคลื�อนย้าย 

  a. จังหวัดท่ีเกิดโรคและจังหวัดท่ีอยูใ่นรัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค 

   - ก�าหนดให้มีการเคล่่อนย้ายโค กระบ่อ ส�าหรับเข้าโรงฆ่่าภายในจังหวัดเท่านั�น และจะต้องมีการตรวจหารอยโรคสัตว์ก่อน

เข้าฆ่่า ส่วนกรณีอ่่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชีอบจากผูู้้อ�านวยการส�านักควบคุม ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ ซ่ึงปัจจุบันให้มีการเห็นชีอบ

ผู่้านปศุสัตว์จังหวัดแทน

   - ขอความร่วมม่อผูู้้ประกอบการตลาดนัดค้าสัตว์งดการเคล่่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์

  b. จังหวัดท่ีอยู่นอกพ่ั�นท่ีรัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค 

   - ก�าหนดให้มีการเคล่่อนย้ายโค กระบ่อ ส�าหรับเข้าโรงฆ่่าภายในพ่ั�นท่ีปศุสัตว์เขตเดียวกันได้ด้วย และมีการตรวจรอยโรค

สัตว์ก่อนเข้าฆ่่า ส่วนกรณีอ่่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชีอบจากผูู้้อ�านวยการส�านักควบคุม ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ ซ่ึงปัจจุบันให้มี

การเห็นชีอบผู้่านปศุสัตว์จังหวัดแทน

   - ตลาดนัดค้าสัตว์สามารถท�าการได้ตามปกติ แต่ให้มีการเข้มงวดการตรวจอาการสัตว์ก่อนออกจากตลาดนัดค้าสัตว์ และ

การควบคุมแมลงพัาหะและฆ่่าเชี่�อโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีีวภาพั

 อย่างไรก็ตาม ในแนวทางการเคล่่อนในล�าดับต่อไป โค กระบ่อ ท่ีสามารถเคล่่อนย้ายได้จะต้องได้รับการฉีัดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี 

สกิน ก่อนการเคล่่อนย้าย โดยจะต้องมีการฉัีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉัีดวัคซีน

โรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชีนิดโค กระบ่อ พั.ศ. 2564

 

 2.4 ควบคุมแ มลงพาหะนำาโรค โดยการใชี้สารก�าจัดแมลงทั�งบนตัวสัตว์และบริเวณพ่ั�นท่ีเลี�ยงสัตว์ เพ่่ัอลดจ�านวนแมลงพัาหะ  

รวมถึงวิธีุการอ่่น ๆ เช่ีน การกางมุ้ง ใช้ีไฟไล่แมลง กับดักแมลง เป็นต้น 

 2.5 การรักษาสัตว์ป่วย โรคซ่ึงเกิดจากเช่ี�อไวรัสท่ียังไม่มียารักษาท่ีจ�าเพัาะ 

จ�าเป็นท่ีจะต้องรักษาตามอาการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี่� 1 สัตว์ป่วย

แสดงอาการมีไข้ให้ท�าการรักษาโดยให้ยาลดไข้ร่วมกับวิตามินบ�ารุงให้สัตว์แข็งแรง 

ระยะท่ี่� 2 ระยะท่ีมีตุ่มขึ�นตามผิู้วหนัง โดยให้ยาลดการอักเสบร่วมกับวิตามินบ�ารุงให้ 

สัตว์แข็งแรง อาจให้ยาปฏิชีีวนะร่วมด้วยหากมีภาวะการติดเช่ี�อแทรกซ้อน  

โดยเฉัพัาะระบบทางเดนิหายใจ ระยะท่ี่� 3 ระยะตุ่มบนผู้วิหนังมีการแตก หลดุลอกเป็นแผู้ล  

ให้รักษาโดยให้ยารักษาแผู้ลท่ีผิู้วหนังร่วมกับยาปฏิชีีวนะเพ่่ัอป้องกันการติดเช่ี�อ 

แบคทีเรียแทรกซ้อน รวมทั�งยากันหนอนแมลงวันและวิตามินบ�ารุงร่างกายให้ 

สัตว์แข็งแรง ระยะท่ี่� 4 ระยะแผู้ลท่ีผิู้วหนังตกสะเก็ด ท�าการรักษาด้วยยารักษาแผู้ล

ภายนอกจนกว่าแผู้ลจะหายเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม แนวทางการรักษาโรคนี�ด้วยวิธีุ

อ่่น ๆ เช่ีน การใช้ีสมุนไพัรพ่ั�นบ้าน การใช้ีภูมิปัญญาชีาวบ้าน หร่อการใช้ียาต่าง ๆ  

ท่ีสามารถท�าให้สัตว์หายป่วยได้ ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนในการด�าเนนิการเผู้ยแพัร่ 

เพ่่ัอเป็นทางเล่อกส�าหรับการรักษาให้สัตว์หายจากอาการป่วย หากมีข้อมูลทาง

วิชีาการสนับสนุนหร่อรับรองผู้ลของการศึกษาวิจัย
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 2.6 ฉี่ดวัคซ่นให้กับโค กระบือ วัคซีนท่ีเหมาะสมส�าหรับ

การน�ามาใชี้ในการควบคุม ป้องกันโรคในประเทศไทย ค่อ วัคซีน

ชีนิด homologous เน่่องเป็นวัคซีนท่ีให้ประสิทธิุภาพัในการ

ควบคุม ป้องกันโรคท่ีให้ความคุ้มโรคท่ีดีกว่า มีการเร่งด�าเนินการ 

น�าเข้าวัคซีนโรคลัมปี สกิน จากต่างประเทศในช่ีวงปลายเด่อน

เมษายน และน�าไปฉีัดให้กับโค กระบ่อ ของเกษตรกรในพ่ั�นท่ี

จังหวัดต่าง ๆ ตามแผู้นของกรมปศุสัตว์ในครั�งแรกจ�านวน 

360,000 โด๊ส พัร้อมทั�งอ�านวยความสะดวกให้กับภาคเอกชีนหร่อ

สมาคมทั�งหมด 13 สมาคม น�าเข้าวัคซีนโดยการก�ากับดูแลของ

กรมปศุสัตว์ เพ่่ัอน�ามาใช้ีในการควบคุมป้องกันโรคได้รวดเร็วยิง่ขึ�น  

กรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

พั.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่่ัอกรณีฉุักเฉิันหร่อ

จ�าเป็น เพ่่ัอควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบ่อ เพ่ิัมเติมส�าหรับ

จัดหาวัคซีนเพ่ิัมเติมจ�านวน 5,000,000 โด๊ส 

 การใชี้วัคซีนในการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้ท่ีมี

ประสิทธิุภาพัสูงสุด จะตอ้งมีการฉีัดกระตุ้นวัคซีนให้กับโค กระบ่อ

ปีละ 1 ครั�ง เพ่่ัอลดอบัุติการณ์ของโรคและประเทศไทยปลอดจาก

โรคดังกล่าว

  2.7 การประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ี่�เก่�ยวข้อง มีการด�าเนินการดังนี�

  - การประชีาสัมพัันธ์ุแจ้งเต่อนให้กับหน่วยงานในพ่ั�นท่ีในการเฝ้าระวังโรคในพ่ั�นท่ีทั�งใน 

สัตว์ท่ีน�าเข้าจากประเทศเพ่่ัอนบ้านและสัตว์ในพ่ั�นท่ีของเกษตรกร 

  - การประชีาสมัพัันธ์ุให้เกษตรกรใหรู้้และเขา้ใจเร่่องโรค และสถานการณข์องโรคผู้า่น 

ช่ีองทางต่าง ๆ  ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมปศสัุตว์ https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 

Facebook กลุ่มแอพัพัลิเคชัีนไลน์ ส่่อส่ิงพิัมพ์ัออนไลน์ YouTube และการออกส่่อรายการวิทยุ  

โทรทัศน์ เป็นต้น เพ่่ัอให้เกษตรกรเข้าถึงความรู้และแนวทางในการควบคุม ป้องกันโรค  

เพ่่ัอลดความสูญเสีย

 นอกจากนี� กรมปศุสัตว์ได้มีการส่ังการและเร่งให้ความช่ีวยเหล่อในเบ่�องต้น โดยจัด 

ให้มีการรณรงค์ (kick-off) ป้องกันและก�าจัดโรคลัมปี สกิน ซ่ึงได้รับการสนับสนุน 

จากผูู้้ว่าราชีการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ., อบต., เทศบาล)  

ในการให้ความช่ีวยเหล่อเกษตรกร ทั�งวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพ่ิัมเติมร่วมด้วย 

โดยมีกิจกรรมในการให้ความช่ีวยเหล่อเกษตรกร ได้แก่

- จัดให้มีหน่วยสัตวแพัทย์เคล่่อนท่ีรักษาพัยาบาลสัตว์ป่วย

- การพ่ันสารก�าจัดแมลง และหยดหร่อราดยาป้องกันแมลงบนตัวสัตว์

- พ่ันยาฆ่่าเช่ี�อท�าลายเช่ี�อโรคในบริเวณท่ีเลี�ยงสัตว์

- แจกยาก�าจัดแมลงแก่เกษตรกรส�าหรับฉีัดพ่ัน เพ่่ัอให้มีการควบคุมแมลงพัาหะอย่าง

ต่อเน่่อง

- ประชีาสัมพัันธ์ุให้ความรู้ความเข้าใจเร่่องโรคลัมปี สกิน และการป้องกันโรค
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3. แผนำการด้ำาเนิำนำงานำการคำวบคุำม ป้องกันำโรคำลัมปี สกินำ ต่อไป
 3.1 กา รพัฒนาวัคซ่นโรคลัมปี สกิน สำาหรับใช้ในการควบคุม ป้องกันโรคภายในประเที่ศไที่ย

 ซ่ึงได้มีแนวทางในการวิจัยและพััฒนาในการผู้ลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน ส�าหรับใช้ีป้องกันโรคภายในประเทศเพ่่ัอความม่ันคงทางด้าน 

วัคซีนของประเทศเป็น 3 ระยะ ซ่ึงหน่วยงานของกรมปศสัตว์ท่ีด�าเนินงานวิจัยและพััฒนา ได้แก่ ส�านักเทคโนโลยีชีีวภัณฑ์์สัตว์และ

สถาบันสุขภาพัสัตว์แห่งชีาติ

ระยะท่ี 1 
การผู้ลิตวัคซีนเช่ี�อตายรูปแบบ autogenous vaccine ส�าหรับเป็นวัคซีนฉุักเฉิัน (emergency vaccine) 
ซ่ึงขณะนี�ได้วัคซีนต้นแบบแล้ว และอยูร่ะหว่างการน�าไปฉีัด เพ่่ัอทดสอบประสิทธิุภาพัการสร้างภูมิคุ้มกันในโค 

ระยะท่ี 2 การผู้ลิตวัคซีนเช่ี�อตายในรูปแบบสมบูรณ์ (Inactivated vaccine) ใช้ีเวลาในการพััฒนา 2 – 3 ปี

ระยะท่ี 3 การผู้ลิตวัคซีนเช่ี�อเป็นในรูปแบบสมบูรณ์ (Live attenuated vaccine) ใช้ีเวลาในการพััฒนา 4 – 5 ปี

 นอกจากนี�ยงั กรมปศุสัตว์ยงัมีความร่วมม่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยการผู้ลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน ด้วยเทคโนโลยี 

โปรตีนพ่ัชี (plant based protein) ซ่ึงอยูร่ะหว่างด�าเนินการ 

 3.2 การขอสถานภาพประเที่ศปลอดจากโรคลัมปี สกิน

 การขอสถานภาพัประเทศปลอดโรคลัมปี สกิน มีแนวทาง

ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์์ขององค์การสุขภาพัสัตว์โลก (OIE)  

ซ่ึงประเทศไทยจะต้องมีการฉีัดวัคซีนให้กับโค กระบ่อในประเทศ 

เพ่่ัอให้มีระดับภูมิคุ้มกันระดับฝูงในการป้องกันโรค ลดอุบัติการณ์ 

การเกิดโรค จนไม่พับสัตว์ท่ีแสดงอาการป่วยด้วยโรคดังกล่าว ภายใน 

ประเทศ โดยสัตว์จะต้องได้รับการฉีัดวัคซีนติดต่อกันอย่างน้อย  

3 ปี ซ่ึงหลังจากควบคุมสถานการณ์การระบาดภายในประเทศได้แล้ว  

หลังจากนั�นจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังทางอาการหร่อ 

ร่วมกับการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอีกประมาณ 2-3 ปี ซ่ึงหาก 

ไม่พับโค กระบ่อ หร่อสัตว์ภายในประเทศป่วยด้วยโรคดังกล่าว 

ประเทศไทยจึงจะได้รับรองสถานภาพัประเทศปลอดจากโรค 

ดังกล่าว ซ่ึงจะมีการก�าหนดแผู้นหร่อนโยบายเพ่่ัอด�าเนินการต่อไป 

เพ่่ัอให้สถานะของประเทศกลับสู่สภาวะะปลอดโรคดังเดิม

ผลการด้ำาเนิำนำงานำชนิำด้สัตว์ปีก ปี งบประมาณ 2564
โคำรงการรณรงคำ์ทำาวัคำซีนำป้องกันำโรคำในำไก่พัื้นำเมือง

ชนำิด้วัคำซีนำ ปริมาณวัคำซีนำ (โด้๊ส) ผลด้ำาเนำินำงานำ (ร้อยละ)

วัคซีนรวมป้องกันโรคนิวคาสเซิล 

และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 

80 ล้าน 101.33

วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก 20 ล้าน 96.17

วัคซีนกาฬโรคเป็ด 10 ล้าน 99.76
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กิจำกรรมสำารวจำระดั้บภ้มิคุ้ำมกันำโรคำในำไก่ภายหลังท่ีได้้รับวัคำซีนำป้องกันำโรคำนิำวคำาสเซิล

เป้าหมาย จำำานำวนำ (ตัวอย่าง) ผลการด้ำาเนิำนำงานำ (%)

ฟาร์มมาตรฐานไก่พัันธุุ์ 1,370 91.57

ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ 2,030 114.41

ฟาร์มมาตรฐานไก่เน่�อ 7,240 97.11

ไก่พั่�นเม่องปรับระบบการป้องกันโรค 7,540 146.38

ไก่พั่�นเม่องพั่�นที่ buffer ฟาร์มคอมพัาร์ทเมนต์ 720 242.31

ไก่ไข่ในโรงเรียนของโครงการพัระราชีด�าริ 2,420 95.08

โคำรงการรณรงค์ำทำาคำวามสะอาด้และทำาลายเช้ือโรคำไข้หวัด้นำกในำพ้ืันำท่ีเส่ียง
ตารูางแสุดังผลการูดัำาเนินงานโครูงการูรูณรูงค์ทิำาความสุะอาดัและทิำาลายเชื�อโรูคไข้ห่วัดันกในพื�นทีิ�เสีุ�ยง

พัื้นำที่เป้าหมาย เป้าหมายรวม (แห่ง) ด้ำาเนำินำงานำสะสม (แห่ง)

 ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 2,026,480 2,318,949

 สถานที่ฆ่่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 6,244 8,984

 สนามชีนไก่/ซ้อมไก่ 6,164 7,408

 พั่�นที่เสี่ยงนกอพัยพั หร่อนกประจ�าถิ่นที่อยู่หนาแน่น 252 1,063

 พั่�นที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง 736 1,537

 พั่�นที่เสี่ยงบริเวณแนวชีายแดนที่ติดประเทศเพั่่อนบ้าน 

 ในรัศมี 10 กิโลเมตร

956 7,899

 พั่�นที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก 19,168 34,513

 รวมทั้งหมด้ 2,060,000 2,380,535

75กรมปศุสัตว์ 



 กองสารวตัรและกกักัน เป็นหน่วยงานท่ีรบัผิู้ดชีอบงานด้านสุขภาพัสัตว์ โดยเฉัพัาะการตรวจสอบ ควบคุมก�ากับดูแลการเคล่่อนย้ายสัตว์  

ซากสัตว์ทั�งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั�งนี�ตั�งแต่ปี พั.ศ. 2552 เป็นต้นมา กองสารวัตรและกักกันได้มีการพััฒนาระบบ 

งานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตเคล่่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงระบบงานดังกล่าวมีช่่ีอเรียกว่า  

e-Movement ปัจจุบันได้มีการให้บริการแก่ประชีาชีน สามารถย่่นค�าขอออนไลน์ได้และเจ้าหน้าท่ีอนุมัติออกใบอนุญาตผู่้านระบบฯ 

ซ่ึงในแต่ละปีนั�นจ�านวนใบอนุญาตเคล่่อนย้ายมีจ�านวนมากตามการเติบโตของเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ โดยในปีงบประมาณ 2564 

(ตั�งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สรุปได้ดังนี�

ใบอนุำญาติท่ีออกผ่านำระบบ e-Movement จำำานำวนำใบอณุญาต (ฉบับ)

ใบอนุญาตเคล่่อนย้ายสัตว์หร่อซากสัตว์ภายในราชีอาณาจักร ร.3 5,750,510

ร.4 365,666

ร.5 294,779

รวม 6,410,955

ใบอนุญาตน�าสัตว์หร่อซากสัตว์เข้า ผู่้านออกนอกราชีอาณาจักร ร.7 13,595

ร.8 408

ร.9 71,953

รวม 85,956

Health certificate 13,234

ใบอนุญาตท�าการค้าหร่อหาก�าไรในลักษณะคนกลาง ซ่ึงสัตว์  

ซากสัตว์ น��าเช่ี�อหร่อเอ็มบริโอ

สัตว์ 11,688

ซากสัตว์ 47,060

น��าเช่ี�อหร่อ

เอ็มบริโอ

192

รวม 58,940

ระบบการเคำล่ือนำย้ายสัตว์และซากสัตว์  
ผ่านำระบบอิเล็กทรอนิำกส์ (e-Movement)
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ชนิำด้ซากสัตว์ จำำานำวนำ (คำร้ัง) จำำานำวนำของ
กลาง (กก.)

ม้ลค่ำาของ
กลาง (บาท)

เน่�อและเคร่่องในกระบ่อ 10 31,092.00 3,454,860.00

เน่�อและเคร่่องในโค 2 790.00 195,800.00

เน่�อและเคร่่องในสุกร 2 7,113.00 361,000.00

เน่�อและเคร่่องในไก่ 2 54,050.00 2,500.00

อ่่น ๆ - - -
รวม 16 93,045.00 4,014,160.00

สรุปผลการจัำบกุม ยึด้ของกลางซากสัตว์แช่แข็งลักลอบนำำาเข้าจำากต่างประเทศุ ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัำบกุม/ยึด้ของกลางชุด้ปฏิิบัติการทีมสุนัำขด้มกล่ินำ ปีงบประมาณ 2564

ชนิำด้ซาก
สัตว์

จำำานำวนำ 
(คำร้ัง)

จำำานำวนำ 
ของกลาง 

(กก.)

ม้ลค่ำา 
ของกลาง 

(บาท)

กระบ่อ - - -

โค 16 11.00 9,320.00

สุกร 17 40.00 17,070.00

ไก่ 28 28.34 16,890.00

อ่่น ๆ 12 290.10 103,350.00
รวม 73 364.44 146,630.00

พั.ร.บ.
ผลงานำสะสม ผลงานำสะสมปีงบ 64

จำำานำวนำ 
(คำร้ัง) ม้ลค่ำา จำำานำวนำ 

(คำร้ัง) ม้ลค่ำา

1. พั.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พั.ศ. 2558 7,835 956,499,485.40 366 115,643,555.00

- ชุีดปฏิบัติงานบังคับใช้ีกฎหมายกรณีมีการด�าเนินคดีกับผูู้้กระท�าความผิู้ด (จับกุม) 2,070 933,771,379.70 280 113,118,065.00

           - ลักลอบ น�าเข้า ส่งออก หร่อน�าผู่้านราชีอาณาจักร 284 292,523,928.10 15 7,609,000.00

           - ลักลอบเคล่่อนย้ายภายในประเทศ 1,512 372,140,219.70 264 105,509,065.00

           - อ่่น ๆ 2 2,134,840.00 1 687,640.00

- ชุีดปฏิบัติงานบังคับใช้ีกฎหมายกรณีไม่มีผูู้้กระท�าความผิู้ด (ยึดท�าลาย) 5,765 22,728,131.70 86 2,525,490.00

           - ลักลอบ น�าเข้า ส่งออก หร่อน�าผู่้านราชีอาณาจักร 5,76 22,728,131.70 86 2,525,490.00

           - ลักลอบเคล่่อนย้าย ภายในประเทศ - - - -

           - อ่่น ๆ 1 782,000.00 - -

2. พั.ร.บ. ควบคุมการฆ่่าเพ่่ัอการจ�าหน่ายเน่�อสัตว์ พั.ศ. 2559 755 17,227,947.30 36 901,617.00

3. พั.ร.บ. ควบคุมคุณภาพัอาหารสัตว์ พั.ศ. 2559 387 10,246,126.00 12 12,055.00

4. พั.ร.บ. ยา พั.ศ. 2510 90 22,839,476.00 6 134,242.00

5. พั.ร.บ. สถานพัยาบาลสัตว์ พั.ศ. 2533/พั.ร.บ. วิชีาชีีพัการสัตวแพัทย์ พั.ศ. 2545 38 1,147,401.00 - -

6. พั.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พั.ศ. 2557 15 1,300,702.00 1 1,300,000.00

7. พั.ร.บ. ยา พั.ศ. 2510 7 - - -

รวม 9,127 1,009,261,137.60 421 117,991,469.00

 กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานท่ีก�ากับ ดูแลบังคับใช้ีกฎหมายและด�าเนินคดีแก่ผูู้้กระท�าความผิู้ดภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

อีกทั�งก�ากับ ดูแลรับผิู้ดชีอบงานด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศและด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ในปัจจุบันยงัคงพับผูู้้กระท�าความ 

ผิู้ดตามกฎหมายท่ีกรมปศุสัตว์รับผิู้ดชีอบ โดยปีงบประมาณ 2564 (ตั�งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สรุปได้ดังนี�

77กรมปศุสัตว์ 



78 รายงานประจำาปี 2564



ด้้านำผลิตและส่งเสริม

ช่วยเหลือภัยพัิบัติ
ภัยแล้ง

เกษตรกรที่ได้้รับผลกระทบจำากโรคำลัมปี สกินำ 

อุทกภัย
สุถืานการูณ์ภัยแล้งทีิ�เกิดัข่�น
ทิั�วป็รูะเทิศุไทิย โดัยเฉัพาะภาค
ตะวันออกเฉัียงเห่นือ ทิำาให่้เกิดั
การูขาดัแคลนพืชอาห่ารูสุัตว์ 
กรูมป็ศุุสัุตว์ไดั้สุนับสุนุนเสุบียง
สุัตว ์แก ่ เกษตรูกรูทีิ� ไดั ้ รัูบผล 
กรูะทิบจ้ากภัยแล้งไม่น้อยกว่า 
774 ตัน แก ่ เกษตรูกรูกว ่า 
1,995 รูาย

การูรูะบาดัของโรูคลัมปี็ สุกิน 
ทีิ�เกิดัข่�นทัิ�วป็รูะเทิศุไทิย กรูม
ป็ศุุสัุตว์ได้ัให้่ความช่วยเห่ลือ
เกษตรูกรูทัิ�งทิางด้ัานสุุขภาพ
สัุตว์ และอาห่ารูสัุตว์ โดัยในสุ่วน
ของอาห่ารูสัุตว์นั�น กรูมป็ศุุสัุตว์
ได้ัให้่การูสุนับสุนุนเสุบียงสัุตว์
ไป็แล้วมากกว่า 205 ตัน ให้่แก่
เจ้้าของสัุตว์กว่า 1,100 รูาย 

ตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2563–30 
กันยายน 2564 ป็รูะเทิศุไทิย
เกดิัอทุิกภยัห่ลายครูั�ง สุนบัสุนนุ
พืชอาห่ารูสุัตว์ให่้แก่เกษตรูกรู
ทิี�ไดั้รัูบผลกรูะทิบ รูวมแล้วกว่า 
2,671 ตัน ดั้วยความรู่วมมือ
ของสุำานักงานป็ศุุสุัตว์จั้งห่วัดั 
ป็ศุุสุัตว์อำาเภอ และศุูนย์วิจ้ัยและ
พัฒนาอาห่ารูสุัตว์ทิั�วป็รูะเทิศุ 
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ศุ้นำย์บริการเคำรื่องจำักรกลและอุปกรณ์ด้้านำปศุุสัตว ์

(Motor Pool)
 กรมปศุสัตว์ โดยส�านักพััฒนาอาหารสัตว์ ได้ริเร่ิมโครงการมาตั�งแต่ปี 2563 โดยน�าร่องจัดตั�งศูนย์บริการ Motor pool ภายใน

หน่วยงานศนูย์วิจัยและพััฒนาอาหารสตัว์ 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพััฒนาอาหารสตัว์ นครราชีสมีา สระแก้ว บุรีรัมย์ ร้อยเอด็ ล�าปาง 

แพัร่ เพัชีรบูรณ์ สุพัรรณบุรี และศูนย์ซ่อมบ�ารุงเคร่่องจักรกลอาหารสัตว์ โดยมีหลักเกณฑ์์การขอยม่เคร่่องจักรกลอาหารสัตว์ ดังนี�

 1 ผูู้้ขอรับบริการจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุีมชีน หร่อสหกรณ์ท่ีเลี�ยงสัตว์

 2 เกษตรกรจะต้องท�าสัญญาย่มกับกรมปศุสัตว์

 3 เกษตรกรเป็นผูู้้ออกค่าใชี้จ่ายเองทั�งหมดและจะต้องดูแลรักษาเคร่่องจักรให้อยู่ในสภาพัพัร้อมใชี้งาน

 4 เม่่อครบก�าหนดส่งค่น เกษตรกรจะต้องส่งมอบค่นเคร่่องจักรที่อยู่ในสภาพัพัร้อมใชี้งาน

 5 เกษตรกรต้องรายงานผู้ลผู้ลิตเสบียงสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการ

 จากการด�าเนินโครงการในปี 2563 – 2564 ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเกษตรกรเข้าใช้ีบริการย่มเคร่่องจักรกลอาหารสัตว์ 

เป็นจ�านวนมาก สามารถให้บริการกลุ่มเกษตรกรในพ่ั�นท่ี 24 จังหวัด

 จากความส�าเร็จของโครงการน�าร่องในปีท่ีผู่้านมา กรมปศุสัตว์จึงได้ก�าหนดแผู้นด�าเนินโครงการต่อเน่่องในปี 2565 – 2567  

เพ่่ัอจัดตั�งศูนย์บริการ Motor pool ภายในหน่วยงานศูนย์วิจัยและพััฒนาอาหารสัตว์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศให้ครบทั�ง 32 ศูนย ์

และคาดว่าจะสามารถให้บริการยม่เคร่่องจักรกลอาหารสัตว์แก่เกษตรกรได้ครอบคลุมท่ัวทั�งประเทศภายในปี 2567 นี�

 ผลสัมฤที่ธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

  1) เป็นการเพัิ่มมูลค่าวัสดุเหล่อใชี้ทางการเกษตรโดยน�ามาใชี้เลี�ยงสัตว์ อีกทั�งแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์

  2) เพัิ่มประสิทธุิภาพัการท�างานโดยใชี้เคร่่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานในครัวเร่อนเกษตร

  3) แก้ไขปัญหาสภาพัแวดล้อม ชี่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากการเผู้า 

  4) เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการใชี้เคร่่องจักรกลการเกษตร
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แนำวทางจำัด้การอาหารจำิ้งหรีด้เพัื่อการเพัิ่มประสิทธิภาพั 
และลด้ต้นำทุนำการผลิตจำิ้งหรีด้ส้่การพััฒนำาที่ยั่งยืนำ

 ส�านักพััฒนาอาหารสัตว์ ได้ท�าการ

ค้นคว้าวจิยั ทดสอบสตูรอาหารจิ�งหรีดเพั่อ่

เป็นพ่ั�นฐานการพััฒนาและต่อยอดการ

จัดการและก�าหนดสูตรอาหาร จิ�งหรีดภายใต้ 

บริบทของสภาพัแวดล้อม และรูปแบบ 

การเลี�ยงของเกษตรกรไทยทั�งในระบบท่ี

เลี�ยงในเชิีงการค้าภายในท้องถ่ินและ

อุตสาหกรรมโลก จากผู้ลการค้นคว้า ทดลอง

และวิจัยในพ่ั�นท่ีจังหวัดขอนแก่นช่ีวง

ระหว่างเด่อนมีนาคม – มิถุนายน 2564  

พับว่า การประกอบสูตรอาหารจิ�งหรีดเพ่่ัอลด 

ต้นทุนการผู้ลิต โดยใช้ีกากยีสต์อบแห้ง 

ซ่ึงเป็นพัลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม

เคร่่องด่่มในพ่ั�นท่ีเป็นแหล่งโปรตีนทดแทน 

กากถ่ัวเหล่องในสูตรอาหาร สามารถลดต้นทุน 

ค่าอาหารเม่่อเทียบกับราคาอาหารส�าหรับ

แ ม ล ง ท่ี มี ข า ย ท่ั ว ไ ป ใ น ท้ อ ง ต ล า ด  

(commercial insect feed) ได้สูงถึง 20 – 30 

เปอร์เซ็นต์ โดยพับว่าจิ�งหรีดท่ีเลี�ยงด้วย

อาหาร ท่ีแนะน�า โดยกรมปศุ สัต ว์ ค่อ 

DLD-Cricket feed High Cal ซ่ึงมีพัลังงาน

ใช้ีประโยชีน์ได้ 3,100 กิโลแคลลอร/ีกิโลกรัม 

มีโปรตีนรวมประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์  

และ DLD-Cricket feed Low Cal  

ซ่ึงมีพัลังงานใช้ีประโยชีน์ได้ 2,700 กิโล 

แคลลอรี/กิโลกรัม มีโปรตีนรวมประมาณ 20 

เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิุภาพัการเปล่ียน

อาหาร (Feed conversion ratio; FCR)  

ดีกว่า และมีต้นทุนค่าอาหารต่อการผู้ลิต

จิ�งหรีด 1 กโิลกรมั (Feed cost per gain; 

FCG) แตกต่างจากการเลี�ยงด้วยอาหาร

ส�าหรับแมลงท่ีมีขายท่ัวไปในท้องตลาด

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  

ซ่ึงพับว่า จิ�งหรีดท่ีเลี�ยงด้วย DLD-Cricket feed  

High Cal และ DLD-Cricket feed Low Cal  

มีต้นทุนค่าอาหารต่อการผู้ลติจิ�งหรีด (FCG) 

ถกูกว่าการเลี�ยงด้วยอาหารส�าหรบัแมลงท่ี

มขีายทัว่ไปในท้องตลาด 17.96 และ 16.63 

บาท ตามล�าดบั
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โคำรงการหลวง  

ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรูา ช่วยชาวโลก 

โครูงการูห่ลวงเป็็นโครูงการู
สุ่วนพรูะองค์ของพรูะบาทิ

สุมเด็ัจ้พรูะบรูมชนกาธิเบศุรู 
มห่าภูมิพลอดุัลยเดัชมห่ารูาช 

บรูมนาถืบพิตรู เริู�มข่�นเมื�อ 
ปี็ 2512 โดัยมีเป้็าห่มาย

พรูะรูาชทิานสุำาห่รัูบ 
การูดัำาเนินงาน ดัังนี�

 การส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์ในพ่ั�นที่โครงการหลวง แบ่งการ

ด�าเนินการตามพ่ั�นที่เป็น 3 พั่�นที่ ได้แก่ 1) พั่�นท่ีศูนย์พััฒนา

โครงการหลวง จ�านวน 39 ศูนย์ ครอบคลุมพั่�นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชีียงราย จังหวัดเชีียงใหม่ จังหวัด

ล�าพูัน จังหวัดพัะเยา และจังหวัดตาก 2) พั่�นท่ีโครงการพััฒนา

พั่�นที่สูงแบบโครงการหลวง จ�านวน 32 แห่ง ครอบคลุมพั่�นที่ 8 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชีียงใหม่ จังหวัด

เชีียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดเพัชีรบูรณ์ จังหวัด

ก�าแพังเพัชีร และจังหวัดกาญจนบุรี 3) โครงการพััฒนาพั่�นที่สูง

แบบโครงการหลวงเพั่่อแก้ปัญหาพั่�นท่ีเฉัพัาะ จ�านวน 11 ศูนย์

ปฏิบัติการ ครอบคลุมพ่ั�นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดเชีียงใหม่ และจังหวัดตาก ผู้ลสัมฤทธิุ�จากการส่งเสริม 

การเลี�ยงสัตว์ในพ่ั�นท่ีโครงการหลวง ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่งผู้ลให้ 

เกษตรกรบนพ่ั�นท่ีสูงมีการปรับเปล่ียนการเลี�ยงสัตว์จากเดิม 

ท่ีเลี�ยงแบบปล่อย เลี�ยงแบบหลงับ้านมาสู่การเลี�ยงสัตว์ตามมาตรา 7  

และการเลี�ยงสัตว์ตามฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ 

การเลี�ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม ท�าให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภค 

ในครัวเร่อนเพีัยงพัอ มีสัตว์พัันธ์ุุดีกระจายในพ่ั�นท่ี พ่ั�นท่ีปลูกพ่ัชีเสพัติด 

ลดลง เกษตรกรมีการต่อยอดการผู้ลิตปศุสัตว์สู่การแปรรูปเป็น

ผู้ลิตภัณฑ์์ปศุสัตว์จ�าหน่ายในตลาดชีุมชีน ท้องถิ่นพั่�นที่ใกล้เคียง 

และงานโครงการหลวง ส่งผู้ลให้เกษตรกรมคีณุภาพัชีวีติทีด่อีย่าง

เท่าเทยีม มรีายได้เพ่ิัมขึ�น มกีารอนรุกัษ์ทรพััยากรธุรรมชีาต ิและ

มีความม่ันคงในอาชีีพั

 1 ชี่วยชีาวเขาเพั่่อมนุษยธุรรม

 2 ชี่วยชีาวไทยโดยลดการท�าลายทรัพัยากรธุรรมชีาติ ค่อ ป่าไม้และต้นน��าล�าธุาร

 3 ก�าจัดการปลูกฝิ�น

 4 รักษาดินและใช้ีพ่ั�นท่ีให้ถูกต้อง ค่อ ให้ป่าอยู่ส่วนท่ีเป็นป่าและท�าไร่ ท�าสวน ในส่วนท่ีควรเพัาะปลูก อย่าให้สองส่วนนี�รุกล��า 

ซ่ึงกันและกัน
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เป็ด้บางปะกง
กับการใช้ประโยชนำ์อย่างยั่งยืนำ

สุำานักพัฒนาพันธ์ุสัุตว์ กรูมป็ศุุสัุตว์  
มีบทิบาทิและภารูกิจ้สุำาคัญ่ในการูป็รัูบป็รุูง 
พันธ์ุสัุตว์เศุรูษฐกจิ้ เพื�อให้่ได้ัสัุตว์พันธ์ุแท้ิ
และลูกผสุมเชิงการูค้าทิี�ให่้ผลผลิตสุูง 
ต้นทิุนการูผลิตตำ�า ป็รูับตัวเข้ากับสุภาพ
การูเลี�ยงของป็รูะเทิศุไทิยได้ัดีั เพื�อให้่เป็็น
เครูื�องมือในการูป็รูะกอบอาชีพของ
เกษตรูกรู ทิั�งการูเลี�ยงสัุตว์เชิงการูค้า 
และการูเลี�ยงไว ้เป็ ็นอาห่ารูตามห่ลัก
ป็รัูชญ่าเศุรูษฐกิจ้พอเพียง โดัยเฉัพาะ
สุตัว์ปี็ก เป็็ดับางป็ะกง เป็็นเป็็ดัไข่พนัธ์ุแท้ิ
ของกรูมป็ศุุสัุตว์ ทีิ�ได้ัรัูบการูพัฒนา
ป็รัูบป็รุูงพันธ์ุมาอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ 
ปี็ พ.ศุ. 2519 จ้นถ่ืงปั็จ้จุ้บัน (ชั�วอายุทีิ� 32)  
มีลักษณะภายนอกป็รูะจ้ำาพันธ์ุสุมำ�าเสุมอ
และคงทิี�ถืง่รู้อยละ 99 ให้่ผลผลติไข่สุงูถืง่
ปี็ละ 287 ฟ้องต่อตัว นำ�าห่นักไข่เฉัลี�ย
ฟ้องละ 65 กรัูม มีขนาดัฟ้องให่ญ่่กว่า 
ไข่เป็็ดัพื�นเมือง และสุามารูถืป็รูบัตัวเข้ากับ 
สุภาพการูเลี�ยงของป็รูะเทิศุไทิยไดั้เป็็น
อย่างดีั

 ปัจจุบันมีเคร่อข่ายผูู้้ผู้ลิตกระจายพัันธ์ุุ 

จ�านวน 14 ฟาร์ม ผู้ลิตลูก 1.8 ล้านตัวต่อปี  

และกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนพัันธ์ุุเป็ด

บางปะกงในการด�าเนินงานโครงการทหาร

พัันธ์ุุดี 14 หน่วย จ�านวน 38,300 ตัว
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ส่งเสริมการทำาปศุุสัตว์อินำทรีย ์

ปี 2564

กิจ้กรูรูมสุ่งเสุริูมการูทิำาป็ศุุสัุตว์อินทิรีูย์ ดัำาเนินการูขับเคลื�อนภายใต้ยุทิธศุาสุตร์ูการูพัฒนาเกษตรูอินทิรีูย์
แห่่งชาติ พ.ศุ. 2560 - 2564 ตั�งแต่ต้นนำ�าถ่ืงป็ลายนำ�า (Supply chain) โดัยคำาน่งถ่ืงการูพัฒนาการูผลิต
ทีิ�เป็็นป็ศุุสัุตว์อินทิรีูย์ตามวิถีืพื�นบ้าน และไป็สูุ่การูขอรัูบรูองมาตรูฐาน Organic Thailand และรูะบบการู
รัูบรูองเกษตรูอินทิรีูย์แบบมีสุ่วนรู่วม (PGS)

 การสง่เสริมการท�าปศุสัตว์อินทรีย ์เป็นการด�าเนินงานในกลุ่มเดิมและขยายพ่ั�นท่ีกลุ่มใหม ่เพ่ิัมจ�านวนฟาร์มในพ่ั�นท่ีเดิม จัดตั�งกลุ่ม 

ตั�ง feed center เพั่่อผู้ลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ เป็นการรักษาสภาพัฟาร์มเดิม พััฒนาตลาดสีเขียว และสร้างการรับรู้สู่ผูู้้ผู้ลิตและ 

ผูู้้บริโภค ซ่ึงจากการส่งเสริมเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เกษตรกรท่ีผู้ลิตปศุสัตว์ 

แบบเคมีปรับเปล่ียนเข้าสู่ระบบการผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มีรายได้จากการผู้ลิตปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ิัมขึ�น ผูู้้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพั และ 

เล่อกซ่�อสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ิัมมากขึ�น
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“ปศุุสัตว์ จำับมือ ธ.ก.ส. ด้ันำอาชีพัเลี้ยงสัตว ์
และกิจำการที่เกี่ยวเนำื่องเป็นำธุรกิจำของชุมชนำ”

โครูงการูสุ่งเสุริูมการูเลี�ยงสัุตว์และกิจ้การูทีิ�เกี�ยวเนื�อง 
เป็นโครงการความร่วมม่อระหว่างกรมปศุสัตว์กับธุนาคารเพ่่ัอ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธุ.ก.ส.) เน้นการปล่อยสินเช่่ีอภายใต้ 

โครงการธุุรกิจชุีมชีนสร้างไทย ซ่ึงเป็นสินเช่่ีอดอกเบี�ยต�่า สนับสนุน 

ให้เกษตรกรท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี�ย 

ร้อยละ 0.01 หร่อ “ล้านละร้อย” เพ่่ัอช่ีวยในการเพ่ิัมขีดความสามารถ

ภาคปศุสัตว์ไทยฟ้�นฟูอาชีีพัแก่เกษตรกรบรรเทาความเด่อดร้อนเสียหาย 

อันเน่่องมาจากภัยพิับัติธุรรมชีาติและผู้ลกระทบจากราคาพ่ัชีผู้ล 

การเกษตรตกต�่า พัร้อมทั�งสนับสนุนการจัดการตลาดผู้ลิตผู้ล 

การเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่่ัอเป็นการสร้างอาชีีพัทางเล่อกใหม่ ด้วยการปรับเปล่ียนพ่ั�นท่ีไม่เหมาะสมมาเลี�ยงสัตว์เพ่่ัอจ�าหน่าย

ทั�งภายในและต่างประเทศ

กิจำกรรมรณรงคำบ์ริโภคำเนำื้อโคำ-กระบือ 
ตามแนำวคำิด้“ลัมปี สกินำ รักษาหาย เนำื้อกินำได้้ ไม่ติด้คำนำ”
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รายงานำการเงินำ

ส่วนำท่ี 4
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กรมปศุุสัตว์
งบแสัดงฐานะการเงิน
ณ ว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

 (หน่วย : บาที่) 

หมายเหตุ 2564 2563

สินำทรัพัย์

สินที่รัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  885,860,715.88  932,795,517.06 

ลูกหนี�ระยะสั�น 6  26,145,682.44  116,400,678.21 

วัสดุคงเหล่อ 7  147,121,424.40  152,383,424.11 

สินทรัพัย์หมุนเวียนอ่่น 8  4,806.60  8,374.40 

รวมสินที่รัพย์หมุนเว่ยน  1,059,132,629.32  1,201,587,993.78 

สินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยน

ลูกหนี�ระยะยาว 9  1,052,374.70  1,749,609.48 

เงินให้กู้ย่มระยะยาว 10  1,355,686,316.84  1,395,115,322.03 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธุิ 11  2,213,814,988.22  2,194,510,553.43 

สินทรัพัย์ไม่มีตัวตน - สุทธุิ 12  61,140,106.44  62,445,733.78 

รวมสินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยน  3,631,693,786.20  3,653,821,218.72 

รวม สินที่รัพย์  4,690,826,415.52  4,855,409,212.50 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่้
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กรมปศุุสัตว์
งบแสัดงฐานะการเงิน
ณ ว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

กรมปศุุสัตว์
งบแสัดงฐานะการเงิน
ณ ว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

 (หน่วย : บาที่) 

หมายเหตุ 2564 2563

หนำี้สินำ

หน่้สินหมุนเว่ยน

เจ้าหนี�การค้า 13  71,767,348.82  74,238,843.83 

เจ้าหนี�อ่่นระยะสั�น 14  28,110,635.53  117,337,312.53 

เจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น 15  53,826.16  133,772.47 

เงินทดรองราชีการรับจากคลังระยะสั�น 16  26,059,480.95  26,059,480.95 

เงินรับฝากระยะสั�น 17  93,756,989.44  177,912,572.34 

รวมหน้่สินหมุนเว่ยน  219,748,280.90  395,681,982.12 

หน่้สินไม่หมุนเว่ยน

เจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 18  118,445,599.21  101,640,479.74 

เงินทดรองราชีการรับจากคลังระยะยาว 19  1,320,000.00  1,320,000.00 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอ่่น 20  1,403,848,964.15  1,478,797,591.51 

รวมหน่้สินไม่หมุนเว่ยน  1,523,614,563.36  1,581,758,071.25 

รวม หน้่สิน  1,743,362,844.26  1,977,440,053.37 

สินำทรัพัย์สุทธิ/ส่วนำทุนำ

ทุน 2,086,490,978.28 2,086,490,978.28 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้ีจ่ายสะสม 860,972,592.98 791,478,180.85 

องค์ประกอบอ่่นของสินทรัพัย์สุทธุิ/ส่วนทุน

รวม สินที่รัพย์สุที่ธิ/ส่วนทุี่น  2,947,463,571.26  2,877,969,159.13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่้
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กรมปศุุสัตว์
งบแสัดงผลการดำาเนินงานที่างการเงิน
ณ ว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

 (หน่วย : บาที่) 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้้
รายได้จากงบประมาณ 23  7,743,471,395.61  7,801,615,284.83 

รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่่นจากรัฐบาล 24  349,490,527.96  -   

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 25  5,789,782.95  7,381,562.72 

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 26  38,650,463.00  5,683,531.00 

รายได้จากการอุดหนุนอ่่นและบริจาค 27  61,556,944.67  40,593,742.78 

รายได้อ่่น 28  462,854,443.91  520,941,931.44

รวม รายได้  8,661,813,558.10  8,376,216,052.77 

คำ่าใช้จำ่าย

ค่าใชี้จ่ายบุคลากร 29  3,831,837,456.87  3,843,302,638.89 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 30  1,172,747,158.62  1,085,560,506.92 

ค่าตอบแทน 31  33,788,966.00  19,496,480.00 

ค่าใชี้สอย 32  929,266,832.46  848,368,790.15 

ค่าวัสดุ 33  1,163,451,655.95  1,117,211,126.25 

ค่าสาธุารณูปโภค 34  120,109,577.72  124,843,255.49 

ค่าเส่่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 35  683,660,200.05  628,381,851.64 

ค่าใชี้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 36  399,347,306.99  474,020,875.61 

ค่าใชี้จ่ายอ่่น 37  259,653,989.88  101,637,317.43 

รวม ค่าใช้จ่าย  8,593,863,144.54  8,242,822,842.38

รายได้สูง/(ตำ�า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุี่นที่างการเงิน 67,950,413.56 133,393,210.39 

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง/(ตำ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสุที่ธิ 67,950,413.56 133,393,210.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของรายงานการเงินน้่
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กรมปศุุสัตว์
งบแสัดงผลการดำาเนินงานที่างการเงิน
ณ ว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

กรมปศุุสัตว์
งบแสัดงการเปล่�ยนแปลงสัินที่รัพย์สัุที่ธิ/สั�ว์นทีุ่น
สัำาหรับปีสัิ้นสัุดว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

 (หน่วย : บาที่) 

หมายเหตุ ทุนำ
รายได้้ส้ง/(ตำ่า) 

กว่าค่ำาใช้จ่ำายสะสม

องค์ำประกอบอ่ืนำ 
ของสินำทรัพัย์
สุทธิ/ส่วนำทุนำ

รวมสินำทรัพัย์สุทธิ/
ส่วนำทุนำ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่่� 30 กนัยายน 2562 ตามที่่�รายงานไว้เดมิ (2,086,490,978.28) -658,377,921.94  -   (2,744,868,900.22)

ผู้ลสะสมจากการแก้ไขข้อผู้ิดพัลาดปีก่อน  -   292,951.48  -   (292,951.48)

ผู้ลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีี  -    -    -    -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่่� 30 กนัยายน 2562 หลังการปรบัปรงุ (2,086,490,978.28) -658,084,970.46  -   (2,744,575,948.74)

การเปล่�ยนแปลงในสนิที่รพัย์สทุี่ธ/ิส่วนที่นุสำาหรบัปี 2563  -    -    -    -   

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพัิ่ม/ลด  -    -    -    -   

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้ีจ่ายส�าหรับงวด  -   -133,393,210.39  -   -133,393,210.39 

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน  -    -    -    -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่่� 30 กนัยายน 2563 (2,086,490,978.28) -791,478,180.85  -   (2,877,969,159.13)

 (หน่วย : บาที่) 

หมายเหตุ ทุนำ
รายได้้ส้ง/(ตำ่า) 

กว่าค่ำาใช้จ่ำายสะสม

องค์ำประกอบอ่ืนำ 
ของสินำทรัพัย์
สุทธิ/ส่วนำทุนำ

รวมสินำทรัพัย์สุทธิ/
ส่วนำทุนำ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่่� 30 กนัยายน 2563 ตามที่่�รายงานไว้เดมิ (2,086,490,978.28) (791,478,180.85)  -   (2,877,969,159.13)

ผู้ลสะสมจากการแก้ไขข้อผู้ิดพัลาดปีก่อน  -   (1,543,998.57)  -   (1,543,998.57)

ผู้ลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีี  -    -    -    -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่่� 30 กนัยายน 2563 หลังการปรบัปรงุ (2,086,490,978.28) (793,022,179.42)  -   (2,879,513,157.70)

การเปล่�ยนแปลงในสนิที่รพัย์สทุี่ธ/ิส่วนที่นุสำาหรบัปี 2564  -    -    -    -   

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพัิ่ม/ลด  -    -    -    -   

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้ีจ่ายส�าหรับงวด  -   (67,950,413.56)  -   (67,950,413.56)

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน  -    -    -    -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่่� 30 กนัยายน 2564 (2,086,490,978.28) (860,972,592.98)  -   (2,947,463,571.26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของรายงานการเงินน้่
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีสัิ้นสัุดว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อม้ลทั่วไป

 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชีการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าท่ีความรับผิู้ดชีอบหลักเก่ียวกับการก�าหนดทิศทางและ

นโยบาย การควบคุม การก�ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพััฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั�ง

บริหารจัดการทรัพัยากรพัันธุุกรรมและความหลากหลายทางชีีวภาพัด้านการปศุสัตว์ เพ่่ัอให้มีปริมาณสัตว์เพีัยงพัอ และมีมาตรฐาน 

ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเป้�อน มีความปลอดภัยต่อผูู้้บริโภคและส่ิงแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ 

ในระดับสากล

 กรมปศุสัตว์มีสถานท่ีตั�งอยูเ่ลขท่ี 69/1 ถนนพัญาไท แขวงทุ่งพัญาไท เขตราชีเทวี กรุงเทพัมหานคร 10400 มีหน่วยงานส่วนกลาง

ตั�งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั�งอยูใ่นจังหวัดต่าง ๆ ทั�ง 76 จังหวัด และส�านักงานปศุสัตว์พ่ั�นท่ีกรุงเทพัมหานคร 

 กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พัระราชีบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พั.ศ. 2558 พัระราชีบัญญัติ 

ควบคมุคุณภาพัอาหารสตัว์ พั.ศ. 2558 พัระราชีบญัญัติป้องกันการทารณุกรรมและการจดัสวัสดิภาพัสตัว์ พั.ศ. 2557 พัระราชีบญัญัติ

สถานพัยาบาลสัตว์ พั.ศ. 2533 และฉับับท่ีแก้ไขเพ่ิัมเติม พัระราชีบัญญัติควบคุมการฆ่่าสัตว์เพ่่ัอการจ�าหน่ายเน่�อสัตว์ พั.ศ. 2559  

พัระราชีบัญญัติโรคพิัษสุนัขบ้า พั.ศ. 2535 พัระราชีบัญญัติบ�ารุงพัันธ์ุุสัตว์ พั.ศ. 2509 และกฎหมายอ่่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 ในปีงบประมาณ พั.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวนเงิน 5,895,332,752.16 บาท 

(ปีงบประมาณ พั.ศ. 2563 จ�านวนเงิน 5,983,968,384.01 บาท) โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจ�า จ�านวนเงิน 5,193,647,303.16 บาท 

งบลงทุน จ�านวนเงิน 645,569,789.00 บาท งบเงินอุดหนุน จ�านวนเงิน 52,908,648.00 บาท งบรายจ่ายอ่่น จ�านวนเงิน 3,207,012.00 บาท  

เพ่่ัอใช้ีจ่ายในแผู้นงานบูรณาการขับเคล่่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชีายแดนภาคใต้ จ�านวนเงิน 26,576,300.00 บาท แผู้นงานบูรณาการ 

พััฒนาพ่ั�นท่ีระดับภาค จ�านวนเงิน 51,584,500.00 บาท แผู้นงานบุคลากรภาครัฐ จ�านวนเงิน 3,523,749,193.63 บาท แผู้นงาน 

ยุทธุศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จ�านวนเงิน 1,066,972,893.53 บาท แผู้นงานพ่ั�นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

จ�านวนเงิน 1,073,080,265.00 บาท แผู้นงานยุทธุศาสตร์เสริมสร้างพัลังทางสังคม จ�านวนเงิน 118,623,500.00 บาท แผู้นงานบูรณาการ 

พััฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ�านวนเงิน 34,746,100.00 บาท 
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีสัิ้นสัุดว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

 กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดจ�านวน 189 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และมีหน่วยเบิกจ่าย 

ในส่วนกลางอีก 1 แห่ง ซ่ึงรับผิู้ดชีอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง  

หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�างบการเงินแยกกัน รายการบัญชีีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง 

จึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉับับนี� นอกจากนี�กรมปศุสัตว์มีเงินทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิู้ดชีอบจ�านวน 1 ทุน ค่อเงินทุน 

หมุนเวียนเพ่่ัอผู้ลิตวัคซีนจ�าหน่าย ซ่ึงจัดตั�งขึ�นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่่ัอใช้ีจ่ายในการผู้ลิตวัคซีนชีนิดต่าง ๆ ส�าหรับจ�าหน่ายใช้ีป้องกัน 

ก�าจัดโรคระบาดสตัว์ และด�าเนนิการตามแผู้นการป้องกันและก�าจดัโรคของกรมปศสัุตว์โดยไม่ต้องน�ารายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงานท่ีเสนอ 

รายงานและมีการจัดท�างบการเงินแยกต่างหากจากกรมปศุสัตว์ รายการบัญชีีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่่ัอผู้ลิตวัคซีนจ�าหน่ายดังกล่าว

ไม่ได้น�ามาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมปศุสัตว์ฉับับนี�

หมายเหตุ 2 เกณฑ์์การจำัด้ทำารายงานำการเงินำ

 รายงานการเงินของกรมปศุสัตว์ฉับับนี� จัดท�าขึ�นตามพัระราชีบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พั.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏใน

รายงานการเงินฉับับนี�เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีีภาครัฐและนโยบายการบัญชีีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใชี้ ซึ่งรวมถึง

หลักการและนโยบายการบัญชีีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐและนโยบายการบัญชีีภาครัฐ 

 รายงานการเงินนี�จัดท�าขึ�นโดยใชี้เกณฑ์์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผู้ยไว้เป็นอย่างอ่่นในนโยบายการบัญชีี

 รายงานการเงินของกรมปศุสัตว์ ซ่ึงถ่อเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีีภาครัฐรวมรายการบัญชีีท่ีเกิดขึ�น 

ทั�งท่ีหน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ท่ีอยู่ภายใต้สังกัดกรม แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่่ัอผู้ลิต

วัคซีนจ�าหน่าย ท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของหนว่ยงาน แตถ่่อเปน็หน่วยงานท่ีเสนอรายงาน และตอ้งจัดท�ารายงานการเงนิแยกต่างหาก

จากกรมปศุสัตว์ ตามกฎหมายไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทท่ีหน่วยงาน 

มีอ�านาจในการบรหิารจัดการตามกฎหมาย รายการท่ีปรากฏในรายงานการเงนิ รวมถงึสินทรัพัย์ หนี�สิน รายได้ และค่าใช้ีจ่าย ซ่ึงเป็น 

ของรัฐบาล และอยูภ่ายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพัรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผูู้้รับผิู้ดชีอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการให้

แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซ่ึงอยูภ่ายใต้การควบคุมของหน่วยงาน 

ท่ีใช้ีเพ่่ัอประโยชีน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง ซ่ึงหน่วยงานจะต้องจัดท�ารายงานการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีีภาครัฐ 

ฉับับท่ี 35 เร่่อง รายงานการเงินรวม (เม่่อมีการประกาศใช้ี)
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานำการบัญชีภาคำรัฐและนำโยบายการบัญชีภาคำรัฐฉบับใหม่ และ
มาตรฐานำการบัญชีภาคำรัฐและนำโยบายการบัญชีภาคำรัฐท่ีปรับปรุงใหม่

 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้ีมาตรฐานการบัญชีีภาครัฐและนโยบายการบัญชีีภาครัฐฉับับใหม่และ 

ฉับับปรับปรุงใหม่ ดังนี� 

 มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐและนโยบายการบัญชีีภาครัฐที่มีผู้ลบังคับใชี้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีีปัจจุบันที่เริ่มในหร่อหลังวันท่ี 

1 ตุลาคม 2563 ดังนี�

 - หลักการและนโยบายการบัญชีีภาครัฐ

 - มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐ ฉับับที่ 3 เร่่อง นโยบายการบัญชีีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีีและข้อผู้ิดพัลาด

 - มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐ ฉับับที่ 23 เร่่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

 มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐและนโยบายการบัญชีีภาครัฐที่มีผู้ลบังคับใชี้ในงวดอนาคต

 - นโยบายการบัญชีีภาครัฐ เร่่อง บัตรภาษี วันที่มีผู้ลบังคับใชี้ 1 ตุลาคม 2564

 ฝ่ายบริหารเช่่ีอว่ามาตรฐานการบัญชีีภาครัฐฉับับใหม่ข้างต้นจะไม่มีผู้ลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวด 

ท่ีน�ามาถ่อปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนำโยบายการบัญชีสำาคำัญ

 4.1 เงินสดและรายการเที่่ยบเที่่าเงินสด

 เงินสด หมายถึง เงินสดในม่อ เช็ีค ดราฟต์และธุนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธุนาคารในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ 

และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

 เงินทดรองราชีการ ค่อ เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพั่่อทดรองจ่ายเป็นค่าใชี้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ตามวงเงนิทีไ่ด้รับอนมุตั ิการใช้ีจ่ายเงนิทดรองราชีการจะบนัทกึควบคมุโดยทะเบยีน ยอดบัญชีีเงนิทดรองราชีการจะเป็นยอดคงทีต่าม

วงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตั ิเม่อ่หน่วยงานใช้ีเงนิทดรองราชีการแล้ว จะรวบรวมหลกัฐานการจ่ายเพั่อ่เบกิเงนิงบประมาณมาชีดใช้ีเงนิทดรอง

ราชีการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชีการเม่่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชีการรับจากคลัง และให้แสดง

รายการเงินทดรองราชีการในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั�นที่มีสภาพัคล่องสูง ซึ่งพัร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�านวนเงินที่เท่ากันหร่อ

ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยส�าคัญ

 เงนิฝากคลงั หมายถงึ เงนินอกงบประมาณทีห่น่วยงานฝากไว้กบักระทรวงการคลงัหน่วยงานจะรบัรูเ้งนิฝากคลงัในราคาตามมลูค่า

ที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน
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 4.2 ลูกหน่้

 ลูกหนี�เงินย่ม หมายถึง ลูกหนี�ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชีการ พันักงาน หร่อเจ้าหน้าที่ย่มเงินไปใชี้จ่ายในการปฏิบัติงานโดย

ไม่มีดอกเบี�ย เชี่น ลูกหนี�เงินงบประมาณ ลูกหนี�เงินนอกงบประมาณ แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั�งบัญชีีค่าเผู้่่อหนี�สงสัยจะสูญ 

 4.3 เงินให้กู้

 เงินให้กู้ หมายถึง เงินท่ีหน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยม่ โดยมีสัญญาการกู้ย่มเป็นหลักฐานอาจมีการคิดดอกเบี�ยหร่อไม่ก็ได้ แสดงรายการ 

ตามมูลค่าสุทธิุตามบัญชีี โดยมีการประมาณการค่าเผู่่้อหนี�สงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้กู้ส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

 4.4 วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหล่อ หมายถึง สินทรัพัย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่่ัอใช้ีในการด�าเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร  

หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหล่อในราคาทุนตามวิธีุเข้าก่อนออกก่อน

 4.5 ที่่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ที่่�ดิน ไม่ได้แสดงจ�านวนเงิน ส�าหรับที่ดินราชีพััสดุอยู่ในความดูแลของกรมธุนารักษ์

 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง รวมทั�งส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิุตามบัญชีีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเส่่อมราคาสะสม 

อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

 อุปกรณ ์หน่วยงานรับรู้รายการอุปกรณ์ดังนี� 

 - อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชีี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพัย์

  - อุปกรณ์ท่ีได้มาตั�งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉัพัาะท่ีมีมูลค่า 30,000 บาท ขึ�นไป

  - อุปกรณ์ท่ีได้มาตั�งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉัพัาะท่ีมีมูลค่าตั�งแต่ 5,000 บาท ขึ�นไป

 - อุปกรณ์ท่ีได้มาตั�งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป บันทึกเฉัพัาะท่ีมีมูลค่าตั�งแต่ 10,000 บาท ขึ�นไป

 ราคาทนุรวมต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหาสินทรพััย์ เพั่อ่ให้สินทรพััย์นั�นอยูใ่นสภาพัและสถานทีท่ีพ่ัร้อมจะใช้ีงานได้ตาม

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพัย์ที่ก่อสร้างขึ�นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทาง

ตรงอ่่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพัย์

 ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์แต่ละรายการทีม่รีปูแบบและอายกุารให้ประโยชีน์ทีแ่ตกต่างกนั และมต้ีนทุน

ที่มีนัยส�าคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั�นแยกต่างหากจากกัน

 ต้นทุนท่ีเกิดขึ�นในภายหลัง ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีีของรายการท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ เม่่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีหน่วยงานจะได้รับประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจในอนาคตหร่อศักยภาพัในการให้บริการเพ่ิัมขึ�น

จากรายการนั�น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั�นได้อยา่งน่าเช่่ีอถ่อ และตดัมูลค่าของชิี�นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกจากบญัชีี

ด้วยมูลค่าตามบัญชีี ส่วนต้นทุนท่ีเกิดขึ�นในการซ่อมบ�ารุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ�นเป็นประจ�าจะรับรู้เป็นค่าใช้ีจ่ายเม่่อเกิดขึ�น
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  ค่าเส่่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้ีจ่ายในงบแสดงผู้ลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีุเส้นตรงตามอายุการใช้ีงาน ทั�งนี�  

กรมปศุสัตว์ได้ก�าหนดอายุการใช้ีงานตามตารางอายุการใช้ีงานและอัตราค่าเส่่อมราคาสินทรัพัย์ของกรมปศุสัตว์ดังนี�

ตารางอายุการใช้งานำและอัตราคำ่าเสื่อมราคำาทรัพัย์สินำของกรมปศุุสัตว์

ประเภทสินำทรัพัย์ อายุการใช้งานำ 
(ปี)

อัตราคำ่าเสื่อมราคำา 
(ร้อยละ)

1. อาคาร 25 4

2. อาคารชีั่วคราว 10 10

3. สิ่งก่อสร้าง   

   3.1 ใชี้คอนกรีตเสริมเหล็กหร่อโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 5

   3.2 ใชี้ไม้หร่อวัสดุอ่่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 10 10

4. ครุภัณฑ์์ส�านักงาน 10 10

   - เฉัพัาะรายการโทรศัพัท์ม่อถ่อ (ที่ได้มาตั�งแต่ปี งปม. 2554 เป็นต้นไป) 3 33.34

5. ครุภัณฑ์์ยานพัาหนะและขนส่ง 5 20

6. ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

   - เคร่่องก�าเนิดไฟฟ้า 15 6.66

7. ครุภัณฑ์์โฆ่ษณาและเผู้ยแพัร่ 5 20

8. ครุภัณฑ์์การเกษตร 5 20

9. ครุภัณฑ์์โรงงาน 5 20

10. ครุภัณฑ์์ก่อสร้าง 5 20

11. ครุภัณฑ์์ส�ารวจ 10 10

12. ครุภัณฑ์์วิทยาศาสตร์และการแพัทย์ 5 20

13. ครุภัณฑ์์คอมพัิวเตอร์ 4 25

14. ครุภัณฑ์์งานบ้านงานครัว 5 20

15. ครุภัณฑ์์อ่่น 5 20

16. ครุภัณฑ์์สนาม 5 20

  ไม่มีการคิดค่าเส่่อมราคาส�าหรับท่ีดิน และสินทรัพัย์ระหว่างก่อสร้าง
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 4.6 สินที่รัพย์ไม่ม่ตัวตน

 สินทรัพัย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการพััฒนาโปรแกรมคอมพัิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุน

เว็บไซต์ ทั�งท่ีได้มาจากการจัดซ่�อและการจ้างพััฒนาขึ�น โดยหน่วยงานมีสิทธิุ�ควบคุมการใช้ีประโยชีน์จากสินทรัพัย์นั�น และคาดว่าจะ

ได้รับประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจหร่อศักยภาพัในการให้บริการจากสินทรัพัย์นั�นเกินกว่าหน่ึงปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพัย์ไม่มีตัวตน 

ตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพัย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใชี้จ่ายในงบแสดงผู้ลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธุีเส้นตรงตามการ

ก�าหนดอายุการใชี้งานของสินทรัพัย์กรมปศุสัตว์ ดังนี�

 โปรแกรมคอมพัิวเตอร์อายุการใชี้งาน 4 ปี อัตราค่าเส่่อมร้อยละ 25 ต่อปี

 4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ

 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์์ดังนี�

 (1) กรณีท่ีเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีีของหน่วยงานเพ่่ัอน�าไปจ่ายต่อให้แก่ผูู้้มีสิทธิุรับเงินของหน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณ

เม่่อได้ส่งค�าขอเบิกเงินกับคลัง

 (2) กรณีที่เบิกหักผู้ลักส่งหร่อเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผูู้้มีสิทธุิรับเงินของหน่วยงานโดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้

จากเงินงบประมาณเม่่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากคลัง

 4.8 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

  หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล ดังนี�

 (1) เม่่อได้รับเงินในกรณีท่ีแหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้ให้กับหน่วยงานโดยตรง หร่อ

 (2) รับรู้รายได้พัร้อมกับรับรู้ค่าใชี้จ่ายในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหนี� หร่อ

 (3) รับรู้เม่่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากคลังในกรณีที่หน่วยงานเบิกจ่ายเงินกู้ฝากคลัง

 4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

 - หน่วยงานรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่่อเป็นไปตามเง่่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี�

 (1) หน่วยงานได้โอนความเส่ียงและผู้ลตอบแทนท่ีมีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผูู้้ซ่�อแล้ว

 (2) หน่วยงานไม่เก่ียวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเน่่องในระดับท่ีเจ้าของพึังกระท�าหร่อไม่ได้ควบคุมสินค้าท่ีขายไปแล้ว 

ทั�งทางตรงและทางอ้อม

 (3) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้ได้อย่างน่าเช่่ีอถ่อ

 (4) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีหน่วยงานจะได้รับประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจหร่อศักยภาพัในการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับรายการนั�น

 (5) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนท่ีเกิดขึ�นหร่อท่ีจะเกิดขึ�นอันเน่่องมาจากรายการนั�นได้อย่างน่าเช่่ีอถ่อ
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 - เม่่อมีผู้ลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชี่่อถ่อ หน่วยงานรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บรกิารเป็นรายได้ตามขั�นตอนความส�าเรจ็ของรายการ ณ วันสิ�นสดุรอบระยะเวลารายงาน ผู้ลของรายการสามารถประมาณได้อย่าง

น่าเชี่่อถ่อเม่่อเป็นไปตามเง่่อนไขทุกข้อต่อไปนี�

 (1) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้ได้อย่างน่าเชี่่อถ่อ

 (2) มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีห่น่วยงานจะได้รบัประโยชีน์เชีงิเศรษฐกจิหรอ่ศกัยภาพัในการให้บรกิารทีเ่ก่ียวข้องกับรายการนั�น

 (3) หน่วยงานสามารถวัดขั�นความส�าเร็จของรายการ ณ วันที่ในรายงานการเงินได้อย่างน่าเชี่่อถ่อ

 (4) หน่วยงานสามารถวดัมลูค่าของต้นทนุท่ีเกดิขึ�นแล้วและต้นทนุทีจ่ะเกดิขึ�น เพ่ัอ่ท�าให้รายการนั�นเสร็จสมบรูณ์ได้อย่างน่าเชี่อ่ถอ่

 4.10 รายได้แผ่นดิน

 รายได้แผู่้นดิน เป็นรายได้ของรฐับาลทีห่น่วยงานได้รบัและจะต้องน�าส่งคลงั หน่วยงานรบัรูเ้งนิรายได้แผู่้นดนิเม่อ่ได้รบัรายได้ และ

เน่่องจากรายได้แผู่้นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้ีจ่ายในการด�าเนินงานได้ ดังนั�น ณ วันสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

หน่วยงานจะปิดบัญชีีรายได้แผู่้นดินและบัญชีีรายได้แผู่้นดินน�าส่งคลังไปเข้าบัญชีีรายได้แผู่้นดินรอน�าส่งคลัง เพ่่ัอแสดงภาระผูู้กพััน 

ท่ีหน่วยงานจะต้องน�าเงินส่งคลังในงวดบัญชีีต่อไป

 4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

 รายได้จากการอดุหนนุและบรจิาค เป็นส่วนหนึง่ของรายการโอนตามมาตรฐานการบญัชีภีาครฐั ฉับบัที ่23 เร่อ่ง รายได้จากรายการ

ไม่แลกเปลีย่น ค่อ การโอนทรพััยากรจากหน่วยงานหนึง่ไปยงัอกีหน่วยงานหนึง่โดยไม่ได้ให้สิง่ตอบแทนทีม่มีลูค่าใกล้เคียงกนัเป็นการ

แลกเปลี่ยน และไม่ใชี่รายการทางภาษี

 รายได้จากการอดุหนนุและบรจิาคทีม่เีง่่อนไขของสนิทรพััย์ทีโ่อนรบัรูเ้ป็นรายได้รอการรบัรูเ้ม่่อได้รบัเงนิและทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้

เม่่อได้ท�าตามเง่่อนไขที่ก�าหนด ส�าหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่ไม่มีเง่่อนไขของสินทรัพัย์ที่โอน ไม่ว่าจะมีข้อจ�ากัดของ

สินทรัพัย์ที่โอนหร่อไม่ รับรู้เป็นรายได้เม่่อได้รับสินทรัพัย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์์การรับรู้สินทรัพัย์

 - ข้อจ�ากัดของสินทรัพัยท่ี์โอน ไม่รวมถึงข้อก�าหนดให้ต้องค่นสินทรัพัยท่ี์รับโอนหร่อประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจในอนาคตหร่อศักยภาพั

ในการให้บริการอ่่นท่ีต้องค่นให้แก่ผูู้้โอน ถ้าไม่ใช้ีสินทรัพัย์ตามท่ีระบุไว้ ดังนั�น เม่่อเร่ิมมีสิทธิุควบคุมสินทรัพัย์ภายใต้ข้อจ�ากัด ผูู้้รับโอน 

ไม่ได้มีภาระผูู้กพัันในปัจจุบันท่ีจะต้องโอนประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจหร่อศักยภาพัในการให้บริการให้แก่บุคคลท่ีสาม เม่่อผูู้้รับโอน 

ท�าผิู้ดข้อจ�ากัด ผูู้้โอนหร่อฝ่ายอ่่นอาจมีทางเล่อกในการใชี้บทลงโทษต่อผูู้้รับโอน ดังนั�น เม่่อหน่วยงานได้รับสินทรัพัย์ตามข้อจ�ากัด 

จึงรับรู้รายได้ทันที
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 - เง่่อนไขของสินทรัพัย์ท่ีโอน ก�าหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ีประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจในอนาคตหร่อศักยภาพัในการให้บริการของ

สินทรัพัย์ตามท่ีระบุไว้ หร่อต้องค่นประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจในอนาคตหร่อศักยภาพัในการให้บริการแก่ผูู้้โอนในกรณีท่ีผิู้ดเง่่อนไขนั�น ดังนั�น  

หน่วยงานผูู้้รับโอนสินทรัพัย์จึงมีภาระผูู้กพัันในปัจจุบันท่ีต้องส่งมอบประโยชีน์เชิีงเศรษฐกิจในอนาคตหร่อศักยภาพัในการให้บริการ

แก่บุคคลท่ีสามเม่่อเร่ิมมีสิทธิุควบคุมสินทรัพัย์ท่ีอยู่ภายใต้เง่่อนไข ทั�งนี�เป็นเพัราะผูู้้รับโอนไม่สามารถหลีกเล่ียงกระแสไหลออกของ 

ทรัพัยากร เน่่องจากมีข้อก�าหนดให้ใช้ีประโยชีน์จากสินทรัพัย์ในการส่งมอบสินค้าหร่อบริการให้แก่บุคคลท่ีสาม หร่อไม่เช่ีนนั�น 

ต้องส่งค่นประโยชีนเ์ชิีงเศรษฐกิจในอนาคตหร่อศักยภาพัในการให้บริการให้แก่ผูู้้โอน ดังนั�น เม่่อผูู้้รับโอนเร่ิมรับรู้สินทรัพัยต์ามเง่่อนไข 

จึงเกิดหนี�สินขึ�นด้วย

หมายเหตุ 5 เงินำสด้และรายการเทียบเท่าเงินำสด้     

 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินสดในม่อ - 78,000.00

เงินทดรองราชีการ  1,320,000.00  1,320,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน  90,844,202.34  172,994,455.54

เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายค่นไม่เกิน 3 เด่อน  11,765,095.35  51,695,956.73

เงินฝากคลัง  781,931,418.19  706,707,104.79

รวม เงินสดและรายการเที่่ยบเที่่าเงินสด  885,860,715.88  932,795,517.06

 

 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็ีคธุนาคาร นอกจากส่วนท่ีหน่วยงานถ่อไว้เพ่่ัอใช้ีจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนท่ีหน่วยงานได้รับไว้เพ่่ัอรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผู่้นดินตามกฎหมาย ซ่ึงไม่สามารถน�าไปใชี้เพ่่ัอ

ประโยชีน์ของหน่วยงานได้

 เงินที่ดรองราชการ เป็นเงินสดท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่่ัอใช้ีจ่ายเป็นค่าใช้ีจ่ายปลีกยอ่ยในส�านักงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวง

การคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชีการ พั.ศ. 2547 ซ่ึงจะต้องส่งค่นคลังเม่่อหมดความจ�าเป็นในการใช้ีจ่าย 

ยอดคงเหล่อสิ�นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธุนาคาร และใบส�าคัญท่ีเบิกจากเงินทดรองราชีการแล้วรอเบิกชีดเชีย
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

 เงินฝากคลัง เป็นเงินท่ีหน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี�ย ซ่ึงสามารถเบิกถอนได้ 

เม่่อต้องการใช้ีจ่ายตามรายการท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบท่ีระบุข้อจ�ากัดในการใช้ีจ่าย

 เงินฝากคลัง จ�านวน 781,931,418.19 บาท (ปี 2563 จ�านวนเงิน 706,707,104.79 บาท) ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้น

เป็นเงินนอกงบประมาณท่ีมีข้อจ�ากัดในการใชี้จ่ายเพั่่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหร่อหน่วยงานอ่่นตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในกฎหมาย 

อันเป็นท่ีมาของเงนิฝากคลงันั�น หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้ีจ่ายเพ่่ัอประโยชีน์ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามปกตไิด้ ซ่ึงรายละเอยีด 

ของบัญชีีเงินฝากคลังแต่ละบัญชีีมีดังนี�

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินสินบนรางวัลของกรมปศุสัตว์  180,222.50  155,222.50

เงินฝากกองทุนค่าใชี้จ่ายในการด�าเนินงานของกรมปศุสัตว์  1,034,821.46  1,062,365.50

เงินรายได้จากการผู้ลิตและจ�าหน่ายด้านปศุสัตว์  68,076,279.86  80,393,609.51

เงินฝากค่าธุรรมเนียมการสอบแข่งขัน 108,400.00 -

เงินฝากเงินทุนวิจัย  15,103,993.38  1,560,290.90

เงินค่าใชี้จ่ายในการตรวจหร่อควบคุมการน�าสัตว์หร่อ 

ซากสัตว์เข้า ออก หร่อผู้่านราชีอาณาจักร
 626,289,836.07  556,543,634.68

เงินฝากประกันสัญญา  56,389,869.38  52,615,183.90

เงินรับบริจาค  1,467,976.89  2,365,802.89

เงินฝากค่าผู้ลิตภัณฑ์์สัตว์  8,676,160.93  9,451,594.20

เงินอุดหนุนเพั่่อโครงการต่าง ๆ ที่รับจาก อบต. -  4,875.00

เงินฝากเพั่่อบูรณะทรัพัย์สินการตรวจวิเคราะห์เน่�อสัตว์และผู้ลิตภัณฑ์์สัตว์  4,603,857.72  2,551,835.71

เงินบูรณะสถานฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ -  2,690.00

รวม เงินฝากคลัง 781,931,418.19  706,707,104.79
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 ล้กหนำี้ระยะสั้นำ       
 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ลูกหนี�อ่่น-หน่วยงานภาครัฐ 10,500.00 66,998.70

ลูกหนี�เงินย่มในงบประมาณ  1,930,062.00  1,566,868.22

ลูกหนี�เงินย่มนอกงบประมาณ  69,160.00  126,250.00

เงินจ่ายล่วงหน้า 155,000.00 -

เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย  361,369.30  361,369.30

รายได้ค้างรับ  23,619,591.14  114,279,191.99

รวม  26,145,682.44  116,400,678.21

ลูกหนี�การค้า-บุคคลภายนอก - -

ลูกหนี�อ่่น-บุคคลภายนอก - -

หัก ค่าเผู้่่อหนี�สงสัยจะสูญ - -

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่่น (สุทธุิ) - -

รวม ลูกหน้่ระยะส้ัน  26,145,682.44  116,400,678.21

 ลูกหนี�เงินย่มและลูกหนี�การค้า ณ วันสิ�นปี แยกตามอายุหนี� ดังนี�  

 (หน่วย : บาที่)

ล้กหนำี้เงินำยืม ยังไม่ถึงกำาหนำด้
ชำาระ

เกินำกำาหนำด้ชำาระ 
ไม่เกินำ 15 วันำ

เกินำกำาหนำด้ชำาระ 
เกินำกว่า 15 วันำ รวม

2564 1,259,742.00 715,030.00 24,450.00 1,999,222.00

2563 1,537,198.22 29,670.00 126,250.00 1,693,118.22

หมายเหตุ 7 วัสดุ้คำงเหลือ       
 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

วัสดุคงเหล่อ 147,121,424.40 152,383,424.11

หัก ค่าเผู้่่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ - -

วัสดุคงเหลือ-สุที่ธิ  147,121,424.40  152,383,424.11
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 8 สินำทรัพัย์หมุนำเวียนำอื่นำ
(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ค่าใชี้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  4,806.60  8,374.40

สินทรัพัย์หมุนเวียนอ่่น - -

รวม สินที่รัพย์หมุนเว่ยนอื�น  4,806.60  8,374.40

หมายเหตุ 9 ล้กหนำี้ระยะยาว       
 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ลูกหนี�ค่าสินค้าและบริการ - -

ลูกหนี�อ่่น 1,052,374.70 1,749,609.48

หัก ค่าเผู้่่อหนี�สงสัยจะสูญ - -

ลูกหน่้ระยะยาว-สุที่ธิ  1,052,374.70  1,749,609.48

หมายเหตุ 10 เงินำให้ก้้ยืมระยะยาว      
(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินให้กู้ระยะยาว  1,355,686,316.84  1,395,115,322.03

หัก ส่วนที่จะครบก�าหนดชี�าระภายใน 1 ปี - -

 1,355,686,316.84  1,395,115,322.03

หัก ค่าเผู้่่อหนี�สงสัยจะสูญ - -

เงินให้กู้ระยะยาว-สุทธุิ  1,355,686,316.84  1,395,115,322.03

เงินให้ย่มระยะยาว - -

รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,355,686,316.84 1,395,115,322.03

เงินให้กู้ย่มระยะยาว

 เงินให้กู้ยม่ระยะยาว จ�านวน 1,355,686,316.84 บาท เป็นเงินท่ีกู้ยม่จากเงินกองทุนต่าง ๆ  ได้แก่ เงินกองทุนรวมเพ่่ัอช่ีวยเหล่อเกษตรกร  

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผู้ลิตภาคเกษตรเพ่่ัอเพ่ิัมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีสัิ้นสัุดว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 11 ที่ด้ินำ อาคำารและอุปกรณ์      

 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  4,760,233,418.67  4,643,886,901.38

หัก ค่าเส่่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (4,067,777,259.52) (4,002,145,597.98)

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง-สุที่ธิ  692,456,159.15  641,741,303.40

ครุภัณฑ์์ 7,283,761,177.74 6,794,237,330.58

หัก ค่าเส่่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์์ (5,779,851,860.13) (5,268,123,300.95)

ครุภัณฑ์สุที่ธิ 1,503,909,317.61 1,526,114,029.63

งานระหว่างก่อสร้าง  17,449,511.46  26,655,220.40

รวม ท่ี่�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุที่ธิ 2,213,814,988.22 2,194,510,553.43

หมายเหตุ 12 สินำทรัพัย์ไม่มีตัวตนำ      
 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

สินทรัพัย์ไม่มีตัวตน  190,395,560.91  181,118,593.50

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพัิวเตอร์ (129,255,454.47) (118,672,859.72)

รวม สินที่รัพย์ไม่ม่ตัวตน-สุที่ธิ  61,140,106.44  62,445,733.78

หมายเหตุ 13 เจำ้าหนำี้การคำ้า        
(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เจ้าหนี�การค้า 71,767,348.82 74,238,843.83

รวม เจ้าหน่้การค้า 71,767,348.82 74,238,843.83
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีสัิ้นสัุดว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 14 เจ้ำาหน้ีำอ่ืนำระยะส้ันำ       

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เจ้าหนี�อ่่น  1,419,575.70  1,398,295.99

ค่าสาธุารณูปโภคค้างจ่าย  5,079,314.26  4,736,030.42

ใบส�าคัญค้างจ่าย  21,611,745.57  111,202,986.12

ค่าใชี้จ่ายค้างจ่ายอ่่น - บุคคลภายนอก - -

รวม เจ้าหน่้อื�นระยะสั้น  28,110,635.53  117,337,312.53

หมายเหตุ 15 เจำ้าหนำี้เงินำโอนำและรายการอุด้หนำุนำระยะสั้นำ    

 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้แผู้่นดินรอน�าส่งคลัง 53,826.16 133,772.47

รวม เจ้าหน่้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  53,826.16  133,772.47

หมายเหตุ 16 เงินำทด้รองราชการรับจำากคำลังระยะส้ันำ     

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-เพั่่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ - -

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-เพั่่อชี่วยเหล่อผูู้้ประสบภัยพัิบัติ  26,059,480.95  26,059,480.95

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-เพั่่อหน่วยงานในต่างประเทศ - -

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-เพั่่อชี�าระเงินกู้รัฐบาล - -

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี� - -

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-อ่่น ๆ - -

รวม เงินที่ดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  26,059,480.95  26,059,480.95
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีสัิ้นสัุดว์ันที่่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 17 เงินำรับฝากระยะสั้นำ       

 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน - -

เงินรับฝากอ่่น  37,367,120.06  124,979,145.70

เงินประกันผู้ลงาน - -

เงินประกันอ่่น  56,389,869.38  52,933,426.64

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 93,756,989.44 177,912,572.34

หมายเหตุ 18 เจำ้าหนำี้เงินำโอนำและรายการอุด้หนำุนำระยะยาว     

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เจ้าหนี�รายการเงินอุดหนุนระยะยาว  118,445,599.21  101,640,479.74

เจ้าหนี�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - -

รวม เจ้าหน่้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 118,445,599.21 101,640,479.74

หมายเหตุ 19 เงินำทด้รองราชการรับจำากคำลังระยะยาว     

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินทดรองราชีการรับจากคลัง-เพั่่อการด�าเนินงาน  1,320,000.00  1,320,000.00

รวม เงินที่ดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  1,320,000.00  1,320,000.00

หมายเหตุ 20 หน้ีำสินำไม่หมุนำเวียนำอ่ืนำ       

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

หนี�สินจากการออกบัตรภาษี - -

หนี�สินไม่หมุนเวียนอ่่น 1,403,848,964.15 1,478,797,591.51

รวม หน่้สินไม่หมุนเว่ยนอื�น 1,403,848,964.15 1,478,797,591.51
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

เงินกองทุนรวมเพั่่อ

ชี่วยเหล่อเกษตรกร

โครงการพััฒนาการผู้ลติเน่�อโคมาตรฐานอินทรีย์ 3,322,500.00 4,196,000.00

เงินกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผู้ลิตปศุสัตว์  

“โคบาลบูรพัา”

305,100,848.45 305,100,848.45

โครงการส่งเสริมอาชีีพัการเลี�ยงแพัะเพั่่อ

แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินในพั่�นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 

(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจ�าปี 2560

16,104,000.00 16,104,000.00

โครงการฟาร์มโคเน่�อสร้างอาชีีพั ระยะที่ 1 49,749,796.00 63,142,473.58

โครงการฟาร์มโคเน่�อสร้างอาชีีพั ระยะที่ 2 783,964,285.00 875,130,000.00

โครงการแพัะ-แกะ ล้านนา 44,000,000.00 44,000,000.00

เงินกองทุน 

ปรับโครงสร้างการผู้ลิต

ภาคเกษตรเพ่่ัอเพ่ิัม 

ขีดความสามารถ 

การแข่งขัน 

ของประเทศ

โครงการเพ่ิัมประสิทธิุภาพัการผู้ลิตโคเน่�อ  

กลุ่มวิสาหกิจชุีมชีนการเลี�ยงโคเน่�อบ้านแสนแก้ว 

จังหวัดศรีสะเกษ

12,300,000.00 6,900,000.00

โครงการพััฒนาศักยภาพัการผู้ลิตและการตลาด

โคเน่�อรองรับ FTA

151,785,160.00 157,074,660.00

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนม

รองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)

36,470,000.00 -

ลูกหนี�ละเมิด ลูกหนี�ละเมิด 1,052,374.70 1,749,609.48

รวมที่ั้งสิ้น 1,403,848,964.15 1,478,797,591.51

 หนี�สินไม่หมุนเวียนอ่่น จ�านวน 1,403,848,964.15 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รับจากส่วนกลาง  
ตามการจัดสรรเงินกองทุนต่าง ๆ และลูกหนี�ละเมิด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ประเภทของเงินำ โคำรงการ/รายการ 2564 2563
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 21 ภาระผ้กพัันำ       

 - ภาระผูู้กพัันตามสัญญาเช่ีาด�าเนินงาน

  หน่วยงานในฐานะผูู้้เช่ีามีจ�านวนเงินขั�นต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่ีาด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2564 และ 2563 ดังนี�

           (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ไม่เกิน 1 ปี  7,247,140.96  410,236.86

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 68,892,900.00 93,034,300.00

เกิน 5 ปี - -

รวม  76,140,040.96  93,444,536.86

 - ภาระผูู้กพัันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

   หน่วยงานมภีาระผูู้กพัันตามสัญญาจ้างเหมาบรกิารอ่่น เป็นจ�านวนเงนิรวม 4,336,311.82 บาท (ปี 2563 จ�านวนเงิน 5,953,959.59 บาท)

 - ภาระผูู้กพัันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

           (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ - -

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง  33,357,988.89  38,248,672.10

อุปกรณ์ และอ่่น ๆ 95,989,612.60 142,170,037.00

รวม ภาระผูกพันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทีุ่น  129,347,601.49  180,418,709.10

       ภาระผูู้กพัันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพัย์
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

 - ภาระผูู้กพัันตามสัญญาจัดซ่�อจัดจ้างพััสดุและบริการอ่่น ๆ

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 หน่วยงานมีภาระผูู้กพัันท่ีเกิดจากสัญญาจัดซ่�อจัดจ้างพััสดุและบริการอ่่น ๆ จ�าแนกตาม

ระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี�

           (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ไม่เกิน 1 ปี 77,068,047.89 88,804,094.72

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - -

เกิน 5 ปี - -

รวม  77,068,047.89  88,804,094.72

หมายเหตุ 22 การแก้ไขข้อผิด้พัลาด้ของงวด้ก่อนำ
 ในปี 2564 หน่วยงานได้ด�าเนินการปรับปรุงบัญชีีผู้ลสะสมจากการแก้ไขข้อผิู้ดพัลาดกับบัญชีีต่าง ๆ  เพ่่ัอให้ข้อมูลทางบัญชีีมีความ

ถูกต้องเป็นจ�านวนเงินรวมทั�งสิ�น 5,597,327.57 บาท ซ่ึงเกิดจาก

 1. การบันทึกปรับปรุงบัญชีีรายการเก่ียวกับสินทรัพัย์ของปีก่อน รายการบัญชีีค่าสาธุารณูปโภคค้างจ่ายท่ีประมาณการต�่าไปหร่อ

สูงไป บัญชีีวัสดุคงคลัง บัญชีีรายรับและค่าใช้ีจ่ายของเงินกองทุน บัญชีีเงินประกันอ่่น รวมเป็นจ�านวนเงิน 151,187.57 บาท 

 2. บันทึกปรับปรุงบัญชีีรับสินค้า/ใบส�าคัญ ท่ีมีการบันทึกตรวจรับแต่ไม่ได้เป็นรายการท่ีตั�งเบิกเงินให้กับผูู้้ขายซ่ึงเป็นรายการ 

คงค้างท่ีต้องปรับปรุงบัญชีีออกจากระบบ GFMIS รวมเป็นจ�านวนเงิน 5,446,140.- บาท 
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 23 รายได้้จำากงบประมาณ       

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้้จำากงบประมาณปีปัจำจำุบันำ
รายได้จากงบบุคลากร  3,405,075,195.05  3,383,312,121.76

รายได้จากงบด�าเนินงาน  1,636,306,292.20  1,737,157,817.08

รายได้จากงบลงทุน 514,074,151.06 549,688,022.23

รายได้จากงบอุดหนุน  53,151,672.00  97,177,335.00

รายได้จากงบกลาง 1,822,998,259.16 1,859,821,124.25

รายได้จากงบรายจ่ายอ่่น 237,270.19 3,624,601.11

หัก เบิกเกินส่งค่นเงินงบประมาณ  (18,105,502.71)  (19,846,921.50)

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุที่ธิ  7,413,737,336.95  7,610,934,099.93

รายได้้จำากงบประมาณปีก่อนำ ๆ (เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจำ่ายปีปัจำจำุบันำ)

รายได้จากงบด�าเนินงาน  33,602,944.65  74,375,086.79

รายได้จากงบลงทุน  186,790,035.44  113,602,521.29

รายได้จากงบอุดหนุน 934.58 -

รายได้จากงบกลาง  109,340,143.99  1,563,566.82

รายได้จากงบรายจ่ายอ่่น -  1,140,010.00

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ  329,734,058.66  190,681,184.90

รวม รายได้จากงบประมาณ  7,743,471,395.61  7,801,615,284.83

หมายเหตุ 24 รายได้้จำากเงินำก้้และรายได้้อ่ืนำจำากรัฐบาล    

 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่่นจากรัฐบาล 349,490,527.96 -

รวม รายได้จากเงินกู้และรายได้อื�นจากรัฐบาล 349,490,527.96 -
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 25 รายได้้จำากการขายสินำค้ำาและบริการ      

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้จากการขายสินค้า 2,116,865.24 2,981,922.12

รายได้ค่าบริการ  3,672,917.71  4,399,640.60

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  5,789,782.95  7,381,562.72

หมายเหตุ 26 รายได้้จำากการอุด้หนุำนำจำากหน่ำวยงานำภาคำรัฐ     

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้จากการชี่วยเหล่อเพั่่อการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ  38,650,463.00  5,683,531.00

รวม รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 38,650,463.00  5,683,531.00

 รายได้จากการชี่วยเหล่อเพ่่ัอการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐเป็นรายได้สนับสนุนจากส�านักงานพััฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชีน) จ�านวนเงิน 8,806,863.- บาท และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�านวนเงิน 

29,843,600.- บาท

หมายเหตุ 27 รายได้้จำากการอุด้หนุำนำอ่ืนำและบริจำาคำ     

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้จากการชี่วยเหล่อเพั่่อการด�าเนินงานจากแหล่งอ่่น 3,454,560.00 5,937,520.00 

รายได้จากการชี่วยเหล่อเพั่่อการลงทุน  433,966.29  7,734,629.18

รายได้จากการบริจาค 57,668,418.38 26,921,593.60

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  61,556,944.67  40,593,742.78

หมายเหตุ 28 รายได้้อ่ืนำ         

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

รายได้เงินนอกงบประมาณ 460,203,599.36 504,710,520.10

รายได้อ่่น 2,650,844.55 16,231,411.34

รวม รายได้อื�น 462,854,443.91 520,941,931.44
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

 รายได้เงินนอกงบประมาณจ�านวน 460,203,599.36 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้ค่าธุรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามระเบียบ 

กรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินค่าธุรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากใบอนุญาตน�าสัตว์หร่อซากสัตว์ เข้า ออกหร่อผู่้านราชีอาณาจักร และค่าท่ีพัักสัตว์

หร่อซากสตัว์ท่ีน�าเข้ามาในหร่อส่งออกไปนอกราชีอาณาจกัร พั.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์วันท่ี 28 กันยายน 2559 

ได้ก�าหนดปรับเพ่ิัมอัตราค่าธุรรมเนียมใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พั.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นไปตามพัระราชีบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พั.ศ. 2558 และรายได้จากการผู้ลิตและจ�าหน่ายด้านปศุสัตว์ พั.ศ. 2562

หมายเหตุ 29 คำ่าใช้จำ่ายบุคำลากร        

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

เงินเด่อน  1,911,073,669.49  1,912,269,007.87

ค่าล่วงเวลา  14,945,256.22  18,067,840.10

ค่าจ้าง  295,289,476.43  310,189,477.87

ค่าตอบแทนพันักงานราชีการ  1,262,417,792.07  1,218,365,729.46

เงินชี่วยค่าครองชีีพั  7,462,604.64  7,560,300.57

ค่ารักษาพัยาบาล  149,600,599.39  167,656,384.60

เงินชี่วยการศึกษาบุตร 18,257,304.75  21,767,569.25

เงินชี่วยเหล่อพัิเศษกรณีเสียชีีวิต 846,105.60  2,006,688.00

เงินชีดเชีย กบข. 30,594,585.90 30,013,884.74

เงินสมทบ กบข. 45,891,878.78 45,020,827.27

เงินสมทบ กสจ. 6,762,706.99 7,177,163.52

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 32,643,202.71 45,204,709.28

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,618,634.00 2,325,140.00

ค่าเชี่าบ้าน 44,873,001.62 46,745,970.52

ค่าใชี้จ่ายบุคลากรอ่่น 8,560,638.28 8,931,945.84

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,831,837,456.87 3,843,302,638.89
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 ค่ำาบำาเหน็ำจำบำานำาญ        

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

บ�านาญ 771,098,153.20 693,745,184.55

เงินชี่วยค่าครองชีีพั 42,191,342.84 44,139,909.07

บ�าเหน็จ 146,618,597.78 142,192,594.87

บ�าเหน็จตกทอด 35,199,802.85 43,118,024.16

บ�าเหน็จด�ารงชีีพั 56,605,206.95 54,768,189.95

ค่ารักษาพัยาบาล 111,574,790.85 99,870,891.90

เงินชี่วยการศึกษาบุตร 1,820,818.00 2,165,146.00

บ�าเหน็จบ�านาญอ่่น 7,638,446.15 5,560,566.42

รวม ค่าบำาเหน็จบำานาญ 1,172,747,158.62 1,085,560,506.92

หมายเหตุ 31 ค่ำาตอบแทนำ       

 (หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ค่าตอบแทนเฉัพัาะงาน 33,788,966.00 19,496,480.00

ค่าตอบแทนอ่่น - -

รวม ค่าตอบแที่น  33,788,966.00  19,496,480.00
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 32 ค่ำาใช้สอย         

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ค่าใชี้จ่ายฝึกอบรม 47,294,677.41 65,173,837.53

ค่าใชี้จ่ายเดินทาง 139,783,717.36 181,902,313.78

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 58,223,577.37 54,863,571.58

ค่าจ้างเหมาบริการ 492,448,252.39 476,676,267.68

ค่าธุรรมเนียม 1,581,479.16 814,028.89

ค่าใชี้จ่ายในการประชีุม 3,976,239.53 5,102,874.64

ค่าเชี่า 47,939,647.77 47,658,519.18

ค่าใชี้จ่ายผู้ลักส่งเป็นรายได้แผู้่นดิน 837,685.29 96,901.10

ค่าประชีาสัมพัันธุ์ 11,753,852.72 10,767,880.52

ค่าใชี้สอยอ่่น  125,427,703.46  5,312,595.25

รวม ค่าใช้สอย 929,266,832.46 848,368,790.15

หมายเหตุ 33 ค่ำาวัสดุ้         

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ค่าวัสดุ 1,061,009,508.14 1,001,646,426.69

ค่าแก๊สและน��ามันเชี่�อเพัลิง 86,486,035.47 84,459,286.49

ค่าครุภัณฑ์์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์์ 15,956,112.34 31,105,413.07

รวม ค่าวัสดุ 1,163,451,655.95 1,117,211,126.25
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 34 ค่ำาสาธารณ้ปโภคำ        

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ค่าไฟฟ้า 83,077,828.33 86,606,615.40

ค่าประปา 5,293,903.41 5,230,911.29

ค่าโทรศัพัท์ 4,916,957.14 4,582,103.84

ค่าบริการส่่อสารและโทรคมนาคม 23,902,936.57 25,467,790.33

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 2,917,952.27 2,955,834.63

รวม ค่าสาธารณูปโภค 120,109,577.72 124,843,255.49

หมายเหตุ 35 คำ่าเสื่อมราคำาและคำ่าตัด้จำำาหนำ่าย      

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 69,840,598.32 71,186,881.15

ครุภัณฑ์์ 591,217,075.98 535,465,991.88

สินทรัพัย์ไม่มีตัวตน 22,602,525.75 21,728,978.61

รวม ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 683,660,200.05 628,381,851.64
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กรมปศุุสัตว์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 36 คำ่าใช้จำ่ายจำากการอุด้หนำุนำและบริจำาคำ     

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

คำ่าใช้จำ่ายเงินำอุด้หนำุนำเพัื่อการด้ำาเนำินำงานำ
ค่าใชี้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ - -

ค่าใชี้จ่ายโอนสินทรัพัย์ระหว่างหน่วยงาน - -

ค่าใชี้จ่ายอุดหนุนเพั่่อการด�าเนินงาน-อปท. - -

ค่าใชี้จ่ายอุดหนุนเพั่่อการด�าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผู้ลก�าไร  3,600,000.00  3,600,000.00

ค่าใชี้จ่ายอุดหนุนเพั่่อการด�าเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ 3,305,907.52 3,158,512.01

ค่าใชี้จ่ายอุดหนุนเพั่่อการด�าเนินงานอ่่น 369,607,159.47 445,846,628.60

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื�อการดำาเนินงาน  376,513,066.99  452,605,140.61

คำ่าใช้จำ่ายเงินำอุด้หนำุนำเพัื่อการลงทุนำ

ค่าใชี้จ่ายอุดหนุนเพั่่อการลงทุน-อปท. - -

ค่าใชี้จ่ายอุดหนุนเพั่่อการลงทุนอ่่น 22,834,240.00 21,415,735.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื�อการลงทีุ่น 22,834,240.00 21,415,735.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 399,347,306.99 474,020,875.61

หมายเหตุ 37 คำ่าใช้จำ่ายอื่นำ        

(หน่วย : บาที่)

 2564  2563

ก�าไร/ขาดทุนสุทธุิจากการจ�าหน่ายสินทรัพัย์ 833,635.83 177,291.81

ก�าไร/ขาดทุนสุทธุิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท. - -

ค่าใชี้จ่ายอ่่น 258,820,354.05 101,460,025.62

รวม ค่าใช้จ่ายอื�น 259,653,989.88 101,637,317.43
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กรมปศุุสัตว์
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจำ�าย  
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : บ้รณาการขับเคำลื่อนำการแก้ไขปัญหาจำังหวัด้ชายแด้นำภาคำใต้

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  1,766,300.00  -    -    1,754,174.00  12,126.00 

งบลงทุน  -    -    -    -    -   

งบอุดหนุน  24,810,000.00  -    -    24,810,000.00  -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -    -    -   

รวม  26,576,300.00  -    -    26,564,174.00  12,126.00 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : บ้รณาการพััฒนำาพัื้นำที่ระด้ับภาคำ

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  3,412,500.00  -    -    3,411,491.25  1,008.75 

งบลงทุน  48,172,000.00 -  260,000.00  47,684,237.00  227,763.00 

งบอุดหนุน -  -    -   -  -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -    -    -   

รวม  51,584,500.00  -    260,000.00  51,095,728.25  228,771.75 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : บุคำลากรภาคำรัฐ

งบบุคลากร  3,433,782,991.63  -    -    3,419,373,401.15  14,409,590.48 

งบด�าเนินงาน  89,966,202.00  -    -    86,542,759.63  3,423,442.37 

งบลงทุน  -    -    -    -    -   

งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -    -    -   

รวม  3,523,749,193.63  -    -    3,505,916,160.78  17,833,032.85 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : ยุทธศุาสตร์การเกษตรสร้างม้ลค่ำา

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  861,828,093.53  11,152,480.48  30,238,156.85  813,462,477.01  6,974,979.19 

งบลงทุน  190,906,832.00 -  14,188,664.97  176,411,574.28  306,592.75 

งบอุดหนุน  11,350,000.00  -    -    11,245,308.00  104,692.00 

งบรายจ่ายอ่่น  2,887,968.00  -    2,887,968.00 -  -   

รวม  1,066,972,893.53  11,152,480.48  47,314,789.82  1,001,119,359.29  7,386,263.94 
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กรมปศุุสัตว์
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจำ�าย  
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : พัื้นำฐานำด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  668,208,216.00  18,000,000.00  10,403,973.99  629,827,509.57  9,976,732.44 

งบลงทุน  400,690,957.00  1,979,500.00  114,418,936.52  284,215,778.39  76,742.09 

งบอุดหนุน  3,862,048.00  -    -    3,805,907.52  56,140.48 

งบรายจ่ายอ่่น  319,044.00 -  155,000.00  164,043.19  0.81 

รวม  1,073,080,265.00  19,979,500.00  124,977,910.51  918,013,238.67  10,109,615.82 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : ยุทธศุาสตร์เสริมสร้างพัลังทางสังคำม

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  112,611,500.00  -    11,488,031.00  100,862,444.11  261,024.89 

งบลงทุน  3,800,000.00  -   -  3,791,900.00  8,100.00 

งบอุดหนุน  2,212,000.00  -    -    1,967,600.00  244,400.00 

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -    -    -   

รวม  118,623,500.00  -    11,488,031.00  106,621,944.11  513,524.89 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : บ้รณาการพััฒนำาและส่งเสริมเศุรษฐกิจำฐานำราก

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  22,071,500.00  -    900,000.00  21,072,381.29  99,118.71 

งบลงทุน  2,000,000.00 - -  1,951,720.00  48,280.00 

งบอุดหนุน  10,674,600.00  -    -    10,674,098.00  502.00 

งบรายจ่ายอ่่น -  -    -   -  -   

รวม  34,746,100.00  -    900,000.00  33,698,199.29  147,900.71 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : บ้รณาการบริหารจำัด้การทรัพัยากรนำำ้า  (งบประมาณเบิกแทนำกันำ)

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน -  -   - -  -   

งบลงทุน  350,000.00  -   -  350,000.00  -   

งบอุดหนุน -  -    -   -  -   

งบรายจ่ายอ่่น -  -    -   -  -   

รวม  350,000.00  -    -    350,000.00  -   
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กรมปศุุสัตว์
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจำ�าย  
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : ยุทธศุาสตร์ส่งเสริมคำวามสัมพัันำธ์ระหว่างประเทศุ (งบประมาณเบิกแทนำกันำ)

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน -  -   - -  -   

งบลงทุน  -    -    -   -  -   

งบอุดหนุน -  -    -   -  -   

งบรายจ่ายอ่่น  75,092.00  -    -    73,227.00  1,865.00 

รวม  75,092.00  -    -    73,227.00  1,865.00 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงินำ  ใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้าง  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  

แผนำงานำ : พ้ืันำฐานำด้้านำการสร้างการเติบโตบนำคุำณภาพัชีวิตท่ีเป็นำมิตรต่อส่ิงแวด้ล้อม (งบประมาณเบิกแทนำกันำ)

งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

งบด�าเนินงาน  682,500.00  -   -  682,455.25  44.75 

งบลงทุน  -    -    -    -    -   

งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -    -    -   

รวม  682,500.00  -    -    682,455.25  44.75 

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : บ้รณาการพััฒนำาพัื้นำที่ระด้ับภาคำ

งบบุคลากร  -    -    -   

งบด�าเนินงาน - - -

งบลงทุน  942,600.00  878,980.00  63,620.00 

งบอุดหนุน - -  -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -   

รวม  942,600.00  878,980.00  63,620.00 

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : ยุทธศุาสตร์การเกษตรสร้างม้ลคำ่า

งบบุคลากร - -  -   

งบด�าเนินงาน  2,387,193.58  1,558,200.29  828,993.29 

งบลงทุน - -  -   

งบอุดหนุน - -  -   

งบรายจ่ายอ่่น - -  -   

รวม  2,387,193.58  1,558,200.29  828,993.29 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจำ�ายจำากเงินกันไว้์เบิกเหล่�อมปี  
ก�อนปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564
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กรมปศุุสัตว์
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจำ�ายจำากเงินกันไว้์เบิกเหล่�อมปี 
ก�อนปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : ยุทธศุาสตร์และการวิจำัยและพััฒนำานำวัตกรรม

งบบุคลากร  -    -    -   

งบด�าเนินงาน  699,153.00  699,153.00  -   

งบลงทุน - -  -   

งบอุดหนุน  -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -   

รวม  699,153.00  699,153.00  -   

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : พัื้นำฐานำด้้านำการสร้างคำวามสามารถในำการแข่งขันำ

งบบุคลากร  -    -    -   

งบด�าเนินงาน  3,851,820.86  3,703,808.86  148,012.00 

งบลงทุน  68,758,507.85  67,770,104.26  988,403.59 

งบอุดหนุน  -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -   

รวม  72,610,328.71  71,473,913.12  1,136,415.59 

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : ยุทธศุาสตร์เสริมสร้างพัลังทางสังคำม
งบบุคลากร  -    -    -   

งบด�าเนินงาน  2,318,858.35  2,318,858.35  -   

งบลงทุน  68,758,507.85  67,770,104.26  988,403.59 

งบอุดหนุน  -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -   

รวม  71,077,366.20  70,088,962.61  988,403.59 

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : บ้รณาการพััฒนำาและส่งเสริมเศุรษฐกิจำฐานำราก

งบบุคลากร  -    -    -   

งบด�าเนินงาน  9,000.00  9,000.00  -   

งบลงทุน - -  -   

งบอุดหนุน  -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -   

รวม  9,000.00  9,000.00  -   
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กรมปศุุสัตว์
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจำ�ายจำากเงินกันไว้์เบิกเหล่�อมปี 
ก�อนปีงบประมาณ พ.ศุ. 2564

 (หน่วย : บาที่) 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้แผ่นดินท่ี่�จัดเก็บ

รายได้แผู่้นดิน-ภาษี  -    -   

รายได้แผู่้นดิน-นอกจากภาษี  598,143,549.88  650,311,958.14 

รวมรายได้แผ่นดินท่ี่�จัดเก็บ  598,143,549.88  658,824,105.49 

หัก รายได้แผู่้นดินถอนค่นจากคลัง  113,787.23  43,380.00 

รายได้แผู่้นดินจัดสรรตามกฎหมาย  -    -   

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุที่ธิ  598,029,762.65  650,268,578.14 

รายได้แผู่้นดินน�าส่งคลัง (598,109,705.26) (650,143,565.67)

รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง (79,942.61)  125,012.47 

ปรับ รายได้แผู่้นดินรอน�าส่งคลัง (79,946.31) (125,012.47)

รายการรายได้แผ่นดินสุที่ธิ  3.70  -   

หมายเหตุ  จ�านวนเงินรายการรายได้แผู่้นดินสุทธิุ 3.70 บาท เกิดจาก    

1. ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพัันธ์ุุสัตว์ท่าพัระ เกิดความเข้าใจคลาดเคล่่อนในการบันทึกปรับปรุงบัญชีีรายได้ดอกเบี�ยค้างรับ ซ่ึงหน่วยงาน 

 ไม่มีรายได้ดอกเบี�ยค้างรับ แต่ได้บันทึกปรับปรุงบัญชีีดังกล่าวด้วยจ�านวนเงิน 0.25 บาท     

2. ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย บันทึกปรับปรุงบัญชีีรายได้ดอกเบี�ยค้างรับเกินเป็นจ�านวนเงิน 3.45 บาท

รายการ  เงินำกันำไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจำ่าย  คำงเหลือ  
แผนำงานำ : บ้รณาการบริหารจำัด้ทรัพัยากรนำำ้า

งบบุคลากร  -    -    -   

งบด�าเนินงาน  800,360.00  800,360.00  -   

งบลงทุน - -  -   

งบอุดหนุน  -    -    -   

งบรายจ่ายอ่่น  -    -    -   

รายงานรายได้แผ�นดิน
สัำาหรับปีส้ิันสุัดวั์นท่ี่� 30 กันยายน 2564

120 รายงานประจำาปี 2564






