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กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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เมษายน ๒๕๖๔ 



คำนำ 
 

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565(ระยะ 5 ปี) เป็นแผนระยะที่ ๒ ของแผนแม่บทด้าน
การปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 25๕6 - 2565 โดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เห็นชอบและอนุมัติเผยแพร่ให้บุคลากรของกรมฯใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ประจำปี 256๓  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมปศุสัตว์ว่ามีความสอดคล้องและเป็นไปในกรอบทิศทางที่ได้
กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 หรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐบาล และให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ที่ระบุไว้ 
คือ “เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในตลาดโลก”  

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ประจำปี 256๓ กองแผนงาน
ได้สรุปประมวลผลการดำเนินงานจากกอง/สำนักที่ได้จัดทำตามแบบรายงานประจำปี 2563 และข้อมูลอ้างอิง
จากหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ปัญหาและอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา  

กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ จะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ในการทบทวนและปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน
ปี 2564 ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ และใช้ประกอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือการ
บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ภายในปี 2565 ต่อไป  
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เรื่อง หน้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์ 
                    มุ่งสู่สากล 

๑ – ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร องค์กร และ 
                    สถาบันเกษตรกร 

๗ - ๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตปศุสัตว์ให้สมดุล ยั่งยืน และแข่งขันได้ 
                    อย่างไร้ขีดจำกัด 

๑๑ - ๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
                    ของสินค้าปศุสัตว์ 

๒๙ - ๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์สู่ระดับสากล ๓๔ - ๓๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ 
                    ให้มีความเหมาะสมและร่วมสมัย 

๓๙ - ๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ๔๔ - ๕๓ 



๑ 

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว ประจำป 2563 
 

 ความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวประจำป 2563  เปนการติดตามและ

ประมวลผลจากขอมูลผลการดำเนินงานของกอง/สำนัก และขอมูลอางอิงจากหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งแต

ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563 เพื่อใหทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา โดยการ

สรุปความกาวหนาจะรายงานตามประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด , ปญหาและอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ในแตละประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 7 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้  

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสูสากล 

เปาประสงค : มุงเนนในการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการปศุสัตวใหเปนผูรูคิด รูรอบ 

รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตวมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

(Smart Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตวใหเปนองคการชั้นนำและเปนองคการที่นำการขับเคลื่อนการ

ปศุสัตวไทย เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจากการตอยอดพื้นฐานองคความรูที่มีอยูเดิมกับการคิดคน พัฒนาและ

ประยุกตใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนมุงสรางบุคลากรดานการปศุสัตวใหพรอมผลักดันการ

ปศุสัตวไทยสามารถแขงขันไดอยางไรขีดจำกัดในเวทีโลก 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 11 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและท่ีเปน Smart Officer 

2) รอยละของจำนวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีผานการประกันคุณภาพการฝกอบรม 

3) ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาบุคลากร  ทุกระดับ ทุกสายงาน 

4) ความสำเร็จของฐานขอมูลรายชื่อผูท่ีไดรับการพัฒนาเปน Smart Officer และมีสมรรถนะสูง 

5) จำนวนหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 

6) รอยละของบุคลากรที ่เขารวมโครงการ/กิจกรรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  

                คานิยม ความผูกพันตอองคกรและจิตบริการ 

7) รอยละของบุคลากรท่ีผานมาตรฐานเกณฑประเมินของหลักสูตร 

8) จำนวนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและคิดคนนวัตกรรม 

9) รอยละผูท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัย/สรางนวัตกรรม 

          10) รอยละของบุคลากรท่ีผานมาตรฐานเกณฑประเมินของหลักสูตร 

11) รอยละของผูประกอบการรายยอยและรายกลาง (SMEs) ท่ีไดรับการฝกอบรมสามารถนำไป   

      ประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน 



๒ 

เปาประสงคท่ี 1 บุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart officer 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมปศุสัตวใหเปนมืออาชีพ (Smart Officer) 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและท่ีเปน Smart Officer 
กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมปศุสัตวใหเปนมืออาชีพ (Smart 

Officer) ซึ่งกรมปศุสัตวมีบุคลากรทั้งหมด 9,309 ราย ไดรับการพัฒนาและเปน Smart Officer จำนวน 8,768 
ราย คิดเปนรอยละ 94 ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด 

- ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของจำนวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีผานการประกันคุณภาพการฝกอบรม 
กรมปศุสัตวไดดำเนินการอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแตละดาน 

จำนวน 60 หลักสูตร มีผูเขารวม จำนวน 4,035 ราย โดยทุกหลักสูตรผานการประกันคุณภาพทั้งหมด คิดเปน
รอยละ 100 ของหลักสูตรฝกอบรมท้ังหมด ดังนี้ 

1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติงานวิถีใหม (New normal) ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” จำนวน 35 คน 

2) การเปนขาราชการท่ีดี รุนท่ี 38 จำนวน 82 คน 
3) โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว จำนวน 55 คน 
4) หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวในโรงงาน” สำหรับนายสัตวแพทย จำนวน 

100 คน  
5) หลักสูตร “การตรวจวิเคราะหความชื้นและการวิเคราะหอาหารสัตวยาสัตวเบื้องตน”จำนวน 35 คน 
6) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นท่ี

และระดับภาคกรมปศุสัตว จำนวน 95 คน 
7) หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการใหบริการดวยใจ (Service mind)” จำนวน 64 คน  
8) โครงการซอมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพรอมการเฝาระวังและควบคุมโรค

ไขหวัดนก ปงบประมาณ 2563 จำนวน 248 คน 
9) โครงการฝกอบรมมาตรฐานการตัดสินการประกวดสตัว หลักสูตรมาตรฐานการตัดสินการประกวดแพะ 

จำนวน 15 คน 
10) หลักสูตร “พัฒนาองคความรูเจาหนาท่ีสงเสริมการทำปศุสัตวอินทรีย” จำนวน 70 คน 
11) หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพตามนโยบายขาราชการไทย ยุค 4.0” ประจำป

งบประมาณ 2563 จำนวน 30 คน 
12) ผูตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล สำหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จำนวน 90 คน  
13) หลักสูตร หลักการและวิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารสัตว จำนวน 30 คน 
14) หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวในโรงงาน” สำหรับนักวิทยาศาสตร 

จำนวน 138 คน 
15) หลักสูตร “การทดสอบโรคพีพีอาร โดยวิธีทางภูมิคุมกันวิทยา” จำนวน 15 คน  
16) โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวบาลคลื่นลูกใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 คน 
17) หลักสูตร “การตรวจสอบความใชได การประมาณคาความไมแนนอน และเกณฑการตัดสินใจของ

วิธีทดสอบดานการชันสูตรโรคสัตว” จำนวน 40 คน 
18) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญกรมปศุสัตวประจำป พ.ศ. 2563 จำนวน 49 คน 
19) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นท่ี

และระดับภาคกรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 112 คน 



๓ 

20) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการสงเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว” จำนวน 44 คน 

21) หลักสูตร “ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (GMP) ภายในประเทศ” ประจำป 
2563 จำนวน 70 คน 

22) แผนปฏิบัติงานดานการปศุสัตวระหวางประเทศ ของ กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ จำนวน 33 คน  

23) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนปศุสัตวอินทรียอยางยั่งยืน จำนวน 44 คน 
24) หลักสูตร “การตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารในอุตสาหกรรมสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก” 

จำนวน 64 คน 
25) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูองคกรนวัตกรรม ประจำป 2563 จำนวน 48 คน 
26) หลักสูตร “การวินิจฉัยโรคสัตวปกดวยพยาธิวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic pathology of poultry 

disease)” จำนวน 23 คน 
27) หลักสูตร “แผนและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การคนหา และการชวยเหลือผูประสบภัย” 44 คน 
28) สัมมนา ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ปงบประมาณ 2564 และ

ติดตามผลการปฏิบัติงานป 2563 จำนวน 124 คน  
29) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมแกเจาหนาท่ี จำนวน 5 คน 
30) โครงการศักษาดูงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จำนวน 7 คน 
31) โครงการฝกอบรม เจาหนาท่ีผสมเทียม หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีผสมเทียม จำนวน 24 คน 
32) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบ จำนวน 126 คน 
33) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ จำนวน 125 คน 
34) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซอมแผนการควบคุมโรค และการประเมินพ้ืนท่ีโรคปากและเทาเปอย 

จำนวน 53 คน 
35) การแกไขปญหาผสมติดยากในโค กระบือ และการใชเครื่ออัลตราซาวดตรวจระบบสืบพันธุในโค 

กระบือ แพะ จำนวน 34 คน 
36) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมท้ังระบบ จำนวน 39 คน 
37) แนวทางการดำเนินงานสงเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบและติดตามความกาวหนาการ

ดำเนินงานดานสงเสริมการปศุสัตวในพ้ืนท่ีเขตปศุสัตวท่ี 2 จำนวน 24 คน 
38) โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการทดสอบความคงสภาพของวัคซีน (Stability test) จำนวน 40 คน 
39) โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูประเทศไทย ๔.๐ รุนท่ี 2 จำนวน 41 คน 
40) โครงการสัมมนาเรื่อง เทคนิคการใชอุปกรณเครื่องมือและการเตรียมสารในหองปฏิบัติการท่ีถูกตอง

ตามมาตรฐาน GMP (Solution Preparation in Laboratory) จำนวน 45 คน 
41) โครงการพัฒนาบุคคลากรและจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของโรงงาน ผลิตวัคซีนสัตวปก

เพ่ือเตรียมความ พรอมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จำนวน 30 คน 
42) โครงการจัดการความรู สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 300 คน 
43) โครงการฝกอบรมหลักสูตร "Conversation and Presentation Skills Course) จำนวน 20 คน 
44) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรูดานวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย" จำนวน 200 คน 
45) โครงการฝกอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคคลากร จริยธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดี รุนท่ี 2 จำนวน 50 คน 
46) โครงการสัมมนาหลักสูตร "Update on HVAC and Critical Utilities for Pharmaceutical    
      Industry" จำนวน 46 คน 
 



๔ 

47) โครงการอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร" จำนวน 60 คน 
48) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาท่ีสวนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงานดาน

มาตรฐานการปศุสัตว ประจำป 2563 จำนวน 140 คน 
49) หลักสูตร “การตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารในอุตสาหกรรมสินคาปศุสัตวเพื่อการสงออก”

สำหรับนายสัตวแพทย จำนวน 64 คน 
50) หลักสูตร “ขอกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 และการเตรียมความพรอมเพ่ือขอรับการรับรอง

ตามระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ”  จำนวน 37 คน 
51) หลักสูตร “ผูตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว”รุนที่ 5 ประจำป 2563 

จำนวน 90 คน 
52) หลักสูตร “การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017”จำนวน 

37 คน 
53) หลักสูตร “ผูตรวจรับรองคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก ประจำป 2563” จำนวน 

70 คน 
54) หลักสูตร“การบริหารจัดการหองปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” จำนวน 40 คน 
55) โครงการประชุมชี้แจงนโยบายดานโรงฆาสัตวภายในประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานดานมาตรฐาน

ความปลอดภัยและปองกันโรคระบาดสัตวจากโรงฆาสัตว จำนวน 116 คน 
56) หลักสูตรการปฏิบัติงานดานมาตรฐานกรมปศุสัตว พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว และ

การบังคับใชกฎหมายปศุสัตวท่ีเก่ียงของ จำนวน 42 คน 
57) หลักสูตร“การใชงานลายเซ็นดิจิตัลอิเล็กทรอนิกสในการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายและใบการคา

สัตว ซากสัตว รุนท่ี 2” จำนวน 77 คน 
58) โครงการฝกอบรมหลักสูตร "Microsoft office 2016 Basic" จำนวน 40 คน 
59) นักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง รุนท่ี 6 จำนวน 136 คน 
60) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน 

จำนวน 70 คน 

- ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสำเร็จในการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาบุคลากร ทุกระดับ ทุกสายงาน  
                 ไมนอยกวารอยละ 80 

กรมปศุสัตวมีบุคลากรทั้งหมด 9,309 ราย มีเจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
จำนวน จำนวน 8,768 ราย คิดเปนรอยละ 94 ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด 

กลยุทธท่ี 2 จัดสรางฐานขอมูลผูท่ีมีศักยภาพและสมรรถนะสูง (Smart Officer) 

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 ความสำเร็จของฐานขอมูลรายช่ือผูท่ีไดรับการพัฒนาเปน Smart Officer  
                และมีสมรรถนะสูงไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

กรมปศุสัตวจัดทำฐานขอมูลรายชื่อบุคลากรผูที่ไดรับการพัฒนาเปน Smart Officer และมีสมรรถนะสูง
ซ่ึงมีบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา จำนวน 210 ราย และบันทึกขอมูล จำนวน 210 ราย คิดเปนรอยละ 100 



๕ 

เปาประสงคท่ี 2 บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำ และมีคุณธรรม 
                    จริยธรรม 

กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

- ตัวช้ีวัดท่ี 5 จำนวนหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนำการเปล่ียนแปลงอยางนอย 5 หลักสูตร/ป 
 

กรมปศุสัตวไดมีการจัดทำหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 5 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
จำนวนบุคลากรท่ีเขารับ 

การอบรมหลักสูตร 
1 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับตน 32 ราย 

2 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง 17 ราย 

3 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับสูง 15 ราย 

4 หลักสูตร นกับริหารระดบัสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 8 ราย 

5 หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง รุนท่ี 6 136 ราย 

- ตัวช้ีวัดท่ี 6 บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต   

            คานิยม ความผูกพันตอองคกรและจิตบริการไมนอยกวารอยละ 70 
กรมปศุสัตวไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม 

ความผูกพันตอองคกรและจิตบริการ ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการทำงานประจำป 2563 รุนที่ 19 , โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตวโครงการยก
ยองหนวยงานใสสะอาดดีเดนกรมปศุสัตว , แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ Talent 
Management โดยกรมปศุสัตว  และ โครงการ/กิจกรรมในการสรางความผูกพันตอองคกร Engagement ของ
กรมปศุสัตวไดอยางครอบคลุมทุกมิติ  

- ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของบุคลากรท่ีผานมาตรฐานเกณฑประเมินของหลักสูตรดวยมาตรฐานคะแนน 
                เฉล่ียท่ีรอยละ 80 

กรมปศุสัตวไดมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑประเมินของหลักสูตรทั้งหมด 60 หลักสูตร โดยมี
บุคลากรเขารวมการอบรม จำนวน 4,035 ราย และผานมาตรฐานเกณฑประเมินของหลักสูตรทั้งหมด จำนวน 
4,035  ราย คิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรฝกอบรมท้ังหมด  

เปาประสงคท่ี 3 บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคนพัฒนาและประยุกตใชงานวิจัยเทคโนโลยี 
                    และนวัตกรรมใหมๆ 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานการวิจัยและคิดคนนวัตกรรม 

- ตัวช้ีวัดท่ี 8 จำนวนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและคิดคนนวัตกรรม 
- ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละผูท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัย/สรางนวัตกรรม 
- ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของบุคลากรท่ีผานมาตรฐานเกณฑประเมินของหลักสูตรดวยมาตรฐานคะแนน 
                  เฉล่ียท่ีรอยละ 80 

กรมปศุสัตวมีการจัดหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลาง รุนที่ 6 มีผูที่เขารับการอบรม จำนวน 
136 ราย ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัย/สรางนวัตกรรมได จำนวน 100 ราย คิดเปน
รอยละ 100  



๖ 

เปาประสงคท่ี 4  ผูประกอบการสามารถแขงขันไดในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกไดอยางม่ันคง 

กลยุทธท่ี 5  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุน และผลักดันผูประกอบการรายยอยและรายกลางเตรียมความ 
        พรอมรองรับการแขงขันในระดับสากล 

- ตัวช้ีวัดท่ี 11 ผูประกอบการรายยอยและรายกลาง (SMEs) ท่ีไดรับการฝกอบรมสามารถนำไป 
                  ประกอบอาชีพไดอยางย่ังยืน รอยละ ๑๕ 

กรมปศุสัตวมีการจัดอบรมใหแกผูประกอบการรายยอยและรายกลาง (SMEs) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน มีผูท่ีเขารับการอบรม จำนวน 4,174 ราย  

 ปญหาและอุปสรรค :  
๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 

๑.๑ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบในการ 
      เสนอของบประมาณรายจายประจำป 
๑.๒ งบประมาณดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีวางไวคอนขางจำกัด 
๑.๓ บุคลากรกลุมพัฒนาบุคลากรมีไมเพียงพอสำหรับการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหบรรลุตาแผนพัฒนา 
      บุคลากรท่ีวางไว 

๒. ดานการปฏิบัติงาน 
๒.1 เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ทำใหสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานท่ีกำหนดไว 
2.๒ สถานการณแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 ทำใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดตามแผนท่ีกำหนด 

 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร  ขั้นตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรที่กรมฯไดให
ความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็นเปาประสงคและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที ่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที ่ไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการเรียนรู 
หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งใหแกเกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกร 

เปาประสงค : มุงสงเสริมและถายทอดทักษะตลอดจนองคความรูดานการปศุสัตวเพ่ือสรางความม่ันคงและ

มั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหกับอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรรายยอยหรือเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินนอย และเกษตร

ขนาดกลางที่มีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน ตอบสนองความตองการในเชิงพื้นที่ (Area approach) สนับสนุน

การสรางคุณคาและความสำคัญของอาชีพเกษตรกรดานการปศุสัตวไทย เพ่ือกอเกิดเกษตรกรรายใหม และรักษาไว

ซึ่งเกษตรกรรายเดิม สงถายความรูจากรุนสูรุน ใหความสำคัญกับการสรางฐานความรู บนพื้นฐานของภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทคโนโลยี นวัตกรรมดานปศุสัตว พัฒนาสูการเลี้ยงสัตวในระบบฟารมท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและ

สนับสนุนแนวทางการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในรูปแบบธุรกิจชุมชน อันจะเปนรากฐานสำคัญในการสราง

ภูมิคุ มกันใหกับเกษตรกรและสงเสริมใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความ

เขมแข็งจากการรวมกลุมและจากการสรางเครือขายเชื่อมโยงหวงโซอุปทานพรอมเผชิญปจจัยเสี่ยงอยางม่ันคง 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 9 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1) รอยละของเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmers ตอเกษตรกรท่ีทำการปศุสัตว 

2) รอยละขององคกรและสถาบันเกษตรท่ีสามารถบริหารจัดการตนเองไดตลอดหวงโซอุปทาน 

3) รอยละรายไดตอหัวของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนตอป  

4) รอยละความเขมแข็งของสหกรณระดับ 1 และระดับ 2  

5) รอยละความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 

6) รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน 

7) รอยละของเกษตรกรท่ีปรับระบบเขาสูการทำเกษตรกรรมสมัยใหม 

8) รอยละของรายไดเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

9) จำนวนเกษตรกรรุนใหมท่ีผานการฝกอบรมและนำไปประกอบอาชีพปศุสัตว 

เปาประสงคท่ี 1 เกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญา 
                    ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกร Smart Farmers , Smart  
               Groups , Smart Enterprise 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละ 70 ของเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmers ตอเกษตรกรท่ีทำการปศุสัตว 
กรมปศุสัตวดำเนินการฝกอบรมเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ภายใตโครงการพัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีเกษตรรายเล็กและรายยอยที่เลี้ยงปศุสัตว จำนวน 7,115 ราย และที่ผานการ
อบรมใหเปน Smart Farmer จำนวน 6,270 ราย คิดเปนรอยละ 88.12 จำแนกเปนรายสินคา ดังนี้ 

1) สินคาโคนม เกษตรกรทั้งหมด 298 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 218 ราย คิดเปน
รอยละ 73.15 

2) สินคาโคเนื้อ เกษตรกรทั้งหมด 3,610 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 3,055 ราย คิดเปน
รอยละ 84.63 

3) สินคากระบือ เกษตรกรทั้งหมด 539 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 497ราย คิดเปน
รอยละ 92.20 
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4) สินคาสุกร เกษตรกรทั้งหมด 276 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 161 ราย คิดเปน
รอยละ 58.33 

5) สินคาแพะเนื้อ-แพะนม เกษตรกรทั้งหมด 773 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 773 ราย 
คิดเปนรอยละ 100 

6) สินคาแกะ เกษตรกรทั้งหมด 21 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 19 ราย คิดเปนรอยละ 
90.48 

7) สินคาไกเนื้อ เกษตรกรทั้งหมด 1,430 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 1,338 ราย คิดเปน
รอยละ 98.38 

8) สินคาไกไข เกษตรกรทั้งหมด 78 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 78 ราย คิดเปน
รอยละ 100 

9) สินคาเปดเนื้อ เกษตรกรทั้งหมด 11 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 11 ราย คิดเปน
รอยละ 100 

10) สินคาเปดไข เกษตรกรทั้งหมด 31 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 28 ราย คิดเปน
รอยละ 93.33 

11) สินคาสัตวปกที่เลี้ยงในระบบฟารม เกษตรกรทั้งหมด 88 ราย ผานการอบรมเปน Smart Farmer 
85 ราย คิดเปนรอยละ 96.59 

12) สินคากวาง เกษตรกรทั้งหมด 2 ราย เกษตรกรที่ผานการอบรมเปน Smart Farmer 2 ราย คิดเปน
รอยละ 100 

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรรรายกลาง กรมปศุสัตวไดดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรสำหรับการตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารม (GAP) สูเกษตรกรมืออาชีพ มีเกษตรกรเขารวมอบรมและผานการรับรองมาตรฐานฟารม (GAP) 
จำนวน 9,834 ราย โดยแบงเปนแตละดาน ดังนี้  

1) สินคาโคนม 1,749 ราย  
2) สินคาโคเนื้อ 923 ราย  
3) สินคาสุกร 2,138 ราย  
4) สินคาแพะ 1,364 ราย  
5) สินคาแกะ 94 ราย  
6) สินคาไกเนื้อ 1,179ราย  
7) สินคาไกไข 898 ราย  
8) สินคาไกพ้ืนเมือง 368 ราย 

9)  สินคาไกพันธุ 281 ราย 
10) สินคาเปดเนื้อ 54 ราย  
11) สินคาเปดไข 222 ราย  
12) สินคานกกระทา 18 ราย  
13) สินคาผึ้ง 170 ราย  
14) สินคาจิ้งหรีด 368 ราย  
15) สินคากระบือเนื้อ 8 ราย 

 

กลยุทธท่ี ๒ ขยายผลการทำการปศุสัตวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมปศุสัตว มีโครงการท่ีรองรับการสรางจิตสำนึกใหเกษตรกรนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำการปศุสัตว จำนวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี
พ้ืนท่ีเปาหมาย 69 จังหวัด 135 โครงการ โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมอบรมถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกร เปาหมาย 12,500 ราย มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 22,329 ราย คิดเปนรอยละ 178.63 
และ 2) กิจกรรมอบรมถายทอดความรูใหแกนักเรียน เปาหมาย 500 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เขารับการอบรม 
จำนวน 527 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 105.40 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินการโดยแบงออกเปนกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม 
ไดแก 1) กิจกรรมสงเสริมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง มีเปาหมายดำเนินการ 3 โครงการ ดำเนินการได 3 
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โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ในพื้นที่ 10 จังหวัด และ 2) กิจกรรมอบรมถายทอดความรู ใหแกเกษตรกร 
เปาหมาย 1,150 ราย ดำเนินการได 1,150 ราย คิดเปนรอยละ 100 

3. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ดำเนินการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร เปาหมาย 
110,000 ราย มีเกษตรกรเขารับการอบรม จำนวน 180,371 คิดเปนรอยละ 163.98 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตวยังไดจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการปศุสัตวใหแก
เกษตรกร จำนวน 3,527 ราย รายละเอียด ดังนี้ 

- อบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคกระบือ จำนวน 690 ราย  
- อบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงโคนม จำนวน 30 ราย  
- อบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงสัตวเล็ก-สัตวปก จำนวน 300 ราย  
- อบรมถายทอดความรูใหแกอาสาปศุสัตว เกษตรกรเขารับการอบรม จำนวน 2,504 ราย  
- อบรมถายทอดความรูใหแกยุวเกษตรกร เกษตรกรเขารับการอบรม จำนวน 3 ราย  
- คัดเลือกเกษตรกรดีเดนดานปศุสัตว จำนวน 1 ราย  

เปาประสงคท่ี ๒ เกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกรมีการรวมกลุมและสรางเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน 

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน 

กรมปศุสัตว ไดมีการสนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน ดังนี้ 
1. สรางความเขมแข็งและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกร จำนวน 14 

เครือขายแบงออกเปน เครือขายแพะแกะ 9 เครือขาย , เครือขายสุกรชีวภาพ 5 เครือขาย ซึ่งเครือขายเกษตรกร 
องคกร และสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถบริหารจัดการตนเองไดตลอดหวงโซอุปทานทั้งหมด 
คิดเปนรอยละ 100 

2. เครือขายการผลิตเสบียงสัตวเพื่อการจำหนาย มีเครือขายเกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกร 
ท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 34 เครือขาย  ซึ่งเครือขายเกษตรกร องคกร และสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
สามารถบริหารจัดการตนเองไดตลอดหวงโซอุปทาน จำนวน 31 เครือขาย คิดเปนรอยละ 91.17 

17นอกจากนี้ 17กรมปศุสัตวมีการสนับสนุนใหเกษตรกรองคกรและสถาบันเกษตรกร เขาถึงแหลงเงินทุน 
โดยมีโครงการที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกองทุนเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เกษตรกรเขารวมโครงการ จำนวน 1,043 ราย 
จำนวนเงิน 161.78 ลานบาท 

เปาประสงคท่ี 3  สนับสนุนพัฒนาการเล้ียงสัตวในระบบเกษตรกรรมสมัยใหม 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการเล้ียงสัตวเขาสูระบบเกษตรกรรมสมัยใหม 

- ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละ 40ของเกษตรกรท่ีปรับระบบเขาสูการทำเกษตรกรรมสมัยใหม (Intensive) 
กรมปศุสัตว สนับสนุนใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับระบบการเลี้ยงใหเขาสู

การทำเกษตรกรรมสมัยใหม (Intensive) โดยมีเกษตรกรท่ีไดรับอนุมัติเงินกูจากเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
และกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันฯ (FTA) จำนวน ๑,๒๐๔ ราย 
และเกษตรกรท่ีปรับระบบการเลี้ยง (Intensive) จำนวน ๑,๒๐๔  ราย คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

เปาประสงคท่ี 5  สรางเกษตรกรรุนใหมในภาคปศุสัตว (New Farmer and Young Smart Farmer) 

กลยุทธท่ี 6  เสริมสรางความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานปศุสัตว 

- ตัวช้ีวัดท่ี 9 จำนวนเกษตรกรรุนใหมท่ีผานการฝกอบรมและนำไปประกอบอาชีพปศุสัตว 



๑๐ 

กรมปศุสัตว มีการจัดอบรมความรูใหกับเกษตรกรรุนใหมในภาคปศุสัตว (New Farmer and  Young 
Smart Farmer) มีเกษตรกรรุนใหมที่เขารับการอบรม จำนวน 792 ราย ซึ่งเกษตรกรรุนใหมที่เขารับการอบรม
สามารถนำความรูไปประกอบอาชีพได จำนวน 792 ราย คิดเปนรอยละ 100   

 ปญหาและอุปสรรค :   
๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 

๑.๑ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดท่ี ๒ รอยละขององคกรและสถาบันเกษตรกรท่ีสามารถบริหารจัดการตนเองได 
                   ตลอดหวงโซอุปทาน (รอยละ ๗๐) 
๒) ตัวชี้วัดท่ี ๓ รายไดตอหัวของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ ตอป 
๓) ตัวชี้วัดท่ี ๔ รอยละของความเขมแข็งของสหกรณระดับ ๑ และระดับ ๒ (รอยละ ๙๐) 
๔) ตัวชี้วัดท่ี ๕ รอยละของความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน (รอยละ ๒๕) 
๕) ตัวชี้วัดท่ี ๖ รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน (รอยละ ๑๕) 
๖) ตัวชี้วัดท่ี ๘ รอยละของรายไดเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน (รอยละ ๙) 

๑.๒ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบในการ 
      เสนอของบประมาณรายจายประจำป 

๒. ดานการปฏิบัติงาน 
๒.1 เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ทำใหสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานท่ีกำหนดไว 
2.๒ สถานการณแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 ทำใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดตามแผนท่ีกำหนด 
๒.๓ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใชประกอบ

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เชน ไมมีการจัดเก็บขอมูลดานรายได ตนทุนการผลิต กอนและ
หลังการเขารวมโครงการ ทำใหไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได  
 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร  ขั้นตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรที่กรมฯไดให
ความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็นเปาประสงคและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. ควรมีการปรับเปลี่ยนแกไขระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสถานการณที่เกิด
ในปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว เกษตรกรและประชาชน ผูรับบริการไดรับประโยชนสูงสุดจาก
ทางราชการ 

๓. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที ่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที ่ไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการเรียนรู 
หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 

๔. ทุกหนวยงานจะตองใหความสำคัญและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่สำคัญของเกษตรกรหรือผูรับบริการ 
กอนและหลังท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการได    
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตปศุสัตวใหสมดุล ย่ังยืน และแขงขันไดอยางไรขีดจำกัด 

เปาประสงค : เนนพัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการผลิตเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม เพื่อสินคาและผลิตภัณฑการปศุสัตวที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจน

ปรับฐานการผลิตใหสามารถตอบสนองกับโอกาสทางการคาที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและ

มูลคาทางการคา ตั้งแตตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และตลาดโลก ภายใตการมุงพัฒนาประสิทธิภาพ ลด

ตนทุนการผลิต สนับสนุนการทำปศุสัตวอินทรีย และยกระดับการปศุสัตวของไทยใหไดมาตรฐานสากลทุกมิติ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 14 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

1) รอยละจำนวนฟารม/โรงงาน/สถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมินและผานการรับรอง 

               คุณภาพมาตรฐาน 

2) รอยละการขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาปศุสัตว 

3) GDP ภาคการปศุสัตวขยายตัว 

4) รอยละของปริมาณและมูลคาการคาสินคาปศุสัตวภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

5) รอยละของปริมาณสินคาปศุสัตวท่ีผลิตภายใตระบบมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน  

6) ประสิทธิภาพการผลิตสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกำหนด 

7) รอยละของตนทุนการผลิตตอหนวยท่ีลดลง 

8) รอยละของจำนวนสถานประกอบการปศุสัตว  

9) รอยละของจำนวนฟารมท่ีผานการรับรองการผลิตปศุสัตวอินทรียในปท่ีผานมา และรักษาสถานภาพได 

10) จำนวนสายพันธุสัตวพ้ืนเมืองประจำถ่ินท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 

11) จำนวนเชื้อพันธุสัตวท่ีไดรับการเก็บอนุรักษและฟนฟู 

12) จำนวนเชื้อพันธุพืชอาหารสัตว พันธุพืชพ้ืนเมือง และสมุนไพร  

13) จำนวนสายพันธุครอบครองเชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว 

14) จำนวนฟารมปศุสัตวท่ีจัดทำระบบบัญชีขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปศุสัตว 

เปาประสงคท่ี 1 การผลิตสินคาปศุสัตวมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัยรองรับความตองการของตลาด  

               ในประเทศและตางประเทศ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละ 85 ของจำนวนฟารม/โรงงาน/สถานประกอบการท่ีไดรับการตรวจประเมินและ 
                 ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานตอเนื ่อง โดย
ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม (GAP) , การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน (GMP/HACCP) , การตรวจ
รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล , การตรวจรานคาจำหนายเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ และการตรวจรับรองระบบ
คอมพารทเมนต รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม (GAP)  
     มีเปาหมายตรวจรับรองมาตรฐานฟารม จำนวน 14,908 ฟารม ผลการดำเนินงาน 19,004 
ฟารม คิดเปนรอยละ 127.48  โดยมีฟารมที่ผานมาตรฐาน(GAP)  16,114 ฟารม คิดเปนรอยละ 84.79  
จำแนกเปน ดังนี้  
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 - ฟารมโคนม เปาหมาย 3,984 ฟารม ตรวจรับรอง 5,525 ฟารม ผานการรับรอง 4,250 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 76.92 
 - ฟารมโคเนื้อ เปาหมาย 172 ฟารม ตรวจรับรอง 418 ฟารม ผานการรับรอง 104 ฟารม คิดเปน
รอยละ 24.88 
 - ฟารมสุกร เปาหมาย 3,513 ฟารม ตรวจรับรอง 4,495 ฟารม ผานการรับรอง 4,003 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 89.05 
 - ฟารมไกเนื้อ เปาหมาย 4,998 ฟารม ตรวจรับรอง 5,980 ฟารม ผานการรับรอง 5,615 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 93.90 
 - ฟารมไกไข เปาหมาย 1,198 ฟารม ตรวจรับรอง 1,383 ฟารม ผานการรับรอง 1,108  ฟารม 
คิดเปนรอยละ 80.12 
 - ฟารมไกพันธุ เปาหมาย 184 ฟารม ตรวจรับรอง 236 ฟารม ผานการรับรอง 215 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 91.10 
 - ฟารมไกพ้ืนเมือง เปาหมาย 13 ฟารม ตรวจรับรอง 13 ฟารม ผานการรับรอง 12 ฟารม คิดเปน
รอยละ 92.31 
 - ฟารมเปดเนื้อ เปาหมาย 201 ฟารม ตรวจรับรอง 247 ฟารม ผานการรับรอง 217 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 87.85 
 - ฟารมเปดพันธุ เปาหมาย 26 ฟารม ตรวจรับรอง 42 ฟารม ผานการรับรอง 36 ฟารม คิดเปน
รอยละ 85.71 
 - ฟารมเปดไข เปาหมาย 16 ฟารม ตรวจรับรอง 30 ฟารม ผ านการรับรอง 17 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 56.67 
 - ฟารมหาน เปาหมาย 1 ฟารม ตรวจรับรอง 2 ฟารม ผ านการรับรอง 2 ฟารม คิดเปน 
รอยละ 100 
 - ฟารมแพะเนื ้อ เปาหมาย 48 ฟารม ตรวจรับรอง 47 ฟารม ผานการรับรอง 32 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 68.09 
 - ฟารมแพะนม เปาหมาย 18 ฟารม ตรวจรับรอง 15 ฟารม ผ านการรับรอง 12 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 80 
 - ฟารมแกะเนื ้อ เปาหมาย 6 ฟารม ตรวจรับรอง 13 ฟารม ผ านการรับรอง 12 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 75 
 - ฟารมนกกระทา เปาหมาย 28 ฟารม ตรวจรับรอง 30 ฟารม ผานการรับรอง 29 ฟารม คิดเปน
รอยละ 96.67 
 - ฟารมผึ ้ง เปาหมาย 389 ฟารม ตรวจรับรอง 401 ฟารม ผานการรับรอง 325 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 81.05 
 - ฟารมจิ ้งหรีด เปาหมาย 27 ฟารม ตรวจรับรอง 16 ฟารม ผ านการรับรอง 16 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 100 
 - ฟารมกวาง  ตรวจรับรอง 1 ฟารม ผานการรับรอง 1 ฟารม คิดเปนรอยละ 100 
 - สถานที่ฟกไขสัตวปก เปาหมาย 82 แหง ตรวจรับรอง 107 แหง ผานการรับรอง 88 แหง 
คิดเปนรอยละ 82.84 
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 ๒. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน (GMP/HACCP) 
มีเปาหมายการดำเนินงาน จำนวน 866 แหง ผลการดำเนินงาน 882 แหง คิดเปนรอยละ 

101.85 โดยมีโรงงานท่ีผานมาตรฐาน(GMP/HACCP) จำนวน  603 แหง คิดเปนรอยละ 68.37 จำแนกเปน 
ดังนี้ 

2.1 ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานเพ่ือการสงออก GMP/HACCP 
  - ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP  เปาหมาย 296 แหง ผลการดำเนินงาน 311 แหง มีจำนวน

โรงงานท่ีผานการรับรอง 304 แหง คิดเปนรอยละ 97.75 
- ตรวจรับรองมาตรฐาน HACCP เปาหมาย 214 แหง ผลการดำเนินงาน 184 แหง มีจำนวน

โรงงานท่ีผานการรับรอง 184 คิดเปนรอยละ 100 
2.2 ตรวจรับรองมาตรฐานศูนยรวบรวมน้ำนมดิบ  

- ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP เปาหมาย 196 แหง ผลการดำเนินงาน 221 แหง  
2.3 ตรวจรับรองมาตรฐานโรงคัดไขและบรรจุไข  

- ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP เปาหมาย 38 แหง ผลการดำเนินงาน 42 แหง 
2.4 ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆาสัตวภายในประเทศ  

- ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP เปาหมาย 22 แหง ตรวจรับรอง 17 แหง มีจำนวนโรงฆาสัตว
ท่ีผานการรับรอง 8 แหง คิดเปนรอยละ 47.06 
  - ตรวจรับรองโรงฆาสัตวภายในประเทศ (กฎกระทรวงฉบับที่ 5) เปาหมาย 100 แหง ผล
การดำเนินงาน 107 แหง มีจำนวนโรงฆาสัตวท่ีผานการรับรอง 107 แหง คิดเปนรอยละ 100 

 ๓. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 
               มีเปาหมายตรวจรับรองสถานประกอบการ 1,100 แหง ผลการดำเนินงาน 1,126 แหง คิด
เปนรอยละ 102.36 โดยแบงเปน  
     3.1 การตรวจรับรองโรงงาน เปาหมาย 300 แหง ผลการดำเนินงาน 326 แหง มีจำนวนโรงงาน
ผานการรับรอง 300 แหง คิดเปนรอยละ 92.02 

3.2 ตรวจรับรองรานคาจำหนาย เปาหมาย 800 แหง ผลการดำเนินงาน 800 แหง มีจำนวน
รานคาผานการรับรอง 797 แหง คิดเปนรอยละ 99.63 

 4. กิจกรรมตรวจรานคาจำหนายเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  
มีเปาหมายดำเนินงาน  215 แหง ผลการดำเนินงาน 457 แหง คิดเปนรอยละ 212.56 มีจำนวน

รานคาจำหนายเนื้อสัตวท่ีผานการรับรอง 457 แหง คิดเปนรอยละ 100 

 5 กิจกรรมตรวจรับรองระบบคอมพารทเมนต 
มีเปาหมายดำเนินงาน  241 แหง ผลการดำเนินงาน 270 แหง คิดเปนรอยละ 112.03 มีระบบ 

คอมพารทเมนตท่ีผานการรับรอง 262 แหง คิดเปนรอยละ 97.04 โดยแบงเปน  
5.1 ตรวจรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกเนื้อ เปาหมาย 207 แหง ผลการดำเนินงาน 206 แหง 

จำนวนคอมพารทเมนทท่ีผานการับรอง 211 แหง คิดเปนรอยละ 102.43 
5.2 ตรวจรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกพันธุ เปาหมาย 24 แหง ผลการดำเนินงาน 49 แหง 

จำนวนคอมพารทเมนทท่ีผานการับรอง 38 แหง คิดเปนรอยละ 77.55 
5.3 ตรวจรับรองระบบคอมพารทเมนตโรงงานอาหารสัตว เปาหมาย 4 แหง ผลการดำเนินงาน 

4 แหง จำนวนคอมพารทเมนทท่ีผานการับรอง 4 แหง คิดเปนรอยละ 100 
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เปาประสงคท่ี 2 มูลคาการสงออกสินคาปศุสัตวมีการขยายตัว 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัยรองรับความตองการของตลาด  
               ในประเทศและตางประเทศ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 2 การขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาปศุสัตว รอยละ 2.5  
กรมปศุสัตวไดพัฒนางานดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว โดยการควบคุมกำกับดูแลกระบวนการผลิต

สินคาปศุสัตวตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำใหเขาสูระบบมาตรฐานการควบคุมกำกับดูแลการใชปจจัยการผลิต
ตั้งแตระดับฟารม ไมวาจะเปนอาหารสัตว ยาสัตว น้ำใช/นาดื่มในฟารม การพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวใหเขาสู
ระบบมาตรฐาน(GAP) การพัฒนาการผลิตในระกับโรงงานเขาสูมาตรฐาน (GMP/HACCP) และการรับรอง
สถานท่ีจำหนายเนื้อสัตว รวมถึงการเฝาระวังและควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ท้ังนี้เพ่ือใหไดสินคาปศุสัตวท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตองการของตลาด และเปนที่ยอมรับของปประเทศคูคา แตเนื่องจากการ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำใหการสงออกสินคาปศุสัตวไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้นจากปท่ี
ผานมาเล็กนอย โดยในป พ.ศ. 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) มีการขยายการสงออกสินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ , สินคา
non frozen , สินคา Pet Food และ Dog Chews  เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2562 (ม.ค.-ธ.ค.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. มูลคาการสงออกสินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  
ในป พ.ศ. 2563 มีมูลคาการสงออกสินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ จำนวน 116,429 ลานบาท 

ลดลงจากป พ.ศ. 2562 จำนวน 470 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.40 โดยสินคาเนื้อสุกรแชเย็น มีมูลคาการ
สงออกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดถึงรอยละ 357.71 ประเทศท่ีมีมูลคาการสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑมากท่ีสุด ไดแก 
ประเทศญี่ปุน (มูลคาการสงออก 59,576 ลานบาท) และสหภาพยุโรป (29,113 ลานบาท) รายละเอียด ดังนี้  

สินคา 
ป 2562 (ม.ค.-ธ.ค.) ป 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

๑. เนื้อไกแปรรูป 600,772 82,124 549,929 76,117 -7.31 
๒. เนื้อไกสดแชเย็น 353,427 29,433 388,504 32,953 11.96 
3. เนื้อเปดแปรรูป 3,685 863 2,698 650 -24.68 
4. เนื้อเปดสดแชเย็น 5,203 578 5,774 542 -6.22 
5. เนื้อสุกรแปรรูป 10,023 2,300 8,709 1,938 -15.74 
6. เนื้อสุกรแชเย็น 6,329 733 25,088 3,355 357.71 
7. เนื้อวัวแปรรูป 2,604 297 2,380 284 -4.38 
8. เนื้อสัตวผสมแปรรูป 3,413 571 3,675 586 2.63 
9. อ่ืนๆ - - 19 4  

รวมท้ังส้ิน 985,456 116,899 986,776 116,429 -0.40 
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 2. มูลคาการสงออก สินคา non frozen  
  ในป พ.ศ. 2563 มีมูลคาการสงออกสินคา non frozen จำนวน 23,371 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 

2562 จำนวน 2,814 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.69 โดยประเทศท่ีมีมูลคาการสงออกสินคา non frozen 
มากที่สุด ไดแก ประเทศมาเลเซีย (4,546 ลานบาท) ประเทศสิงคโปร (มูลคาการสงออก 2,392 ลานบาท) 
และประเทศฮองกง (1,515 ลานบาท) รายละเอียด ดังนี้ 

สินคา 
ป 2562 (ม.ค.-ธ.ค.) ป 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

1. อาหารกระปอง 22,209 2,296 20,104 2,070 -9.84 
2. นมและผลิตภัณฑนม/ไอศกรีม 229,661 12,761 268,514 15,921 24.76 
3. ไขสด/ไขกระปอง/ 
    ไขนกกระทาตมสุก 

18,522 1,049 15,149 805 -23.26 

4. รังนก/ซุปไกสกัดกระปอง 715 279 78 74 -73.48 
5. น้ำผึ้ง 5,357 576 4,524 357 -38.02 
6. บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป 737 157 358 65 -58.60 
7. ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 20,835 3,439 19,134 4,079 18.61 

รวมท้ังส้ิน 298,036 20,557 327,861 23,371 13.69 

3. มูลคาการสงออกสินคา Pet Food และ Dog Chews  
          ในป พ.ศ. 2563 มีมูลคาการสงออกสินคา สินคา Pet Food และ Dog Chews จำนวน 44,628  

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 จำนวน 7,979 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.78 โดยประเทศที่มีมูลคาการสงออก 
Pet Food และ Dog Chews มากที่สุด ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา (13,937 ลานบาท) ประเทศมาเลเซีย 
(3,570 ลานบาท) ประเทศญ่ีปุน (2,347 ลานบาท) และประเทศอินโดนีเซีย (1,762 ลานบาท) รายละเอียด ดังนี้ 

สินคา 
ป 2562 (ม.ค.-ธ.ค.) ป 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

1.  Pet Food 460,989 35,863 529,230 43,889 22.38 
2.  Dog Chews 4,714 786 4,670 739 -5.98 

รวมท้ังส้ิน 465,703 36,649 533,900 44,628 21.78 

4. มูลคาการสงออกสินคาวัตถุดิบอาหารสัตว/อาหารเสริม/สารผสมลวงหนา 
         ในป พ.ศ. 2563 มีมูลคาการสงออกสินคา สินคา วัตถุดิบอาหารสัตว/อาหารเสริม/สารผสม

ลวงหนา จำนวน ๑๑,๒๘๒.๒๘ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 จำนวน 1,343.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
13.52 โดยประเทศที่มีมูลคาการสงออกวัตถุดิบอาหารสัตว/อาหารเสริม/สารผสมลวงหนามากที่สุด ไดแก 
ประเทศจีน (๒,๗๙๙.๖๓ ลานบาท) ประเทศเวียดนาม(๒,๒๘๙.๖๕ ลานบาท) ประเทศบังกลาเทศ (๙๕๗.๑๕
ลานบาท) และประเทศอินเดีย (๖๙๑.๐๖ ลานบาท) และมีการสงออกไปยังประเทศคูคาใหม ไดแก ประเทศ
ออสเตรีย อิสราเอล มัลดิฟส แคนาดา คาซัคสถาน คิวบา แทนซาเนียและประเทศเม็กซิโก รายละเอียด ดังนี้ 
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สินคา 
ป ๒56๒ (ม.ค.-ธ.ค.) ป ๒56๓ (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

1. วัตถุดิบอาหารสัตว ๑๐๔,๖๓๔.๕๙ ๓,๓๓๘.๖๙ ๑๕๖,๙๒๕.๐๘ ๕,๑๖๒.๑๖ ๕๔.๖๒ 
2. อาหารเสริมสำหรับสัตว ๒๙,๙๘๖.๖๓ ๑,๒๒๓.๑๖ ๑๗,๕๕๐.๘๐ ๑,๓๗๒.๖๕ ๑๒.๒๒ 
3. สารผสมลวงหนา  ๓๒,๘๑๓.๐๒ ๓,๔๗๑.๐๘ ๓๓,๙๑๙.๗๔ ๒,๘๐๒.๐๙ -๑๙.๒๗ 
๔. อาหารผสมสำเร็จรูป ๓๒,๖๙๙.๑๘ ๕๕๒.๕๘ ๕๓,๑๐๔.๐๗ ๗๗๒.๔๘ ๓๙.๘๐ 
๕. อ่ืนๆ ๓๑,๖๘๑.๑๔ ๑,๓๕๓.๐๓ ๑๑,๕๘๑.๙๐ ๑,๑๗๒.๙๑ -๑๓.๓๑ 

รวมท้ังส้ิน ๒๓๑,๘๑๔.๕๗ ๙,๙๓๘.๕๔ ๒๗๓,๐๘๑.๖๐ ๑๑,๒๘๒.๒๘ ๑๓.๕๒ 

5. มูลคาการสงออกสินคาซากสัตวและสัตวมีชีวิต  
     มูลคาการสงออกสินคาซากสัตวและสัตวมีชีวิต เพิ่มขึ้นจากป 2562 จำนวน 6,880.74 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 22.42 โดยประเทศท่ีมีมูลคาการสงออกซากสัตวมากท่ีสุด ไดแก ประเทศจีน (1,857.10 ลาน
บาท) ประเทศกัมพูชา (714.14 ลานบาท) ประเทศญี่ปุน (680.97 ลานบาท) ประเทศวียดนาม (447.72 
ลานบาท) และประเทศลาว (328.27 ลานบาท) และประเทศที่มีการสงออกและสัตวมีชีวิตมากที่สุด ไดแก 
ประเทศกัมพูชา (10,392.59 ลานบาท) ประเทศลาว (6,269.77 ลานบาท) ประเทศเวียดนาม 5,628.10 
ลานบาท ประเทศเมียนมาร (2,017.29 ลานบาท) และประเทศมาเลเซีย (433.52 ลานบาท) 

สินคา 
ป ๒562 (ม.ค.-ธ.ค.) ป ๒563 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด ปริมาณ 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
มูลคา 

(ลานบาท) 
1.  ซากสัตว (ตัน) 97,686.13 6,899.37 83,467.42 5,869.67 -14.92 
2.  สัตวมีชีวิต (ตัว) 26,229,377 16,915.52 29,791,238 24,825.96 46.76 

รวมท้ังส้ิน  23,814.89  30,695.63 28.89 
หมายเหตุ: ซากสัตวไมรวมเน้ือไก / เน้ือเปด / เน้ือสุกร / เน้ือโค ท่ีออกใบรับรองผลิตภัณฑ (HC) โดย สพส. 
 

เปาประสงคท่ี 3 เศรษฐกิจภาคการปศุสัตวเติบโต 

กลยุทธท่ี 2 ขยายปริมาณและมูลคาการบริโภคสินคาปศสัุตวในประเทศ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 3 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคการปศุสัตวขยายตัว รอยละ 3 ตอป 
 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคการปศุสัตว คำนวนจากผลรวมของมูลคาสินคาปศุสัตว  
หักดวยคาใชจายในการผลิต (ยกเวนคาจางแรงงาน) โดยในป พ.ศ. 2563 มีมูลคาสินคาปศุสัตว 88,631 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 2,330 ลานบาท สงผลให GDP ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.7 เนื่องจากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดการฟารมที่ไดมาตรฐาน การเฝาระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดี ทำใหสินคาปศุสัตวมี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนสามารถรองรับความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ  

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 ปริมาณและมูลคาการคาสินคาปศุสัตวภายในประเทศเพ่ิมข้ึน รอยละ 5  

 ในป พ.ศ.2563 มีมูลคาสินคาปศุสัตว 672,629.72 ลานบาท โดยเปนสินคาปศุสัตวที่ผลิตใน
ประเทศ จำนวน 549,008.04 ลานบาท และท่ีนำเขาจากตางประเทศ จำนวน 123,621.68 ลานบาท  
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๑. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศ  

สินคา 
ป ๒562 (ม.ค.-ธ.ค.) ป ๒563 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

๑. เนื้อไก  2,808.30  146,340.51   2,836.35  136,456.80  -6.75 
๒. เนื้อสุกร  1,692.00  213,022.80   1,674.75  231,952.88  8.89 
3. ไขไก  937.25   41,239.00   942.56   40,417.08  -1.99 
4. เนื้อโค  201.41   42,297.12   205.57   43,390.26  2.58 
5. น้ำนมโค  1,279.58   23,416.31   1,360.78   24,711.76  5.53 
6. เนื้อกระบือ  33.21   6,512.42   39.52   7,665.41  17.70 
7. เนื้อไกพ้ืนเมือง  296.89   38,653.99   304.31   39,620.34  2.50 
8. เนื้อแพะ  6.63   2,319.55   7.29   2,551.50  10.00 
9. น้ำนมแพะ  2.85   148.01   3.12   162.32  9.67 
10. เนื้อเปด  101.98   12,042.94   105.44   5,929.31  3.39 
11. ไขเปด  303.49   15,083.38   301.99   16,150.37  7.07 

รวมท้ังส้ิน 7,663.58 541,076.04   7,781.68  549,008.04  2.67 

2. ปริมาณและมูลคาการคาเนื้อสัตว ซากสัตว และสัตวมีชีวิตท่ีนำเขาจากตางประเทศ  

สินคา 
ป ๒562 (ม.ค.-ธ.ค.) ป ๒563 (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ 
เพ่ิม/ลด 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

๑. เนื้อสัตว 14,152.64 3,159.06 20,461.84 3,666.68  16.07 
2. ซากสัตว 249,065.06 9,404.34 201,120.25 6,902.58 -26.60 
3. สัตวมีชีวิต (ตัว) 1,611,457 4,262.53 1,410,367 3,542.65  

รวมท้ังส้ิน  16,825.93  14,111.91 -16.13 
หมายเหตุ : 1. ซากสัตว หมายถึง หนังสัตว เขาสัตว ขนสัตว กระดูก ฯลฯ  

 3. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาวัตถุดิบอาหารสัตว/อาหารเสริม/วัตถุที่ผสมแลว/ผลิตภัณฑนม
สำหรับสัตว/วัตถุท่ีเติม/อาหารสัตวเลี้ยง/อ่ืนๆท่ีนำเขาจากตางประเทศ 

สินคา 
ป ๒56๒ (ม.ค.-ธ.ค.) ป ๒56๓ (ม.ค.-ธ.ค.) 

รอยละ  
เพ่ิม/ลด ปริมาณ (ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ (ตัน) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
1. วัตถุดิบอาหารสัตว ๘,๐๕๘,๙๑๖.๐๔ ๗๙,๒๒๒.๕๐ ๘,๙๗๕,๕๘๐.๙๗ ๘๐,๒๕๒.๖๒ 1.30 
2. อาหารเสริม ๓๖๑,๕๔๓.๘๒ ๑๐,๘๖๒.๗๑ ๔๐๒,๒๐๙.๗๘ ๑๒,๐๘๙.๘๘ 11.30 
3. วัตถุท่ีผสมแลว ๙๖,๙๑๐.๗๙ ๙,๖๔๑.๗๓ ๑๐๒,๑๙๙.๗๕ ๙,๕๙๗.๗๔ -๐.๔๖ 
๔. ผลิตภัณฑนม 
    สำหรับสัตว 

๔๑,๒๗๓.๙๒ ๑,๑๐๓.๐๕ ๔๗,๖๘๗.๘๓ ๑,๒๙๒.๒๙ ๑๗.๑๖ 

๕. วัตถุท่ีเติม ๒๘,๔๗๗.๗๔ ๒,๑๔๑.๐๑ ๕๐,๔๔๔.๑๙ ๒,๒๐๙.๘๘ ๓.๒๒ 
๖. อาหารสัตวเลี้ยง ๒๑,๖๗๒.๑๕ ๑,๘๕๒.๓๖ ๔๒,๕๔๑.๘๐ ๒,๐๒๑.๓๙ ๙.๑๓ 
๗. อ่ืนๆ ๒๓,๐๒๑.๖๕ ๑,๗๙๓.๘๓ ๒๖,๙๙๓.๖๗ ๒,๐๕๕.๙๘ ๑๔.๖๑ 

รวมท้ังสิ้น ๘,๖๓๑,๘๑๖.๑๑ ๑๐๖,๖๑๗.๑๙ ๙,๖๔๗,๖๕๘.๐๐ ๑๐๙,๕๐๙.๗๗ ๒.๗๑ 
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17นอกจากนี้ กรมปศุสัตวไดดำเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเฝาระวังควบคุม ปองกัน 
และกำจัดโรคระบาดสัตว โรคติดตอระหวาง สัตวและคน และโรคติดตออุบัติใหม  17กิจกรรมสรางภูมิคุ มกัน
ปองกันโรคระบาดสัตว กิจกรรมบำบัดและรักษาพยาบาลสัตว โครงการรณรงคทำความสะอาดและทำลายเชื้อ
โรคในพื้นที่เสี่ยง การสรางเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๒ 17 การปรับระบบการเลี้ยงสัตว
ตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวและตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับ
สัตว การควบคุมเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตว การบังคับใชกฎหมายตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว การบังคับใช
กฎหมายตามพ.ร.บ.ปองกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั ้งนี้เพื ่อเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเฝาระวังควบคุม ปองกัน และกำจัดโรคระบาดสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน และ
โรคติดตออุบัติใหม โดยในป พ.ศ. 2563 มีเปาหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้  

171. การรายงานสถานการณโรคระบาดสัตว  จำนวน 583 ครั้ง แบงเปน 
17- โรคคอบวม (Hemorrhagic Septicemia) 37 ครั้ง 
17- โรคซี เอ อี (CAE) 2 ครั้ง 
17- โรคบรูเซลโลซิล (Brucellosis) 86 ครั้ง 
17- โรคแบล็กเลก หรือโรคไขขาดำ (Blackleg) 3 ครั้ง 
17- โรคปากและเทาเปอย 219 ครั้ง 
17- โรคพิษสุนัขบา 236 ครั้ง 

2. การ 17ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง กรมปศุสัตวไดดำเนินการเชิงรุก โดยการ
สุมเก็บตัวอยางในพื้นที่เสี่ยงและดำเนินการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เปาหมาย 2,060,000 แหง ผลการ
ดำเนินงาน 2,319,877 แหง คิดเปนรอยละ 112.62 จำแนกเปน 

- สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกรายยอย เปาหมาย ๑,๙๕๓,๘๐๐ แหง ผลดำเนินงาน ๒,๑๖๑,๑๗๗ แหง 
คิดเปนรอยละ ๑๑๐.๖๑ 

- ฟารมสัตวปกรายยอย เปาหมาย ๗๒,๖๗๒ แหง ผลการดำเนินงาน ๙๙,๖๕๔ แหง  
คิดเปนรอยละ ๑๓๗.๑๓ 

- สถานที ่ฆาสัตวปกรายยอย เปาหมาย ๖,๒๔๘ แหง ผลการดำเนินงาน ๖,๔๓๗ แหง  
คิดเปนรอยละ ๑๐๓.๐๒ 

- สนามไกชน / ซอมไก เป าหมาย ๖,๑๖๔ แหง ผลการดำเน ินงาน ๑๐,๖๐๐ แหง  
คิดเปนรอยละ ๑๗๑.๙๗ 

- พื้นที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจำถิ่นที่อยูหนาแนน เปาหมาย ๒๑๒ แหง  ผลการดำเนินงาน 
๓,๑๗๑ แหง คิดเปนรอยละ ๑,๔๙๕ 

- พื้นที่เสี่ยงเปดไลทุง เปาหมาย ๗๘๐ แหง  ผลการดำเนินงาน ๑,๕๗๗ แหง คิดเปนรอยละ 
๒๐๒.๑๘ 

- พ้ืนท่ีเสี่ยงบริเวณแนวชายแดนท่ีติดประเทศเพ่ือนบาน เปาหมาย ๘๐๐ แหง  ผลการดำเนินงาน 
๖,๖๕๕ แหง คิดเปนรอยละ ๘๓๑.๘๘ 

- พ้ืนท่ีท่ีจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง เปาหมาย ๑๙,๓๒๔ แหง  ผลการดำเนินงาน 
๓๐,๖๐๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๕๘.๓๘ 

3. การผลิตและฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว เพ่ือสรางภูมิคุมกันโรคระบาดสัตว 
3.1 การผลิตวัคซีน17สรางภูมิคุมกันปองกันโรคระบาดสัตว  214,722,970 โดส จำแนกเปน 
3.1.1 ผลิตวัคซีนโคและกระบือ จำนวน 20,204,740 โดส 
 - ผลิตวัคซีน FMD ๓ ไทป (ขนาด ๒๐ โดส) จำนวน 1,186,800 โดส  
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 - ผลิตวัคซีน FMD ๓ ไทป (ขนาด ๑๐ โดส) จำนวน 1,490,500 โดส  
 - ผลิตวัคซีน FMD ๒ ไทป (ขนาด 2๐ โดส) จำนวน 4,886,400 โดส  
 - ผลิตวัคซีน FMD 2 ไทป (ขนาด 1๐ โดส) จำนวน 6,149,600 โดส  
 - ผลิตวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย จำนวน 6,149,600 โดส 
 - ผลิตวัคซีนแอนแทรกซ จำนวน 5,000 โดส 
 - ผลิตวัคซีนแบลคเลก จำนวน 336,840โดส 
 - ผลิตวัคซีนผลิตวัคซีนบรูเซลโลซีส จำนวน 14,500 โดส 

3.1.2 ผลิตวัคซีนสุกร 27,771,500 โดส 
- ผลิตวัคซีน FMD 2 ไทป จำนวน 25,524,000 โดส 
- ผลิตวัคซีนอหิวาตสุกร (ขนาด 1๐ โดส) จำนวน 2,247,500 โดส 

3.1.3 ผลิตวัคซีนสัตวปก 166,702,100 โดส 
- ผลิตวัคซีนนิวคาสเซิลลาโซตา(เชื้อเปน ๑๐๐ โดส) จำนวน 1,020,000 โดส 
- ผลิตวัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซตาและหลอดลมอักเสบติดตอไก จำนวน 83,919,000 โดส 
- ผลิตวัคซีนฝดาษไก จำนวน 5,536,000 โดส 
- ผลิตวัคซีนอหิวาตเปด-ไก จำนวน 35,221,100 โดส 
- ผลิตวัคซีนกาฬโรคเปด จำนวน 41,006,000 โดส 

3.1.4 ผลิตแอนติเจน จำนวน 30,130 โดส 
- ผลิตแอนติเจนโรสเบงกอล จำนวน 30,130 โดส 

3.2 ฉ ีดว ัคซ ีนปองกันโรคระบาดสัตว 17 เป าหมาย ๙๓,๖๘๐,๕๒๓ ตัว ผลการดำเน ินงาน 
๙๓,๗๖๒,๔๓๒ ตัว คิดเปนรอยละ 100.08 จำแนกเปน 

- ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย เปาหมาย ๑๑,๖๖๓,๘๐๐ ตัว ผลดำเนินงาน ๑๒,๕๔๒,๔๗๙ ตัว 
คิดเปนรอยละ ๑๐๗.๕๓ 

- ฉีดวัคซีนโรคเฮโมรายิกเซพติซิเมีย เปาหมาย ๙๓๓,๔๓๘ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๑๖๙,๐๔๕ ตัว 
คิดเปนรอยละ ๑๒๕.๒๔ 

 - ฉีดว ัคซีนโรคบรูเซลโลซีส เปาหมาย ๙,๓๔๙ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๐,๐๙๔ ตัว  
คิดเปนรอยละ ๑๐๗.๙๗ 

 - ฉีดวัคซีนโรคแอนแทรกซ ผลการดำเนินงาน ๕,๐๐๐ ตัว 
 - ฉีดว ัคซีนโรคอหิวาตส ุกร เปาหมาย ๕๘,๘๘๐ตัว ผลการดำเนินงาน ๕๒,๑๗๐ ตัว  

คิดเปนรอยละ ๘๘.๖๐ 
17 - ฉีดว ัคซ ีนโรคแบลคเลค เป าหมาย ๑๕ ,๐๕๖ ตัว ผลการดำเน ินงาน ๕๒ ,๑๗๐ ตัว  

คิดเปนรอยละ ๑๗๐.๗๐ 
 - ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา17 เปาหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕๗,๕๑๙ ตัว คิดเปน

รอยละ ๕.๗๙ 
 - ฉีดวัคซีนโรคสัตวปก17 เปาหมาย ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๗๙,๙๐๐,๔๒๔ ตัว 

คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๘ 
4. การปรับระบบการเลี้ยงสัตว กรมปศุสัตวไดดำเนินการปรับระบบการเลี้ยงสัตวปก(ไกพ้ืนเมือง)

ใหกับเกษตรกรรายยอย จำนวน ๑๐๒,๑๒๐ ราย  
175. กิจกรรมบำบัดและรักษาพยาบาลสัตว เปาหมาย 229,790 ตัว ผลการดำเนินงาน 

463,109 ตัว คิดเปนรอยละ 201.54 จำแนกเปน 
- โคเนื้อ เปาหมาย 45,404 ตัว ผลการดำเนินงาน 197,630 ตัว  คิดเปนรอยละ 435.27 



20 

- โคนม เปาหมาย 5,468 ตัว ผลการดำเนินงาน 18,019 ตัว  คิดเปนรอยละ 329.53 
- กระบือ เปาหมาย 21,670 ตัว ผลการดำเนินงาน 26,586 ตัว คิดเปนรอยละ 122.69 
- แพะ-แกะ เปาหมาย 26,492 ตัว ผลการดำเนินงาน 28,349 ตัว คิดเปนรอยละ 107.01 
- สุกร เปาหมาย 50,756 ตวั ผลการดำเนินงาน 51,754 ตัว  คิดเปนรอยละ 101.97 
- ไกพ้ืนเมือง เปาหมาย 80,000 ตัว ผลการดำเนินงาน 140,771 ตัว คิดเปนรอยละ 175.96 

6. การรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตวและ17การสรางเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ี 

17    ปศุสัตวเขต ๒  กรมปศุสัตวไดดำเนินการตรวจรับรองฟารมปลอดโรคระบาดสัตว จำนวน 17

๑,๐๕๗ ฟารม โดยทั้งหมด 17ผาน 17การรับรองใหเปนฟารมปลอดโรคระบาดสัตว และไดดำเนินการ 17ตรวจรับรอง
ฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๒ จำนวน 74 ฟารม จำนวนตัวอยางตรวจวินิจฉัย 
เปาหมาย 720 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน ๑,๒๐๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๖๖.๙๔ 

7. การตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวและ17ตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว  
17กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานสากล ท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาคใหไดมาตรฐานสากล ISO/IEC : 17025 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตวใหไดรับการ
รองมาตรฐาน และตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว ดังนี้ 

7.1 การตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเป อย 17 เปาหมาย ๗,๐๔๗ ตัวอยาง ผลดำเนินงาน ๗,๐๔๘ 

ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง17มีผลเปน Positive  
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคเฮโมรายิกเซพติซิเมีย 17 เปาหมาย 20 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 15 

ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง17มีผลเปน Positive 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคบรูเซลโลซีส 17 เปาหมาย 500 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 660 ตัวอยาง 

ตัวอยาง17มีผลเปน Positive จำนวน 10 ตัวอยาง 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรควัณโรค17 เปาหมาย 50 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 48 ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง

17มีผลเปน Positive 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา17 เปาหมาย 400 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 350 ตัวอยาง 17

จำนวนตัวอยางท่ีมีผลเปน Positive จำนวน 10 ตัวอยาง 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคแอนแทรกซ17 เปาหมาย 20 ตัวอยาง ผลดำเนินงาน 20 ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง1 7

มีผลเปน Positive 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคแบลคเลค17 เปาหมาย 10 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 5 ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง1 7

มีผลเปน Positive 
17- 17ตรวจวินิจฉัยโรคสัตวปก เปาหมาย 2,000 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 1,500 ตัวอยาง 

จำนวนตัวอยางท่ีมีผลเปน Positive จำนวน 40 ตัวอยาง 

7.2 การตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว เปาหมาย 1,330 รายการ 421 ตัวอยาง ผลการ
ดำเนินงาน 2,446 รายการ 440 ตัวอยาง ตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ จำนวน 3 ตัวอยาง ดังนี้ 

 - ตรวจสอบวัคซีนฝดาษไก เปาหมาย 3 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 3 ตัวอยาง จำนวน
ตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ จำนวน 2 ตัวอยาง  

 - ตรวจสอบวัคซีนกาฬโรคเปด  เปาหมาย 15 ตัวอยาง ผลดำเนินงาน 17 ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง
ท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนอหิวาตเปด-ไก เปาหมาย 100 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 102 ตัวอยาง  
ตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพจำนวน 1 ตัวอยาง 
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 - ตรวจสอบวัคซีนอหิวาตสุกร  เปาหมาย 10 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 11 ตัวอยาง ไมมี
ตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนรวมนิวคาสเซิล (สเตรน ลาโซตา) และหลอดลมอักเสบติดตอในไก ชนิดเชื้อ
เปน เปาหมาย 45 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 45 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ชนิดน้ำมันสำหรับสุกร เปาหมาย 5 ตัวอยาง ผลการ
ดำเนินงาน 6 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดเอเควียส สำหรับโค กระบอื แพะ แกะ เปาหมาย 
20 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 24 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนเฮโมรายิกเซพติเมียชนิดน้ำมัน เปาหมาย 5 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 
6 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนแอนแทรกซ เปาหมาย 1 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาร 1 ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง
ท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนบรูเซลโลซีส สเตรน 19 เปาหมาย 3 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 4 ตัวอยาง 
ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนแบลคเลก เปาหมาย 2 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 2 ตัวอยาง ไมมีตัวอยาง
ท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบวัคซีนแอนติเจนบรูเซลโลซิสชนิดโรสเบงกอล เปาหมาย 5 ตัวอยาง ผลการ
ดำเนินงาน 5 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบน้ำยาละลายวัคซีนกาฬโรคเปด เปาหมาย 120 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 
127 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบน้ำยาละลายวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอในไก เปาหมาย 50 ตัวอยาง 
ผลการดำเนินงาน 49 ตัวอยาง ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบน้ำยาละลายวัคซีนฝดาษไก เปาหมาย 1 ตัวอยาง ผลการดำเนินงาน 2 ตัวอยาง 
ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

 - ตรวจสอบน้ำยาละลายวัคซีนบรูเซลโลซีส เปาหมาย 1 ตัวอยาง ผลดำเนินงาน 1 ตัวอยาง 
ไมมีตัวอยางท่ีไมผานการทดสอบคุณภาพ 

8. การควบคุมเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตว กรมปศุสัตวไดจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว (NID) 
เพื่อใหทราบถึงทะเบียนประวัติ และไดดำเนินการพัฒนาระบบเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิลเกทรอนิกส(e-
Movement) โดยการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตวท้ังในประเทศและออกนอกประเทศ  ดังนี้ 

8.1 การจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว จำแนกเปนรายชนิดสัตว ดังนี้ 
 - กระบือ ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว จำนวน 192,790 ตัว 
 - โคนม ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว จำนวน 22,553 ตัว 
 - สุกร ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว จำนวน 119,217 ตัว 
  - แพะ ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว จำนวน 5,890 ตัว 
 - แกะ ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว จำนวน 4,571ตัว 

8.2 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตว  
 - ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวภายในประเทศ จำนวน 6,228,948 ฉบับ  
 - ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวออกนอกประเทศ จำนวน 25,543 ฉบับ 29,791,238 ตัว   
 - ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวออกนอกประเทศ 8,367 ฉบับ 83,467.42 ตัน  
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กลยุทธท่ี 3 ยกระดับการผลิตสินคาปศุสัตวสูระบบมาตรฐาน  

- ตัวช้ีวัดท่ี 5 ปริมาณสินคาปศุสัตวท่ีผลิตภายใตระบบมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป    

เปาประสงคท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 

กลยุทธท่ี ๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเล้ียง/ระบบการผลิตอาหารและสินคา 
                การปศุสัตวไทยและกระบวนการผลิต (ลดตนทุน) 

- ตัวช้ีวัดท่ี ๖ ประสิทธิภาพการผลิตสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกำหนด 

- ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ตนทุนการผลิตตอหนวยลดลงรอยละ ๔ 

 กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว ใหมีความเหมาะสม ดังนี ้
1. พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 

1.1 พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว โดยศูนย/สถานีทดสอบพันธุสัตว ที่กระจายอยูในแตละภูมิภาคท่ัว
ประเทศ 35 แหง ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ โดยดำเนินการคัดเลือกพอ/แมพันธุ ทดสอบและคัดพันธุเพ่ือ
ทดแทน โดยจำแนกเปน ดังนี้ 

โครงการ / กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
1.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตวในศูนย/สถานีทดสอบพันธุสัตว 

1.1.1 การปรับปรุงพันธุกระบือ 
พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
15 

260 
91 

156 

 
18 

260 
267 
145 

 
120 
100 

293.40 
92.94 

1.๑.๒ การปรับปรุงพันธุโคเน้ือ 
พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
121 

3,025 
605 

1,518 

 
161 

3,820 
600 

2,224 

 
133.06 
126.28 

99.17 
146.51 

 
 

สินคาปศสุัตว 
จำนวนสินคาท่ีผลิตในฟารม

มาตรฐาน ของป 2562 (ตัน) 
จำนวนสินคาท่ีผลิตในฟารม

มาตรฐาน ของป 2563 (ตัน) 

รอยละของปริมาณสินคา
ปศุสัตวท่ีผลติภายใตฟารม

มาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน 
1. โคนม 279,220 577,258 106.74 

2. โคเน้ือ 4,481 4,416 (1.45) 

3. สุกร 1,394,202 1,612,293 15.64 

4. ไกเน้ือ 3,625,723 4,180,597 15.30 

5. ไกไข 836,142,000 883,402,200 5.65 

6. แพะเน้ือ 140 142 1.43 

7. นกกระทา 8,541,524 8,580,907 0.46 

8. เปดเน้ือ 108,175 138,020 27.59 

9. เปดไข 8,531,375 11,892,605 39.40 
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โครงการ / กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
1.๑.๓ การปรับปรุงพันธุโคนม 

พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
3 

380 
312 
266 

 
2 

378 
313 
309 

 
66.70 
99.50 

100.30 
116.20 

1.๑.๔ การปรับปรุงพันธุสุกร 
พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
168 
860 
377 

12,758 

 
189 
831 
555 

11,427 

 
112.50 

96.63 
147.21 

89.38 
1.๑.๕ การปรับปรุงพันธุแพะ 

พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
146 

1,350 
389 

2,030 

 
125 

1,183 
86 

534 

 
85.62 
87.63 
35.77 
26.31 

1.1.6 การปรับปรุงพันธุแกะ 
พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
46 

450 
131 
450 

 
47 

409 
29 
23 

 
102.17 

90.89 
55.47 

5.11 
1.๑.7 การปรับปรุงพันธุไก 

พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
1,160 
5,800 

12,528 
348,000 

 
942 

4,705 
5,849 

331,978 

 
81.21 
81.12 
49.69 
95.40 

1.๑.8 การปรับปรุงพันธุเปด 
พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
1,130 
5,650 

12,204 
441,883 

 
612 

2,856 
5,433 

658,917 

 
54.16 
50.55 
44.52 

149.12 
1.๑.9 การปรับปรุงพันธุสตัวอ่ืน 

พอพันธุ 
แมพันธุ 
ทดแทน 
ลูกเกิด 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
245 
730 

1,755 
24,140 

 
367 

1,683 
813 

58,311 

 
149.80 
230.55 

46.32 
241.55 

 

1.2 พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว โดยศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ ๑๐ แหง , ศูนยวิจัยการผลิตน้ำเชื้อ 
4 แหง และศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน 1 แหง มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 - การคัดเลือกพอพันธุ การผลิตน้ำเชื ้อพอพันธุดี จำนวน 1,009,270 โดส จำแนกเปน 
กระบือพันธุดี 51,183 โดส , โคเนื้อพันธุดี 437,165 โดส , โคนมพันธุดี 495,635 โดส , สุกรพันธุดี 
11,085 โดส และแพะพันธุดี 14,202 โดส 
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 - การใหบริการผสมเทียม จำนวน 453,998 ตัว จำแนกเปนบริการผสมเทียมกระบือ 
26,166 ตัว , โคเนื้อ 268,735 ตัว , โคนม 142,085 ตัว , สุกร 10,228 ตัว และ แพะ 6,784 ตัว ซึ่งมี
ลูกสัตวท่ีเกิดจากการผสมเทียม 329,597 ตัว จำแนกเปน ลูกกระบือ 16,484 ตัว , ลูกโคเนื้อ 158,869 ตัว 
, ลูกโคนม 90,297 ตัว , ลูกสุกร จำนวน 60,149 ตัว และลูกแพะ 3,798 ตัว 

 - การผลิตตัวออน ๓๔๑ ตัวออน จำแนกเปน ตัวออนโคเนื้อ ๑๐๗ ตัวออน , ตัวออนโคนม ๕๒ 
ตัวออน , ตัวออนแพะ ๑๘๒ ตัวออน 

 - การยายฝากตัวออน จำนวน 180 ตัว จำแนกเปน ตัวออนโคเนื้อ 47 ตัว , ตัวออนโคนม 
38 ตัว และตัวออนแพะ 95 ตัว ซึ่งมีลูกสัตวที่เกิดจากการยายฝากตัวออน จำนวน 90 ตัว จำแนกเปน ลูกโค
เนื้อ 17 ตัว ,ลูกโคนม 7 ตัว และลูกแพะ 66 ตัว 

- ตรวจรับรองมาตรฐานศูนยผลิตน้ำเชื้อภาคเอกชน กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนาศูนยผลิต
น้ำเชื้อพอพันธุของภาคเอกชน โดยพัฒนาระบบการผลิตน้ำเชื้อภาคเอกชนใหไดมาตรฐานและมีศูนยผลิตน้ำเชื้อ
ภาคเอกชนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสากล จำนวน 35 แหง    
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2. พัฒนาพันธุพืชอาหารสัตว  

กรมปศุสัตวไดดำเนินการปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุ  การผลิตหนอพันธุ /ทอนพันธุ การผลิต 
เสบียงสัตว รวมถึงการสรางเครือขายการผลิตเสบียงสัตวและการสนับสนุนเสบียงสัตวในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้ 

2.1 การผลิตเมล็ดพันธุ 
- เมล็ดพันธุหลัก เปาหมาย 3,250 กก. ผลงาน 4,022.7 กก. คิดเปนรอยละ 123.78  
- เมล็ดพันธุคัดขยาย เปาหมาย 19,450 กก. ผลการงาน 13,580 กก. คิดเปนรอยละ 69.82 
- เมล็ดพันธุจำหนาย เปาหมาย 77,300 กก. ผลงาน 44,256.5 กก. คิดเปนรอยละ 57.25 

2.2 การผลิตหนอพันธุ/ทอนพันธุ เปาหมาย 5,000 ตัน ผลงาน 5,247.511 ตัน  
                   คิดเปนรอยละ 104.95 
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2.3 การผลิตเสบียงสัตว 
- หญาแหง เปาหมาย ๕,๖๙๘.๕ ตัน ผลการดำเนินงาน ๕,๑๕๔.๑ ตัน คิดเปนรอยละ ๙๐.๕๙  
- ถ่ัวแหง เปาหมาย ๕๒.๕ ตัน ผลการดำเนินงาน ๔๗.๕๑ ตัน คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๙ 
- หญาสด เปาหมาย ๑,๒๗๒ ตัน ผลการดำเนินงาน ๑,๔๑๑.๑๖ คิดเปนรอยละ ๑๑๐.๙๔ 
- พืชอาหารสัตวหญาหมัก เปาหมาย ๑,๓๘๖ ตัน ผลการดำเนินงาน ๑,๐๔๔.๓๗ ตัน  
   คิดเปนรอยละ ๗๕.๓๕ 
- อาหาร TMR เปาหมาย 100 ตัน ผลการดำเนินงาน ๘๕ คิดเปนรอยละ 85 

2.4 สรางเครือขายการผลิตเสบียงสัตวเพื่อการจำหนาย เปาหมาย 1,400 ราย ผลการดำเนินงาน 
๑,๑๙๘ ราย คิดเปนรอยละ 85.57 

2.5 สนับสนุนเสบียงสัตวในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เปาหมาย ๘,๒๘๐ ตัน ๒๖,๕๙๐ ราย ผลการ
ดำเนินงาน ๗,๗๔๒.๑๔ ตัน ๑๗,๙๖๔ ราย คิดเปนรอยละ ๙๑.0๘  

เปาประสงคท่ี 5 การผลิตสินคาปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการทำปศุสัตวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- ตัวช้ีวัดท่ี 8 จำนวนสถานประกอบการปศุสัตว(ฟารม โรงฆาสัตว สถานท่ีผลิตอาหารสัตว และ 
          สถานพยาบาลสัตว)ท่ีมีการจัดการของเสียและนำไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

กรมปศุสัตว ไดสงเสริมการทำปศุสัตวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมสิ่งแวดลอม ดำเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำเสียจากฟารมสุกร ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานรักษาสิ่งแวดลอม เปาหมาย 90 ฟารม ผลการดำเนินงาน 93 ฟารม คิดเปนรอยละ 103.33  ตรวจ
วิเคราะหตัวอยางน้ำเสีย 510 ตัวอยาง และผานเกณฑมาตรฐาน 130 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 25.49 

2. กิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤต ดำเนินการติดตามตรวจสอบแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร เปาหมาย 36 ฟารม ผลการดำเนินงาน 37 ฟารม คิดเปนรอยละ 102.78 โดย
ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำเสีย 480 ตัวอยาง  และผานเกณฑมาตรฐาน 99 ตัวอยาง คิดรอยละ 20.63 

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการในการรักษาสถานภาพปศุสัตวอินทรีย 

- ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละ 70 ของจำนวนฟารมท่ีผานการรับรองการผลิตปศุสัตวอินทรียในปท่ีผานมา  
                         และสามารถรักษาสถานภาพได 

กรมปศุสัตว ไดจัดการอบรมความรูความเขาใจในการพัฒนามาตรฐานปศุสัตวอินทรีย และตรวจ
รับรองฟารมปศุสัตวอินทรีย เพ่ือเปนการสงเสริมผูประกอบการในการทำฟารมปศุสัตวอินทรีย  

1. กิจกรรมฝกอบรมใหความรูความเขาใจในการพัฒนามาตรฐานปศุสัตวอินทรีย  จำนวน 310 ราย 
จำแนกเปน โคนมอินทรีย 31 ราย , ไกพ้ืนเมืองอินทรีย 28 ราย , ไกไขอินทรีย 242 ราย , สกุรอินทรีย 9 ราย 

2. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมปศุสัตวอินทรีย  มีฟารมที่ผานการับรองการผลิตปศุสัตว
อินทรีย จำนวน 65 ฟารม เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 21 ฟารม คิดเปนรอยละ  47.73 จำแนกเปน ฟารมไก
เนื้ออินทรีย 2 ฟารม , ฟารมไกไขอินทรีย 38 ฟารม , ฟารมเปดไขอินทรีย 1 ฟารม , ฟารมผลิตภัณฑน้ำนมพาส
เจอรไรสอินทรีย 1 แหง , วัตถุดิบอาหารสัตวอินทรีย 1 แหง , พืชอาหารสัตวอินทรีย 20 แหง , แปรรูปเนื้อสุกร
อินทรีย 1 แหง และศูนยรวบรวมไขไกอินทรีย 1 แหง 
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เปาประสงคท่ี ๖ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 
กลยุทธท่ี ๗ สงเสริมการข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมืองประจำถิ่น 

    กลยุทธท่ี ๘ ผลักดันการเก็บรวบรวม รักษาตรวจสอบพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตวพ้ืนเมืองประจำถิ่น 

- ตัวช้ีวัดท่ี 10 จำนวนสายพันธุสัตวพ้ืนเมืองประจำถิ่นท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน  
- ตัวช้ีวัดท่ี ๑๑ จำนวนเช้ือพันธุสัตวท่ีไดรับการเก็บอนุรักษและฟนฟู 
- ตัวช้ีวัดท่ี 12 จำนวนเช้ือพันธุพืชอาหารสัตว พันธุพืชพ้ืนเมือง และสมุนไพร  

กลยุทธท่ี 9 สนับสนุนการสรางฐานขอมูลการครอบครองเช้ือจุลินทรียดานปศุสัตว 

- ตัวช้ีวัดท่ี 13 จำนวนสายพันธุครอบครองเช้ือจุลินทรียดานปศุสัตว  
กรมปศุสัตว ดำเนินกิจกรรมในเก็บรักษา การอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว ดังนี้ 
1. เก็บรักษาสายพันธุสัตวพื้นเมืองประจำถิ่น จำนวน 51 สายพันธุ จำแนกเปน กระบือพื้นเมือง  

7 สายพันธุ , โคเนื้อพื้นเมือง 8 สายพันธุ , แพะ-แกะพื้นเมือง 3 สายพันธุ , ไกพื้นเมือง 12 สายพันธุ , เปด
พ้ืนเมือง 4 สายพันธุ , สัตวเลี้ยงไทย 2 สายพันธุ , ชางบาน 13 สายพันธุ และหาน 2 สายพันธุ 

2. เก็บรักษาตัวออนพันธุสัตวพื้นเมือง จำนวน 20 ตัวออน จำแนกเปน ตัวออนโคเนื้อพื้นเมือง 
18 ตัวออน และตัวออนสุกรพ้ืนเมือง 2 ตัวออน  

3. เก็บรักษาน้ำเชื้อพันธุสัตวพ้ืนเมือง (น้ำเชื้อแพะ-แกะพ้ืนเมือง) จำนวน 1,172 โดส  
4. เก็บรักษาพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดีและพืชอาหารสัตวพื้นเมือง จำนวน 410 พันธุ พรอมท้ัง

คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตวพันธุใหม 3 พันธุ 
5. เก็บรักษาสายพันธุเชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว จำนวน 1,652 สายพันธุ  

กลยุทธท่ี 10 สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปศุสัตวระดับเกษตรกร 

- ตัวช้ีวัดท่ี 14 จำนวนฟารมปศุสัตวท่ีจัดทำระบบบัญชีขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปศุสัตว 

กรมปศุสัตว ไดจัดทำระบบบัญชีขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปศุสัตว จำนวน 39 ฟารม
แบงเปน ฟารมโคนม 11 ฟารม ฟารมโคเนื้อ 15 ฟารม และฟารมกระบือ 13 ฟารม  
 
  ปญหาและอุปสรรค :   

๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 
๑.๑ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑) ตัวชี้วัดท่ี 6 ประสิทธิภาพการผลิตสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกำหนด 
๒) ตัวชี้วัดท่ี 7 ตนทุนการผลิตตอหนวยท่ีลดลงรอยละ ๔ 
๓) ตัวชี้วัดท่ี 8 จำนวนสถานประกอบการปศุสัตวท่ีมีการจัดการของเสียและนำไปใชประโยชน 
                   เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒  
๔) ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละ ๗๐ ของจำนวนฟารมท่ีผานการรับรองการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
                   ในปท่ีผานมา และรักษาสถานภาพได 

๑.๒ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบ
ในการเสนอของบประมาณรายจายประจำป 

๒. ดานการปฏิบัติงาน 
๒.๑ เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ทำใหสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานที่กำหนด

ไวและจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ เชน 
การออกตรวจมาตรฐานฟารม/โรงงาน/สถานพยาบาลสัตว ไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 
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2.๒ เรื ่องการจัดสวัสดิภาพสัตว การดำเนินงานในสวนของการใหบริการของหนวยงานจะ
เกี ่ยวกับการรองเรียนในการจัดสวัสดิภาพสัตว ซึ ่งจะตองดำเนินการเองเปนสวนใหญและมอบหมายให
หนวยงานในสวนภูมิภาคท่ีรับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงจะทำใหการดำเนินงานลาชา 

๒.๓ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่สำคัญของเกษตรกรหรือผูรับบริการที่เขารวม
โครงการ เพื่อใชประกอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เชน ไมมีการจัดเก็บขอมูลดาน
รายได ตนทุนการผลิต กอนและหลังการเขารวมโครงการ เปนตน ทำใหไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการได  
 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  ข้ันตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ
ไดใหความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็น
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. ควรมีการปรับเปลี่ยนแกไขระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสถานการณท่ี
เกิดในปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว เกษตรกรและประชาชน ผูรับบริการไดรับประโยชน
สูงสุดจากทางราชการ 

๓. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการ
เรียนรู หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 

๔. ทุกหนวยงานจะตองใหความสำคัญและจัดเก็บขอมูลพื ้นฐานที ่สำคัญของเกษตรกรหรือ
ผูรับบริการ กอนและหลังท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการได    
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางนวัตกรรมท่ีเปนเอกลักษณ และอัตลักษณ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาปศุสัตว 

เปาประสงค : สงเสริมและสรางสรรคสินคาและบริการดานการปศุสัตวใหมีความโดดเดนดวยอัตลักษณ 

ที่มีควบคูกับการสรางตราสินคา (Branding) และเอกลักษณสินคาปศุสัตว เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิม 

(Value added) ใหกับสินคาปศุสัตวไทย รวมทั ้งสงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานการปศุสัตวให

ครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย และเหมาะสมตอการใชเพื่อพัฒนาการปศุสัตว ตลอดจนเพิ่มผลิตภัณฑที ่เปน

นวัตกรรมดานปศุสัตวใหมีจำนวนมากและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมและผลักดันใหเกิดการยอมรับในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
1) จำนวนผลิตภัณฑท่ีเปนนวัตกรรม และจำนวนผลิตภัณฑท่ีมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) จำนวนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมดานปศุสัตวตลอดหวงโซอุปทานเพ่ิมข้ึน 

3) รอยละของงบประมาณภาครัฐดานวิจัยและนวัตกรรม 

4) สัดสวน GDP ภาคปศุสัตว 

5) จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานปศุสัตวถูกนำไปใชประโยชน 

6) จำนวนสินคาท่ีมีเอกลักษณ อัตลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิสังคม 

เปาประสงคท่ี 1  มีผลิตภัณฑท่ีเปนนวัตกรรมดานการปศุสัตว 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย(R&D) และการพัฒนานวัตกรรม(R&I)ดานการปศุสัตว 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 จำนวนผลิตภัณฑท่ีเปนนวัตกรรม และจำนวนผลิตภัณฑท่ีมาจากความหลากหลาย 
                 ทางชีวภาพ (ชนิด) 
- ตัวช้ีวัดท่ี 2 จำนวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมดานปศุสัตวตลอดหวงโซอุปทานเพ่ิมข้ึน (เรื่อง)  
- ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของงบประมาณภาครัฐดานวิจัยและนวัตกรรม  
                 (คิดเทียบรอยละของงบประมาณของกรมปศุสัตว) 

กรมปศุสัตว ไดรับงบประมาณดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานวิชาการ จำนวน 
19 โครงการ เปนเงิน 24,035,200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.10 ของงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การสรางพอพันธุโคเนื้อพันธุตากชั้นเลิศของกรมปศุสัตว งบประมาณรวม 2,144,300 บาท 
 1.1 ความสัมพันธระหวางรูปแบบของยีนไธโรกลอบิวลินกับลักษณะไขมันแทรกในโคตาก  

งบประมาณ 448,600 บาท 
 1.2 การคัดเลือกโควัยหนุมเพศผูพันธุตาก ดวยการทดสอบความสมบูรณพันธุเพ่ือเตรียมเปน

พอพันธุโคเนื้อชั้นเลิศ งบประมาณ 665,800 บาท 
 1.3 การทดสอบลูกของพอโคพันธุตากจากการวิเคราะหระหวางฝูงของหลายลักษณะโดยใช

เทคนิค BLUP งบประมาณ 1,029,900 บาท 
2. การพัฒนานวัตกรรมในการกำาหนดมาตรฐานพันธุกรรมสุกรดวยพันธุศาสตรโมเลกุล 

งบประมาณ 1,476,800 บาท 
3. การพ ัฒนาช ุดทดตรวจทางซ ีร ัมว ิทยาชน ิด competitive ELISA (cELISA) สำาหรับ

วินิจฉัยโรคบรูเซลโลสิส  งบประมาณ 420,000 บาท 
4. ผลของระยะการตัดท่ีมีตอผลผลิตและคุณภาพของหญารูซ่ีลูกผสม Br 04/2515 งบประมาณ

166,000 บาท 
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5. การสรางและจัดทำปฏิทินอาหารโคนมในรอบปเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม  
(การทดสอบสูตรอาหารโคนมตามปฏิทินอาหารสัตวในฟารมเกษตรกร) งบประมาณ 3,712,000 บาท 

6. การใชเทคโนโลยีจีโนมเพื่อประเมินพันธุกรรมลักษณะความคงทนของการใหนมในโคนม 
งบประมาณ 2,284,800 บาท 

7. การใชเทคโนโลยีอัลตราซาวดในการประเมินสมรรถภาพระบบสืบพันธุพอโค งบประมาณ
1,086,000 บาท 

8. การใชองคความรูดานโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุและผลผลิตในฟารมโคนม 
งบประมาณ 431,700 บาท 

9. การประเมินการตั้งทองระยะตนในโคนมดวยอุณหภูมิพ้ืนผิวรางกายและอุณหภูมิน้ำนม โดยใช
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด งบประมาณ 457,500 บาท 

10.การพัฒนาแอพพลิเคช ั ่นสำาหร ัการจ ัดการฟาร มโคนม iFarmer Plus งบประมาณ
1,131,200 บาท 

11. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย งบประมาณ
รวม 2,545,300 บาท 

 11.1 ผลของขนาดฟารมที่มีตอประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และความยั่งยืนทางดาน
เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอมของระบบการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

 11.2 ผลของระดับพลังงานในอาหารโครีดนมระยะตนตอประสิทธิภาพการผลิตและความ
ยั่งยืนทางดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 11.3 ผลของระบบการเลี ้ยงโคสาวทดแทนตอสมรรถนะการผลิต ประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากร ลักษณะทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม  

12. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วอัลฟลฟาพันธุนีโอทาชิวากาบาในประเทศไทย 
งบประมาณรวม 655,600 บาท 

 12.1 ผลของระยะปลูกที่มีตอผลผลิตและคุณคาทางโภชนะของถั่วอัลฟลฟาสายพันธุนีโอทา
ชิวากาบา งบประมาณ 346,000 บาท 

 12.2 ผลของระยะปลูกที่มีตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของถั่วอัลฟลฟาสายพันธุนีโอทาชวิา
กาบา งบประมาณ 309,600 บาท 

13. การใชกากกาแฟและกากใบชาที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเปนสารเสริมในอาหารสัตวเพื่อลดการใช
ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสุกร(การใชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำาคัญจากกากกาแฟ และกากใบชาที่มีผล
ตอแบคทีเรียท่ีกอโรคในระบบทางเดินอาหารของสุกร) งบประมาณ 754,100 บาท 

14. การผลิต virus-like particles (VLPs) เพื ่อพัฒนาการวินิจฉัยโรค african swine fever 
(ASF) งบประมาณ 1,262,400 บาท 

15. ประสิทธิภาพของการใชพอพันธุปากชอง 5 เพื่อผลิตสุกรขุนในระบบการเลี้ยงสุกรขุนทั่วไป 
และระบบการเลี้ยงหมูหลุม งบประมาณ 820,900 บาท  

16. การพัฒนาวัคซีนโดยใช vector adenovirus เพื่อปองกันโรคปากและเทาเปอยซีโรไทปO 
และ A  งบประมาณ 1,736,800 บาท 

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะพันธุแบล็คเบงกอล (อิทธิพลของพันธุกรรมและการ
จัดการท่ีมีตออัตราการเจริญเติบโตและลักษณะซากของแพะพันธุแบล็คเบงกอล) งบประมาณ 465,000 บาท 

18 การพัฒนาโปรแกรมการผสมเทียมแพะสำหรับเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
งบประมาณ 937,100 บาท 
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19. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเพิ่มการผลิตและการตลาดในระบบการเลี้ยงกระบือแบบ
ประณีต งบประมาณ 1,616,000 บาท 

ทั ้งนี ้ มีจำนวนผลิตภัณฑที ่เปนนวัตกรรม 9 ชนิด และมีจำนวนผลิตภัณฑที ่มาจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้ 

1. ความหลากหลายทางดานพันธุสัตว 425 สายพันธุ ไดแก กวาง(2) , แกะ(10) , กระบือ(62) , 
โคเนื้อ(73) , แพะ(25) , เปด(20) , สุกร(42) , ไก(165) , แกะ(10) , หาน(2) , ชาง(13) , มา(1) 

2. ความหลากหลายทางดานพันธุพืชอาหารสัตว 4,868,940 กก. ไดแก พันธุพืชอาหารสัตว
สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ 64,440 กก. และ พันธุพืชอาหารสัตวสำหรับผลิตทอนพันธุ 4,801,500 กก.  

3. ความหลากหลายทางดานเซลลเพาะเลี้ยง 325 ตัวอยาง ไดแก แพะพันธุแท(55) , พระโค 
(98) , โคพื้นเมืองภาคใต(โคชน)(33) , โคพื้นเมืองภาคเหนือ(ขาวลำพูน)(82) , โคพื้นเมืองภาคตะวันตก 
(โคลาน)(43) , โคพ้ืนเมืองภาคอิสาน(14) 

4. ความหลากหลายทางดานตัวออน 285 ตัวออน ไดแก โคไทยแบล็ค(64) , พระโค(10) ,  
โคพื้นเมืองภาคเหนือ(ขาวลำพูน)(82) , โคพื้นเมืองภาคอิสาน(119) , โคพื้นเมืองภาคใต(โคชน)(3) , แพะ
พ้ืนเมือง(7) 

5. ความหลากหลายทางดานน้ำเชื้อ 22,689 โดส ไดแก โคพื้นเมืองภาคใต(1,850) , แพะ
พ้ืนเมือง(100) , โคเนื้อ(บรามันหขาว)(2,000) , โคนม(18,739) 

เปาประสงคท่ี 3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานปศุสัตวถูกนำไปใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหไปสูเชิงพาณิชย 

- ตัวช้ีวัดท่ี 5 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานปศุสัตวถูกนำไปใชประโยชน 
กรมปศุส ัตวผลักด ันให ม ีการนำผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมดานปศุส ัตวไปใชประโยชน 

ประกอบดวยผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่เกษตรผูเลี้ยงสัตว เจาหนาที่ นำไปใชประโยชน จำนวน 23 เรื่อง 
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 14 เรื่อง ดังนี้  

๑. โครงการEGG Alert ผูใชประโยชน เกษตรกรผูเลี้ยงไกไขจำนวน 77 จังหวัด 
2. โครงการการทำสัญลักษณเบอรหูกระบือแบบรองลึก ผูใชประโยชน เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ

จำนวน 77 จังหวัด 
3. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมคุณภาพการทดสอบดานจุลชีววิทยาของ

หองปฏิบัติการที่รับการถายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว ผูใชประโยชน หองปฏิบัติการดานจุลชีววิทยาของ 
กรมปศุสัตว จำนวน 56 แหง 

4. โครงการผลการใชปุ ยน้ำหมักมูลโคตอผลผลิตและคุณภาพหญาเนเปยร พันธุ ไตหวัน  
ผูใชประโยชน เกษตรกรกลุมผูเลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 3 เจาหนาท่ีสงเสริมของศูนยรวบรวน้ำนมดิบ และ
เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จำนวน 300 ราย 

5. โครงการหองสเปรยน้ำยาฆาเชื้อโรคเคลื่อนท่ี ผูใชประโยชน เจาหนาที่ศูนยวิจัยและบำรุง 
พันธุสัตวนครสวรรค จำนวน 10 ราย 

6. โครงการเครื่องขัดลางรองเทาบูทโดยไมตองถอดรุน TUT1 ผูใชประโยชน เจาหนาที่ศูนยวิจัย
และบำรุงพันธุสัตวนครพนม จำนวน 10 ราย 

7. โครงการอุปกรณว ัดปร ิมาณน้ำฝน DIY (Rain Gauge Do It Yourself) ผู  ใช ประโยชน  
กลุมเกษตรกรผูปลูกหญาเลี้ยงสัตว จำนวน 77 จังหวัด 
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8. โครงการการวิเคราะหพื้นที่เลี้ยงสัตวปกเพื่อการควบคุมปองกันโรคดวยวิธีการตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูใชประโยชน 
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จำนวน 77 จังหวัด 

9. โครงการการผลิตวัคซีนแบลคเลกชนิดลดปริมาตรฉีดตอโดสในระดับตนแบบ ผูใชประโยชน 
เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 77 จังหวัด 

๑0. โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนรวมแบลคเลกและเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่ใช
แอดจูแวนทตางกัน ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงโค จำนวน 77 จังหวัด 

๑1. โครงการการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เปนสาเหตุของโรคบาบิซิโอสิส ไทเลอริโอสิส 
และอะนาพลาสโมสิสในโคและกระบือโดยเทคนิค multiplex real-time polymerase chain reaction v 
ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 77 จังหวัด 

๑2. โครงการการพัฒนา recombinant 3ABC based ELISA เพ่ือวินิจฉัยสัตวท่ีติดเชื้อไวรัสโรค
ปากและเทาเปอย ออกจากสัตวท่ีไดรับวัคซีน ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือ 
จำนวน 77 จังหวัด 

13. การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสำหรับสัตว ผูใชประโยชน เจาหนาที่กรมปศุสัตว
จำนวน 77 จังหวัด 

14. การพัฒนาการออกแบบไพรเมอรเพื่อการตรวจสอบชนิดของสัตวจากไมโตคอนเดรียลยีน 
ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว จำนวน 77 จังหวัด 

15. ผลของชวงเวลาการผสมเทียมและความเปนกรด-ดางตอสัดสวนเพศลูกในแพะนม  
ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ จำนวน 77 จังหวัด 

16. ผลของการผสมเทียมแพะแบบลาพาโรสโคปคในแมแพะตัวใหตอจำนวนและคุณภาพของตัว
ออน ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ จำนวน 77 จังหวัด 

17. Estimation of genetic parameters and trends for production traits of dairy cattle 
in Thailand using a multiple-trait multiple-lactation test day modal ผูใชประโยชน เจาหนาที่กรม
ปศุสัตว จำนวน 77 จังหวัด 

18. การศึกษาขอมูลเพ่ือใชในการกำหนดมาตรฐานสินคาเกษตร กระถินสับแหง กระถินปน และ
กระถินอัดเม็ด ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูปลูกอาหารสัตวจำนวน 77 จังหวัด 

19. ผลการศึกษาการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปไขเยี่ยวมาสมุนไพรตานอนุมูลอิสระ ผูใชประโยชน 
ผูประกอบการแปรรูปไขไก ไขเยี่ยวมา จำนวน 77 จังหวัด  

20. การศึกษาความเปนไปไดสำหรับการเลี้ยงไกงวงอินทรียของเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผูใชประโยชน เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงไกงวงจำนวน 77 จังหวัด 

21. ระบบประเมินความเสี่ยงฟารมสุกร  E-Smart Plus ผูใชประโยชน เจาหนาที่กรมปศุสัตว 
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จำนวน 77 จังหวัด 

22. การประเมินผลการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโณคพิษสุนัขบาในสัตว ภายใตแผน
ยุทธศาสตรการดำเนินโครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี พ.ศ. 2560-2563 ผูใชประโยชน เจาหนาท่ี
กรมปศุสัตว จำนวน 18 จังหวัด 

23. ปญหาดานสุขภาพสัตวท่ีสงผลใหมีการใชยาตานจุลชีพในฟารมโคนมในประเทศไทยระหวาง
เดือนตุลาคม 2561-ตุลาคม 2562ผู ใชประโยชน เจาหนาที่กรมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จำนวน 77 
จังหวัด 
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 ปญหาและอุปสรรค :   
๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 

๑.๑ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานตามกลยุทธ/ตัวชี้วัด ดังนี้ 
- กลยุทธท่ี ๒ เพ่ิมมูลคาสินคาปศุสัตว / ตัวชี้วัดท่ี ๔ สัดสวน GDP ภาคปศุสัตว 
- กลยุทธที่ 4 สงเสริมการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ

เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นสรางสัญลักษณสินคาปศุสัตว / ตัวชี้วัดท่ี 6 จำนวนสินคาที่มีเอกลักษณ  
อัตลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิสังคม 

๑.๒ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบ
ในการเสนอของบประมาณรายจายประจำป 

๒. ดานการปฏิบัติงาน 
๒.๑ เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา2019 ทำใหสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงาน  
๒.๒ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่สำคัญของเกษตรกรหรือผูรับบริการที่เขารวม 

โครงการ เพ่ือใชประกอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  ข้ันตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ
ไดใหความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็น
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. ควรมีการปรับเปลี่ยนแกไขระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสถานการณท่ี
เกิดในปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว เกษตรกรและประชาชน ผูรับบริการไดรับประโยชน
สูงสุดจากทางราชการ 

๓. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการ
เรียนรู หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 

๔. ทุกหนวยงานจะตองใหความสำคัญและจัดเก็บขอมูลพื ้นฐานที ่สำคัญของเกษตรกรหรือ
ผูรับบริการ กอนและหลังท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการได 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บูรณาการองคความรูและความรวมมือดานการปศุสัตวสูระดับสากล 

เปาประสงค : มุงม่ันพัฒนาความรวมมือดานการปศุสัตวภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีมีอยูเดิม 

และแสวงหาโอกาสในการสรางความรวมมือดานการปศุสัตวทั ้งภายในและภายนอกประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศเพิ่มเติม พรอมบูรณาการรวมกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู การวิจัย

และพัฒนา การถายโอนและเรียนรูเทคโนโลยี/นวัตกรรม การฝกอบรมดานการปศุสัตว และมิติทางการคา 

รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการผลักดันบทบาทของไทยและสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาปศุสัตวไทยใน

เวทีระดับโลก 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) รอยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวที่ไดรับการจัดเก็บ    
    ในระบบฐานขอมูล 
2) รอยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวที ่ไดรับการ  
    วิเคราะห ทบทวน และกำหนดแนวทางดำเนินการ 
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
4) จำนวนคูคาหรือชนิดสินคาสะสม ท่ีมีการเจรจาทางการคาและมีขอตกลงในการรับซ้ือสินคาปศุสัตว 
    ท่ีเพ่ิมข้ึน 
5) จำนวนครั ้งที ่เผยแพรประชาสัมพันธดานมาตรฐานคุณภาพสินคาปศุสัตว หรือเขารวมจัด 
    นิทรรศการหรืองานมหกรรมแสดงสินคาอาหารในระดับนานาชาติ 
6) จำนวนหัวขอเรื่องจากการเขารวมประชุมระหวางประเทศท่ีไดนำไปใชประโยชน 

เปาประสงคท่ี 1 มุงม่ันพัฒนาความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศท่ีมีอยูเดิม 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลความรวมมือดานการปศุสัตวกับตางประเทศหรือ 
               องคการระหวางประเทศ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตว 
                 ท่ีไดรับการจัดเก็บในระบบฐานขอมูล 

กรมปศุสัตว ไดรวมมือดานการปศุสัตวกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 8 โครงการ 
ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 85.19 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กลยุทธท่ี 2 สรางแนวทางการดำเนินการท่ีชัดเจนและไดรับประโยชนสูงสุด ในการดำเนินกิจกรรม 
               ความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละ ๗๐ ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตว 
                 ท่ีไดรับการวิเคราะห ทบทวน และกำหนดแนวทางดำเนินการ 

กรมปศุสัตวไดมีการทบทวนโครงการภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 3 โครงการ ดังนี้  
1) โครงการความรวมมือทางดานโคนมกับออสเตรเลีย  
2) โครงการเสริมสรางบุคลากรดานโคนมในประเทศไทยภายใตโครงการความรวมมือระหวาง

ประเทศไทย-นิวซีแลนด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทย  
3) โครงการ ASF Regionalization (Virtues study visit of DLD Thailand to Hungary 

Belgium and the Netherlands) 
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เปาประสงคท่ี 2 แสวงหาโอกาสในการสรางความรวมมือดานการปศุสัตวกับตางประเทศหรือองคการ 
                     ระหวางประเทศเพ่ิมเติมและยกระดับการใหความรวมมือทางวิชาการดานการปศุสัตว 
                     ของอาเซียน 

กลยุทธท่ี 3 แสวงหาโอกาส ชองทาง หรือวิธีการในการสรางความรวมมือใหมๆ ดานการปศุสัตว 
               ระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 4 แสดงศักยภาพความเปนผูนำดานการปศุสัตวภายใตกรอบความรวมมือดานตางๆ  
               ในเวทีระหวางประเทศ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 3 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
                   ท่ีเพ่ิมข้ึน 

กรมปศุสัตวได ไดดำเนินการจัดประชุมภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ดังนี้ 
1. ดำเนินการจัดประชุมระหวางประเทศ 
 (1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตวไทย - มาเลเซีย ครั ้งที ่ 7 (The 7th Joint 

Thailand and Malaysia Sub – Committee Meeting on Livestock Development) 
2. เขารวมประชุมกับองคกรระหวางประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง ไดแก 
    (1) เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการองคการสุขภาพสัตวโลก ประจำภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกไกล และโอเชียเน ีย (OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania) ใน
รูปแบบ virtual meeting ผานโปรแกรม ZOOM โดยมีประเทศท่ีเขารวมประชุม  

 (2) เขารวมการประชุม Regional Steering Committee Meeting of the GFTADs for 
Asia and the Pacific ครั้งท่ี 11 ในรูปแบบ virtual meeting ผานโปรแกรม ZOOM โดยมีประเทศท่ีเขารวม
ประชุม  

  (3) การประชุมคณะกรรมการดานเกษตร (Committee on Agriculture; COAG) ครั้งท่ี 27 
ในรูปแบบ virtual meeting  

เปาประสงคที่ 3 ผลักดันบทบาทของไทยและการสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาปศุสัตวไทย 
 ในเวทีระดับโลก 

กลยุทธท่ี 5 เสริมสรางความเช่ือม่ันในมาตรฐานคุณภาพสินคาปศุสัตวของไทย 

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 จำนวนประเทศคูคาหรือชนิดสินคาสะสม ท่ีมีการเจรจาทางการคาและมีขอตกลง 
                 ในการรับซ้ือ สินคาปศุสัตวท่ีเพ่ิมข้ึน 

กรมปศุสัตว ไดพัฒนากระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานสากล โดยการควบคุมกำกับ
ดูแลกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำใหเขาสูระบบมาตรฐาน (GAP/GMP/ HACCP)  
รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือใหไดสินคาปศุสัตวท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับของประเทศคูคา ท้ังประเทศคูคาท่ีนำเขาและสงออกสินคาปศุสัตว ดังนี้ 

1. ประเทศคู คาที ่นำเขาสินคาปศุสัตว ประกอบดวย กลุ มประเทศในเอเซีย 37 ประเทศ ,  
กลุมประเทศในยุโรป 38 ประเทศ , กลุมประเทศในแอฟริกา 19 ประเทศ , กลุมประเทศในอเมริกาเหนือ  
7 ประเทศ , กลุมประเทศในอเมริกาใต 10 ประเทศ และกลุมประเทศในโอเชียเนีย 5 ประเทศ  

2. ประเทศคูคาที่สงออกสินคาปศุสัตว  มีสินคาท่ีไดเจรจาทางการคาและมีขอตกลงในการรับซ้ือ
กับประเทศคูคาเพ่ิมข้ึน 6 ประเทศ ไดแก กลุมประเทศเพ่ือนบาน 2 ประเทศ คือ กัมพูชาและเวียดนาม สินคา
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สุกรมีชีวิต , กลุมประเทศ EU 4 ประเทศ ไดแก ประเทศเบลเยียม สินคาโคทำพันธุและเนื้อโค , ประเทศ
ฝรั่งเศส สินคาเครื่องในโค , ประเทศเยอรมันและประเทศสเปน สินคา PAPs; process animal protein 

เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือใหบุคลากรท่ีไปเขารวมประชุมระหวางประเทศ นำความรูท่ีไดรับมาถายทอด เผยแพร  
                    และนำไปใชประโยชน 

กลยุทธท่ี 7 ผลักดันใหเกิดการนำองคความรูท่ีไดจากการประชุมระหวางประเทศมาใชประโยชน 

               หรือถายทอดความรู หรือตอยอดเปนงานวิจัยและพัฒนา 

- ตัวช้ีวัดท่ี 6 จำนวนหัวขอเรื่องจากการเขารวมการประชุมระหวางประเทศท่ีไดนำไปใชประโยชน 
กรมปศุสัตว ไดสงใหเจาหนาที่ของหนวยงานเขารวมประชุมระหวางประเทศและนำความรูมา

ถายทอดในองคกร จำนวน 38 เรื่อง ดังนี้ 
(1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม (ASEAN Ministers on Agriculture 

and Forestry: AMAF) ครั ้งที ่  41 จำนวนบุคลากรที ่ได ร ับการถายทอด 28 คน โดยประชุมผานทาง 
Application Line  

(2) การประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ Workshop on Promoting Veterinary Cooperation by 
Sharing Experience on Animal Quarantine Procedure and Initiating the Networking System for 
cross border legal trade of animal and animal products in the MekongLancang Region 

(3) การประชุมคณะทำงานดานการปศุสัตวแหงอาเซียน ครั ้งที ่ 28 (The 28th ASEAN 
Sectoral Working Group on Livestock : ASWGL) และการประชุมที่เกี่ยวของ จำนวนบุคลากรที่ไดรับการ
ถายทอด 28 คน โดยการเผยแพรผาน Application Line  

(4) การประชุม The 29th ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality 
for Prepared Foodstuff Product Working Group 

(5) การศึกษาดูงาน ASF regionalization ณ สหภาพยุโรป ผานทางวีดีทัศน (virtual visit) จำนวน
บุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 15 คน 

(6) การประชุมเรื ่องเจาะลึกชิลี: โอกาสการคาและการลงทุนของไทยในอเมริกาใต จำนวน
บุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 80 คน 

(7) การประชุมหารือกับผู ช วยเลขานุการดานการเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 15 คน 

(8) การประชุมหารือในประเด็นความรวมมือทางดานวิชาการและการคาสินคาปศุสัตวกับผูแทน
จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน 

(9) การประชุมหารือในประเด็นความรวมมือทางดานวิชาการดานโคนมและความคืบหนา
ประเด็นการคาสินคาปศุสัตวกับคณะผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมารกประจำประเทศไทยผาน Video 
conference จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน  

(10) การประชุมติดตามความคืบหนาประเด็นปศุสัตวระหวางไทย-สหภาพยุโรป จำนวนบุคลากร
ท่ีไดรับการถายทอด 30 คน 

(11) การประชุมหารือในประเด็นการคาสินคาปศุสัตวกับผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล 
ประจำประเทศไทย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน 

(12) การประชุมหารือในประเด็นการคาสินคาปศุสัตวกับผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตชิลี 
ประจำประเทศไทย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน  

(13) การประชุมหารือในประเด็นความรวมมือและการคาสินคาปศุสัตวกับคณะผูแทนจากสถาน
เอกอัครราชทูตเดนมารก ประจำประเทศไทย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 15 คน 
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(14) การประชุมการตรวจประเมินติดตามระบบการผลิตสัตวปกของประเทศไทยจากเจาหนาท่ี
สหภาพยุโรป ดานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Mission) จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 30 คน 

(15) การประช ุมเร ื ่ อง  GFTADs webinar on LSD-Regional situation update จำนวน
บุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน 

(16) การประชุมเรื ่อง Online Training Course on LSD preparedness จำนวนบุคลากรท่ี
ไดรับการถายทอด 8 คน 

(17) การประชุมเรื่อง Lumpy skin disease Follow-up GFTADs regional จำนวนบุคลากรท่ี
ไดรับการถายทอด 3 คน 

(18) ประชุมหารือดานมาตรการ การควบคุมกาฬโรคแอฟริกาในมากับ OIE-Subregional 
Representation for SE-Asia จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน 

(19) การดำเนินการจัดทำ OIE Manual on AHS Emergency vaccination จำนวนบุคลากรท่ี
ไดรับการถายทอด 9 คน 

(20) การติดตามสถานการณและความกาวหนาดานการควบคุมกาฬโรคแอฟริกาในมาของ
ประเทศไทย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด  7 คน 

(21) เร ื ่อง ความคืบหนาในการจัดทำ AHS (Manual on AHS Emergency vaccination) 
จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 8 คน 

(22) เรื่อง ประชุมดานการตรวจทางหองปฏิบัติการกับ OIE reference lab จำนวนบุคลากรท่ี
ไดรับการถายทอด 20 คน 

(23) เรื่อง ประชุมดานขอมูลพ้ืนฐานของกาฬโรคแอฟริกาในมา รวมกัน OIE headquarters,oie 
Oceania และ oie SEA SRR จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 70 คน 

(24) แนวทางการจัดการแขงขันกีฬาขี่มาโดยสมาคมกีฬาขี่มาแหงประเทศไทย และFEI จำนวน
บุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 6 คน 

(25) เรื่อง ประชุมอัพเดทดานการปองกันโรคในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมกับ 
SE-ASIA จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 20 คน 

(26) ประชุมติดตามการดำเนินงานดานกาฬโรคแอฟริกาในประเทศกับ EU-commission 
จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 10 คน 

(27) เรื่อง.การประชุมผูประสานงานระดับชาติดานผลิตภัณฑทางสัตวแพทยครั้งที่ 7 (The 7th 
ASEAN National Focal Points on Veterinary Products (ANFPVP) Meeting 

( 2 8 ) ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ร ื ่ อ ง  Japan - Thailand Hight- Level Cooperation Dialogue on 
Agricultural and Food industries จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(29) การประชุมเร ื ่อง  OIE PVS Pathway Orientation Workshop for South East Asia 
จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(30 )  ก า รป ร ะช ุ ม เ ร ื ่ อ ง  Japan - Thailand Hight- Level Cooperation Dialogue on 
Agricultural and Food industries จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(31) การประชุมเร ื ่อง  OIE PVS Pathway Orientation Workshop for South East Asia 
จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(32) การประชุมความรวมมือระหวางกรมปศุส ัตว และหนวยงานของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา เพื่อสรางความมั่นใจในการรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร สำหรับประเทศใน
ทวีปเอเชีย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 
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(33) การประชุมความรวมมือระหวางกรมปศุส ัตว และหนวยงานของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา เพื่อสรางความมั่นใจในการรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร สำหรับประเทศใน
ทวีปเอเชีย จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(34) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Promoting Veterinary Cooperation by Sharing 
Experience on Animal Quaranine Procedure and Initiating the Networking System for cross 
border legal trade of animal and animal products in the Mekong Lancang Region จำนวนบุคลากร
ท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(35) การประชุม Reginal Streering Committee Meeting of GF TADs for Asia and the 
Pacific จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด 59 คน  

(36) การประชุม กรอบความรวมมือ (FOC on  CIQ) ภายใตแผนงาน IMT-GT จำนวนบุคลากร
ท่ีไดรับการถายทอด 59 คน 

(37) การประชุม online กับ FAO เรื่อง COAG ความม่ันคงทางดานอาหาร 
(38) การประชุม online กับ GRA/LRG   
 

 ปญหาและอุปสรรค :   
๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 

๑.๑ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานตามกลยุทธ/ตัวชี้วัด ดังนี้ 
- กลยุทธท่ี ๖ นำเสนอสินคาปศุสัตวของไทยในเวทีระหวางประเทศ / ตัวชี้วัดท่ี ๕ จำนวนครั้ง

ที่เผยแพรประชาสัมพันธดานมาตรฐานคุณภาพสินคาปศุสัตว หรือเขารวมจัดนิทรรศการหรืองานมหกรรม
แสดงสินคาอาหารในระดับนานาชาติ 

๑.๒ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบ
ในการเสนอของบประมาณรายจายประจำป 

๒. ดานการปฏิบัติงาน 
๒.๑ เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ทำใหสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงาน  
๒.๒ ฐานขอมูลโครงการความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศอยูอยางกระจัด

กระจาย เนื่องจากหนวยงานตนสังกัดที่มีโครงการไมไดมีการรายงานใหกองความรวมมือดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ ทราบท้ังหมด 
 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  ข้ันตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ
ไดใหความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็น
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. กำหนดใหหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการตางประเทศรายงานใหกับกองความรวมมือดานการปศุสัตว
ระหวางประเทศ เพ่ือติดตามและสรุปภาพรวมโครงการความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ  

๓. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการ
เรียนรู หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลดานการปศุสัตวใหมีความ 
เหมาะสมและรวมสมัย 

เปาประสงค : พัฒนาและปรับปรุงการนำดิจิทัลมาใชในระบบปศุสัตว เชื่อมโยงระบบขอมูลระหวาง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพมีความถูกตอง ใชงานไดงาย และมีความพรอมในอุปกรณดาน IT มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเขาถึงเพ่ือประยุกตใชขอมูล องค
ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยดานการปศุสัตว ผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความสะดวก 
และรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมุงสูการเปน Device Service ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
เปนประโยชนตอการพัฒนาการปศุสัตวใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนขอมูลสำคัญตอการลงทุนและ
การแขงขันอยางมืออาชีพ  

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) รอยละจำนวนผูรับบริการขอมูลเพ่ิมข้ึน 

2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3) จำนวนองคความรูและนวัตกรรมท่ีนำไปเผยแพรในระบบเพ่ิมข้ึนทุกป 

4) รายงานของหนวยงานท่ีมีระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมปศุสัตวรวมท้ัง 

    หนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว 

5) รอยละการทดแทนดาน IT ใหทันสมัยเพ่ิมข้ึน 

เปาประสงคท่ี 1 ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานชองทางของระบบสารสนเทศดานการปศุสัตว 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปศุสัตว และเช่ือมโยงอยางเปนระบบ 
กลยุทธท่ี ๒ เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
               ดานการปศุสัตวเพ่ือมุงสูการเปน Device Service 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละ ๑๐ จำนวนผูรับบริการขอมูลเพ่ิมข้ึน  
- ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจรอยละ ๘๐ 

กรมปศุสัตว ไดดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปศุสัตว และระบบสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน พรอมท้ังเชื่อมโยงอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานชองทางของ
ระบบสารสนเทศดานการปศุสัตวไดรับขอมูลที่ถูกตอง โดยไดเก็บรวบรวมจำนวนผูรับบริการขอมูล และความ
พึงพอใจของผูรับบริการ รวม 17 ระบบ โดยจำแนกเปนระบบสารสนเทศของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

1. กองสารวัตรและกักกัน   มี 4 ระบบ ไดแก 
1) ระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Movement) ผูรับบริการขอมูล 

223,023 ราย เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 210,253 ราย คิดเปนรอยละ 106.07 ระดับความพึงพอใจรอยละ 94  
2) ระบบการทำเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ NID  ผูรับบริการขอมูล  3,164 ราย 

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 2,939 ราย คิดเปนรอยละ107.83  
3) ระบบเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกสแบบ

พิเศษ (e-Privilege Permit) ผูรับบริการ 17,306 ราย เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 13,806 ราย คิดเปนรอยละ 
79.77 

4) ระบบบันทึกและตรวจสอบเครื่องหมายสติ๊กเกอร ผูรับบริการขอมูล จำนวน 78 ราย  
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2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี 2 ระบบ ไดแก 
1) ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว ผูรับบริการขอมูล จำนวน 

2,072 ราย เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 972 ราย คิดเปนรอยละ 88.36 
2) ระบบ Mobile Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) ผูรับบริการขอมูล  983 ราย 

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 487 ราย คิดเปนรอยละ 98.18 

3. สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว  มี ๓ ระบบ คือ 
1) ระบบงานการเฝาระวังโรคระบาดสัตว E-smart surveillance  มีผู ร ับบริการขอมูล 

จำนวน 304,770 ราย เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 80,356 ราย คิดเปนรอยละ 35.81 
2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา 
3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก  

4. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   มี 1 ระบบ คือ 
1) ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว  มีผูรับบริการขอมูล จำนวน 110 ราย เพ่ิมข้ึนจากปท่ี

ผานมา 20 ราย คิดเปนรอยละ 22.22 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80.26 

5. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.) มี 1 ระบบ คือ 
1) ระบบงานฐานขอมูลโคนม  มีผูรับบริการขอมูล จำนวน 580 ราย เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

7 ราย คิดเปนรอยละ 1.22 

6. สำนักพัฒนาพันธุสัตว  มี 1 ระบบงาน คือ 
1) ระบบงานบริการพันธุสัตว  มีผูรับบริการขอมูล จำนวน 5,256 ราย เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

309 ราย คิดเปนรอยละ 6.25ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 96.87 
2) โปรแกรมการจัดการฟารมโคนม (DHI For Windows) 

7. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.)  มี 2 ระบบ ไดแก 
1) ระบบงานออกหนังสือรับรองสุขอนามัยผานระบบ E-service  มีผูรับบริการขอมูล จำนวน 

20 ราย ลดลงจากปท่ีผานมา 8 ราย คิดเปนรอยละ 6.25 
2) ระบบงานออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตวผานระบบ TRACES (Trade Control and 

Expert System) ผูรับบริการขอมูล จำนวน 33 ราย เพ่ิมข้ึน 23 ราย คิดเปนรอยละ 230 

8. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ   มี 2 ระบบ ไดแก 
 1) ระบบงานการใหบริการชันสูตรทดสอบ Brucellosis  ผูรับบริการขอมูล จำนวน 80 ราย 

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 10 ราย คิดเปนรอยละ 14.29 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ ๙6.40 
2) ระบบงานการใหบริการชันสูตรโรคพิษสนุัขบา  ผูรับบริการขอมูล จำนวน 75 ราย เพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา 15 ราย เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 25 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ ๙6 

9. กองควบคุมอาหารและยาสัตว  มี 2 ระบบ ไดแก 
1) ระบบงานใบอนุญาตขายอาหารสัตว  ผูรับบริการขอมูล จำนวน 1,009 ราย ลดลงจากป

ท่ีผานมา 6,133 ราย คิดเปนรอยละ 85.87 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75 
2) ระบบงานใบอนุญาตนำเขาอาหารสัตว  ผูรับบริการขอมูล จำนวน 334 ราย ลดลงจากป

ท่ีผานมา 8 ราย คิดเปนรอยละ 2.34ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80   
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เปาประสงคท่ี ๒  ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใชเทคโนโลยีดานปศุสัตวในการเพ่ิมมูลคาการปศุสัตว 

กลยุทธท่ี ๓  สนับสนุนการเปนแหลงสืบคนและเผยแพรองคความรูและวัตกรรมดานการปศุสัตว 

- ตัวช้ีวัดท่ี ๓ จำนวนองคความรูและวัตกรรมท่ีนำไปเผยแพรในระบบเพ่ิมข้ึนทุกป 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการนำองคความรูและวัตกรรมท่ีนำไปเผยแพรในระบบเพ่ิมชองทาง การนำเสนอ
วัตกรรม จากองคการภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา จำแนกเปน 2 รายการ ดังนี้ 

1) การถายทอดความรูการขายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑผานระบบอีคอมเมิรส จำนวน 4 หลักสูตร  
- หลักสูตร “เกษตรกรยุคใหมขายผาน E-Commerce” จำนวน 2 รุน รวม 8 ราย 
- หลักสูตร ตลาดสินคาเกษตรออนไลน "เปลี่ยนเกษตรกรใหเปนผูคาออนไลนมืออาชีพ” 12 ราย 
- หลักสูตร ตลาดสนิคาปศุสัตวออนไลน "เปลี่ยนเกษตรกรใหเปนผูคาออนไลนมืออาชีพ” 104 ราย 
- หลักสูตร ชอปวิถีใหม สงสุขท่ัวไทยถึงหนาบาน 13 ราย  

2) องคความรูและวัตกรรมท่ีนำไปเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 - โครงการถายทอดองคความรูแปรรูปน้ำนมโคผานระบบสื่อออนไลน    
 - โครงการถายทอดองคความรูแปรรูปน้ำนมโคผานระบบสื่อออนไลนเนื่องในวันดื่มนมโลก 

- จัดทำคลิปวีดีโอ เมนูอยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการแรรูปไขเยี่ยวมาจาก 
   สมุนไพรตานอนุมูลอิสระ  

เปาประสงคท่ี 3  มีระบบการเช่ือมโยงขอมูลระหวางระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 รายงานของหนวยงานท่ีมีระบบเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมปศุสัตว  
                 รวมท้ังหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ในฐานะเจาภาพหลัก ไดดำเนินการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานภายในกรมปศุสัตวและหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในกรมปศุสัตว 2 ระบบ ไดแก 
- ระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Movement) 
- ระบบการทำเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ (NID) 

2) ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกกรมปศุสัตว 4 ระบบ ไดแก 
- ระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Movement)  
- ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสดานอาหารสัตวและวัตถุอันตรายดานการปศุสัตว  

       (ระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3) 
- ระบบตนแบบการวิเคราะหเพ่ือการพยากรณและเตือนภัยโรคปากและเทาเปอย 
- ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

3) พิกัดศุลกากรท่ีเชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร 334 พิกัด  

เปาประสงคท่ี 4  อุปกรณดาน IT มีความทันสมัย รองรับการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธท่ี 5 บริหารจัดการระบบอุปกรณดาน IT ทดแทนเพ่ือใหรองรับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

- ตัวช้ีวัดท่ี 5 การทดแทนดาน IT ใหทันสมัยเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 5 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ไดบริหารจัดการระบบอุปกรณดาน IT ทดแทนเพ่ือให

รองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1) จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน  จำนวน 7 รายการ ไดแก 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 9 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 365 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 21 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ จำนวน 97 เครื่อง 
- สแกนเนอร จำนวน 16 เครื่อง 
- เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 98 เครื่อง 
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จำนวน 15 เครื่อง  

2) จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม  จำนวน 12 รายการ ไดแก 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 143 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 51 เครื่อง 
- คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 2 จำนวน 5 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ จำนวน 130 เครื่อง 
- สแกนเนอร จำนวน 12 เครื่อง 
- เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 141 เครื่อง 
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง จำนวน 1 เครื่อง 
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1 จำนวน 10 เครื่อง 
- อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) จำนวน 9 เครื่อง 
- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จำนวน 700 เครื่อง 
- จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอภาพ 

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร จำนวน 2 งาน 3 ระบบ 
- งานระบบปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว พ้ืนท่ีพญาไท กรุงเทพมหานคร (ศทส.) 
- งานระบบเครือขายคอมพิวเตอรศูนยราชการกรมปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี (ศทส.) 
- ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ระยะท่ี 2 (ศทส.) (อยูระหวางการพัฒนาระบบตอเนื่อง 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
- ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะท่ี 2 (กผง.) (อยูระหวางการพัฒนาระบบ 
   ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
- ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ (LIMS)  (สสช.) (อยูระหวางการพัฒนาระบบตอเนื่อง 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 
 ปญหาและอุปสรรค :   

๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 
๑.๑ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบ

ในการเสนอของบประมาณรายจายประจำป 
๒. ดานการปฏิบัติงาน 

๒.๑ ตัวชี้วัดบางสวนไมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมปศุสัตวและนโยบาย
ภาครัฐสำหรับหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 

๒.๒ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรกรมปศุสัตวบางตัวชี้วัดไมสามารถใหรายละเอียดขอมูลเชิงลึกได 
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๒.๓ ผูรับบริการเขามาใชบริการหลากหลายชองทาง เชน ติดตอดวยตนเอง โทรศัพท e-mail 
Line จึงทำใหการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและความพึงพอใจไมครบถวน ไมไดผลท่ีแนนอนและถูกตอง 

๒.๔ การปรับเปลี่ยนโยกยายเลื่อนตำแหนงของบุคลากรผูรับผิดชอบบอย และหนวยงานไมมีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบแทน ทำใหการทำงานไมมีความตอเนื่องขาดความคลองตัวและไมทันตอเหตุการณ 

 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  ข้ันตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ
ไดใหความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็น
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. จัดหาบุคลากรทดแทน ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบไมพรอมปฏิบัติหนาท่ี และตองทำความเขาใจกับผูท่ี
รับผิดชอบคนใหม ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการ
เรียนรู หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค : มุงพัฒนากรมปศุสัตวใหเปนองคการที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการในระดับสูง 

มีธรรมาภิบาล และเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสราง

และระบบงานขององคการใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการดำเนินงาน และทันสมัย สอดรับกับบริบท

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งตระหนักถึงแนวทางเพื่อการผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม และใหความสำคัญกับ

ผลการดำเนินงานของหนวยงานและคุณภาพการใหบริการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิต

และความสุขในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมปศุสัตว และมุงสรางความผูกพันระหวางบุคลากรกรมปศุสัตว

กับองคการเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของบุคลากรในองคการ อันเปนรากฐานท่ี

สำคัญของการกาวไปสูความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร มี 12 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) คะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2) คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

3) รอยละความสำเรจ็ในการพัฒนาระบบการควบคุมกำกับและประเมินผลเชิงกลยุทธ 

4) รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการทบทวน ปรับปรุง บทบาทภารกิจ ระบบงาน  

    และโครงสรางของกรมปศุสัตว 

5) รอยละความสำเรจ็ของการปรับปรุงกระบวนการตามแผนท่ีกำหนด 

6) จำนวนนวัตกรรมท่ีไดจากการปรับปรงุและพัฒนากระบวนการ 

7) รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

8) การปรับปรงุกฎหมายเสร็จตามแผนท่ีกำหนด 

9) รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10) รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากรตอกรมปศุสัตว 

11) รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

12) รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมเขาสูตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ี 

      สำคัญ (Succession Plan) 

เปาประสงคท่ี 1 กรมปศุสัตวเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาองคการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 คะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
                 อยูระหวาง ๕๕๑-๖๐๐ คะแนน 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการประเมินและพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) โดยมีผลคะแนน ๓ ป ยอนหลัง ดังนี้ ป 2561 ได 447.62 คะแนน  ป ๒๕๖๒ ได ๔๑๐ คะแนน 
และป 2563 ได 450 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาองคการใหตอบสนองตอแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
               ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
               ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเม ินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ( ITA) โดยมีผลคะแนน  
3 ป ยอนหลัง ดังนี้  ป 2561 ได 86.41 คะแนน ป 2562 ได 85.47 คะแนน และ ป 2563 ได 83.90 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เปาประสงคท่ี 2 บทบาท ภารกิจ และโครงสรางของกรมปศุสัตวมีความสอดคลองกับภารกิจท่ีดำเนินการ
ในปจจุบัน และรองรับภารกิจท่ีจะเกิดในอนาคต 

กลยุทธท่ี 4 ทบทวน ปรับปรุง บทบาท ภารกิจ ระบบงาน และโครงสรางของกรมปศุสัตว ใหสอดคลอง 
               กับบริบทหรือสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการทบทวน ปรับปรุง บทบาทภารกิจ  
                  ระบบงานและโครงสรางของกรมปศุสัตว 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการตามแผนการทบทวน ปรับปรุง บทบาทภารกิจ ระบบงานและโครงสราง
ของกรมปศุสัตวใหมีความเหมาะสม ตามคำขอปรับปรุงโครงสรางกรมปศุสัตว พ.ศ. 2562 

1) โครงสรางกรมปศุสัตว (เดิม) กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหแบงสวนราชการกรมปศุสัตว ดังนี้ 
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ก. ราชการบริหารสวนกลาง  
- กลุมตรวจสอบภายใน 
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
(๑) สำนักงานเลขนุการกรม 
(๒) กองการเจาหนาท่ี 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ  
(๕) กองแผนงาน 
(๖) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
(๗) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(๘) สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
(๙) สำนักกฎหมาย 
(๑๐) สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว 
(๑๑) – (๑๙) สำนักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙ 
(20) สำนักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(๒1) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(๒2) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
(๒3) สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
(๒4) สำนักพัฒนาพันธุสัตว 
(๒5) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๒6) สำนักพัฒนาอาหารสัตว  

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค  
(๑) สำนักงานปศุสัตวจังหวัด (รวม 76 จังหวัด) 
(๒) สำนักงานปศุสัตวอำเภอ (รวม 878 แหง 

2) โครงสรางกรมปศุสัตว (ใหม) ตามคำขอปรับปรุงโครงสรางกรมปศุสัตว พ.ศ. 2563 ใหแบง
สวนราชการกรมปศุสัตว ดังนี้ 

ก. ราชการบริหารสวนกลาง  
- กลุมตรวจสอบภายใน 
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุมวิจัยและนวัตกรรมดานการปศุสัตว (จัดตั้งใหม) 
(๑) สำนักงานเลขนุการกรม 
(๒) กองการเจาหนาท่ี 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ  
(๕) กองแผนงาน 
(๖) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  
(7) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จัดตั้งใหม) 
(8) กองผลิตภัณฑปศุสัตว (จัดตั้งใหม) 
(9) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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(10) สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
(11) สำนักกฎหมาย 
(๑2) สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว 
(13) กองสารวัตรปศุสัตว (จัดตั้งใหม) 
(14) กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ (จัดตั้งใหม) 
(๑5) – (23) สำนักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙ 
(24) สำนักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(๒5) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(๒6) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
(๒7) สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
(๒8) สำนักพัฒนาพันธุสัตว 
(๒9) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(30) กองควบคุมอาหารและยาสัตว (จัดตั้งใหม) 
(31) สำนักพัฒนาอาหารสัตว  

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
(๑) สำนักงานปศุสัตวจังหวัด (รวม 76 จังหวัด)  
(๒) สำนักงานปศุสัตวอำเภอ (รวม 878 แหง) 

ทั ้งนี้ ประสิทธิภาพและขั ้นตอนการปฏิบัติงานหลังการปรับโครงสรางโดยกรมปศุสัตวม ีการ
เปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการทำงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสำนัก/กอง อยางชัดเจนและครอบคลุมงานของ           
กรมฯ ในทุก ๆ มิติ 

2. เนนการสรางระบบงานที่มีความชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลตนเองที ่ด ี มีระบบการ
ตรวจสอบและคานอำนาจในการทำงาน สรางความโปรงใสและเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
มากข้ึน เปนการนำไปสูองคกรแหงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. เนนการทำงานแบบบูรณาการ ในทุกๆระดับ ตั้งแตสวนกลางจนถึงระดับทองถ่ิน 
4. ขยายมุมมองดานผูรับบริการจากเกษตรกรและผูประกอบการ ไปสูประชาชนทุกคนท่ีเก่ียวของ

กับการปศุสัตวรวมถึงผูอุปโภคและบริโภคสินคาจากการปศุสัตว 
5. ปรับบทบาทจากการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย เปนผูกำหนดทิศทางดานการปศุสัตวของประเทศ 
6. เนนการทำงานเชิงรกุ ใหความสำคัญในการพัฒนา เสรมิสราง และการปองกัน แทนการแกไขปญหา 
7. เนนการกำกับ ดูแล เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางผูผลิต ผูบริโภค และผูมีสวนไดสวนเสียจาก

การปศุสัตว รวมถึงความสมดุลระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 
8. มุงเสริมสรางความเชี่ยวชาญ สรางองคความรูแบบสหสาขาวิชา และสรางบรรยากาศใหเกิด

เปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือรองรับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
9. มุงการพัฒนา เสริมสราง ความเขมแข็งใหเกษตรกร เพ่ือสามารถชวยตัวเองได 
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เปาประสงคท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการใหบริการ 

กลยุทธท่ี ๕ ใหทุกหนวยงานมุงพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี ๖ สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับกระบวนการทำงาน 

- ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการตามแผนท่ีกำหนด 
- ตัวช้ีวัดท่ี ๖ จำนวนนวัตกรรมท่ีไดจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

กรมปศุสัตว ไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมนวัตกรรมท่ีไดจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ โดยจำแนกเปนรายหนวยงาน ดังนี้ 

1. กองแผนงาน  มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 1 กระบวนการ คือ กระบวนการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 

2. กองผลิตภัณฑปศุสัตว (กผส.) ทบทวนและปรับปรงุกระบวนการ 5 กระบวนการ ไดแก 
1) การแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2) การจดัอบรมในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3) การสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑปศุสัตวในสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส  

โคโรนา 2019 
4) การสงเสริมการบริโภคนม ในชวงวันดื่มนมโลก 
5) การรับสมัครฝกอบรมการถายทอดองคความและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว

โดยผาน Platform 
และมีนวัตกรรมท่ีไดรับจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ๒ กระบวนการ คือ 
1) การใช QR Code สำหรับผูรับบริการ , การสมัครอบรม , การดาวนโหลดเอกสารอบรม  

การกรอกขอมูลเพ่ือการประเมินตางๆ ฯลฯ 
2) กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑหม่ำเนื้อ 

3. กลุ มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีการทบทวนและปรับปร ุงกระบวนการทั ้งส ิ ้น 34 
กระบวนการ และมีนวัตกรรมท่ีไดรับจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแลว จำนวน 34 กระบวนการ  

4. กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ (กสบ.) มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
2 กระบวนการ ไดแก 

1) การใหบริการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการคุมครองและจัดการสวัสดิภาพสัตว 
2) การใหบริการเก่ียวกับสถานประกอบการสถานพยาบาลสัตว  

นวัตกรรมท่ีไดรับจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ จำนวน 2 กระบวนการ ไดแก  
1) การรองเรียนผานแอพลิเคชัน DLD 4.0  
2) การดำเนินการผานระบบ Biz Portal (เปนระบบกลางในการขอเริ่มตนการประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย โดยมีสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
และ กรมพัฒนาธุรกิจการคา และหนวยงานหลักที่เกี ่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจเปน
หนวยงานรวมกันพัฒนาระบบ) 

5. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร  มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ  
1 กระบวนการ คือ กระบวนงานการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรศูนยราชการกรมปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี 

6. สำนักควบคุม ป องกัน และบำบัดโรคส ัตว มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ  
1 กระบวนการ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคระบาด (E-smart surveillance) และ มีนวัตกรรมท่ี
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ไดรับจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ คือแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงฟารมและรายงานโรคระบาด
สัตว (E-smart plus)  

7. สำน ักเทคโนโลย ีช ีวภาพการผล ิตปศ ุส ัตว  มีการทบทวนและปรับปร ุงกระบวนการ  
1 กระบวนการ คือ การผลิตพอโคนมทรอปคอลโฮลสไตน  

8. สำนักเลขานุการกรม การทบทวนและปรับปรงุกระบวนการ 3 กระบวนการ ไดแก 
1) แนวทางการปฏิบัตงิานในระบบ e-Saraban 
2) การคนหาหนังสือราชการดวยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) 
3) การสรางการรับรูใหรวดเร็ว ทันตอสถานการณในยุค 4.0 โดยใช Multi-Media และ 

Social Media (ป 2563 มีรายงาน 3๓๗ ครั้ง) 

9. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 10 กระบวนการ ไดแก 
1) การใชหนอนไหมในการผลิดโปรตีนลูกผสม 
2) กระบวนการ Egg Alert 
3) โครงการเพ่ือนคูคิด คนเลี้ยงแพะ 
4) การเก็บตัวอยางดวย Probang เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยในทองท่ี 
5) กระบวนการ VBAC Spore I 
6) โคมไฟฟาจากเพลท 96 หลุม 
7) การประดิษฐเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ 
8) ระบบสารสนเทศงานบุคลากร 

นวัตกรรมท่ีไดรับจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 1 กระบวนการ คือ 
1) ระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ (Web Application) ในกิจกรรมเฝาระวังเชื้อ 

แซลโมเนลลาในฟารมท่ีไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟารมสัตวปก 
 ทั้งนี้ จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ทำใหกรมปศุสัตวไดรับรางวัลคุณภาพการ
บริการภาครัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 

 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  
 2. รางวัลบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมบริการ ผลงานจากแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยง

ฟารมและรายงานโรคระบาดสัตว (E-smart plus) ของสำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว (สคบ.) 
 3. รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ ผลงานจากการผลิตพอโคนมทรอปคอล

โฮลสไตน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว (สทป.) 

ท้ังนี้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) ใหบุคลากรไดรับการถายทอดองคความรู และมีการ
จัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) ท้ังสิ้น 125 เรื่อง จำแนกเปนรายหนวยงาน ดังนี้ 

1. กองการเจาหนาท่ี มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) 4,927 ครั้ง 
2. กองคลัง มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) จำนวน 2 ครั้ง และมีการจัดเก็บฐานขอมูล

องคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 2 เรื่อง  
3. กองผลิตภัณฑปศุสัตว มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) จำนวน จำนวน 38 ครั้ง 

และมีการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวนท้ังสิ้น 31 เรื่อง  
4. กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) จำนวน 1 ครั้ง และมีการ

จัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 1 เรื่อง  
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5. กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop)  
จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 1 เรื่อง  

6. กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ มีการจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู (Cop)  
จำนวน 2 ครั้ง และมีการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 1 เรื่อง 

7. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร การจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู (Cop)  
จำนวน 2 ครั้ง  

8. สำนักกฎหมาย มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) จำนวน 2 ครั้ง และมีการจัดเก็บ
ฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 4 เรื่อง 

9. สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว มีการจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู (Cop)  
จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 35 เรื่อง 

10. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop)  3 ครั้ง  
       11. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) จำนวน 5 ครั้ง และ
มีการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge Management) จำนวน 4 เรื่อง 

12. สำนักพัฒนาพันธุสัตว มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) 304 ครั้ง และมีการจัดเก็บ
ฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 34 เรื่อง 

13. สำนักเลขานุการกรม มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) 2 ครั้ง และมีการจัดเก็บ
ฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management) จำนวน 1 เรื่อง 

14. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ จำนวน 11 เรื่อง และมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) 
8 ครั้ง และมีการจัดเก็บฐานขอมูลองคความรู (Knowledge  Management)  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (มากกวารอยละ 88) 

หนวยงานของกรมปศุสัตว มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการจาก 8 หนวยงาน ดังนี้  
1. กองคลัง ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 97.37  
2. กองผลิตภัณฑปศุสัตว ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 94.21  
3. กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 85.68  
4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 85.75  
5. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 90.08  
6. สำนักพัฒนาพันธุสัตว ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 96.87  
7. สำนักงานเลขานุการกรม ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 86.67  
8. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ รอยละ 94.30  
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เปาประสงคท่ี 4 กฎหมายกรมปศุสัตวมีความทันสมัย 

กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยใชการมีสวนรวมทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงกฎหมายเสร็จตามแผนท่ีกำหนด  
กรมปศุสัตว มีพระราชบัญญัติท่ีถือบังคับ จำนวน 7 ฉบับ ไดแก  
1) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕  
2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
3) พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
4) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวพ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕) พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗  
๖) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบาพ.ศ. ๒๕๓๕ และ ๗) พระราชบัญญัติบำรุงพันธุสัตวพ.ศ. ๒๕๓๕   

โดยในป พ.ศ. 2563 ไดมีการดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ 
ระเบียบขอบังคับ ดังนี้ 

1. รางพระราชบัญญัติชาง พ.ศ. ... อยูระหวางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของและ
คาดวาจะเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาไดประมาณป 2565 

2. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ... อยูระหวางกระบวนการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา 
3. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ... อยูระหวางกระบวนการรับ

ฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของและคาดวาจะเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาไดประมาณป 2565 

ท้ังนี้ ไดดำเนินการการควบคุม กำกับ และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด สรุปได ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 

- แจงความดำเนินคดี 47 ราย และคดีสิ้นสุดแลวทุกราย 
2. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 

- แจงความดำเนินคดี 10 ราย และคดีสิ้นสุดแลวทุกราย 
3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558  

- แจงความดำเนินคดี 245 ราย และคดีสิ้นสุดแลวทุกราย 
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4. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557 
- ดำเนินการชวยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว 329 ตัว 

5. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวพ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ออกใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว 2,132 ฉบับ 
- จำนวนสถานพยาบาลสัตวท้ังหมดท่ีออกใบอนุญาต 1,066 แหง 
- แจงความดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับผูกระทำผิด 9 ราย   

เปาประสงคท่ี 6 บุคลากรมีความผูกพันตอกรมปศุสัตว 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอกรมปศุสัตว 

- ตัวช้ีวัดท่ี 1๐ รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร 
                    ตอกรมปศุสัตว 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอกรมปศุสัตว ภายใต
โครงการ/กิจกรรมในการสรางความผูกพันตอองคกร Engagement ของกรมปศุสัตวไดอยางครอบคลุมทุกมิติ 
บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 666 ราย แบงเปนสวนกลาง 329 ราย และสวนภูมิภาค 337 ราย 

กลยุทธท่ี ๑๐ พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความกาวหนาในสายอาชีพ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละ 60 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพ  
                   (Career Path) 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
ภายใตโครงการทบทวนและปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว โดยมี
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไดรับการพัฒนาเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพ จำนวน 1,565 ราย บุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ จำนวน 168 ราย และมีบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ี
สูงข้ึนตามสายอาชีพ จำนวน 204 ราย คิดเปนรอยละ 13.04 ของบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ 

กลยุทธท่ี ๑๑ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสืบทอดตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 12 รอยละ 60 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมเขาสูตำแหนงทางการ 
                   บริหารและวิชาการท่ีสำคัญ (Succession Plan) 

กรมปศุสัตวไดดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความพรอมเขาสูตำแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสำคัญ (Succession Plan) โดยมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง จำนวน 85 ราย บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงท่ี
ไดรับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอม จำนวน 85 ราย และมีบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญ จำนวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 47.06 ของบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 

 
 ปญหาและอุปสรรค :   

๑. ดานเนื้อหาการดำเนินงานตามเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/มาตรการ ไมครบถวนสมบูรณ 
๑.๑ หนวยงานไมไดมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานตามกลยุทธ/ตัวชี้วัด ดังนี้ 

- กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการทำงาน /  
  ตัวชี้วัดท่ี ๙ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.๒ การเสนอของบประมาณประจำปของหนวยงาน ไมไดนำยุทธศาสตรกรมปศุสัตวมาประกอบ
ในการเสนอของบประมาณรายจายประจำป 

๒. ดานการปฏิบัติงาน 
๒.๑ ไดรับงบประมาณดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีวางไวคอยขางจำกัด 
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๒.๒ บุคลากรกลุมพัฒนาบุคลากรมีไมเพียงพอสำหรับการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหบรรลุตาม
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีวางไว 

 
 แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ :   

1. หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสำคัญแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว  ตั้งแตกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร  ข้ันตอนในการเสนอของบประมาณประจำป จะตองนำแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ
ไดใหความเห็นชอบมาประกอบในการพิจารณาคำของบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะประเด็น
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือตอบโจทยในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

๒. ขอรับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม/ใชระบบ Outsource ในการจัดฝกอบรม
ตามความตองการของหนวยงาน 

๓. หนวยปฏิบัติทุกหนวยควรมีแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถ  
ปฏิบัติงานไดตามแผน เชน รูปแบบการจัดฝกอบรม การใหบริการแนะนำสงเสริมการแปรรูปฯ ชองทางการ
เรียนรู หรือชองทางการจำหนายสินคา เปนตน 
 
 
 


	เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart officer
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officer)
	- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและที่เป็น Smart Officer
	- ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
	- ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาบุคลากร ทุกระดับ ทุกสายงาน
	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

	กลยุทธ์ที่ 2 จัดสร้างฐานข้อมูลผู้ที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง (Smart Officer)
	- ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Officer
	และมีสมรรถนะสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


	เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม
	จริยธรรม
	กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม จริยธรรม
	- ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 5 หลักสูตร/ปี
	- ตัวชี้วัดที่ 6 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
	ค่านิยม ความผูกพันต่อองค์กรและจิตบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
	- ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ประเมินของหลักสูตรด้วยมาตรฐานคะแนน
	เฉลี่ยที่ร้อยละ 80


	เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยี                     และนวัตกรรมใหม่ๆ
	กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
	- ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
	- ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/สร้างนวัตกรรม
	- ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ประเมินของหลักสูตรด้วยมาตรฐานคะแนน
	เฉลี่ยที่ร้อยละ 80


	เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมั่นคง
	กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลางเตรียมความ
	- ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลาง (SMEs) ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำไป
	ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ร้อยละ ๑๕


	เป้าประสงค์ที่ 1 เกษตรกร องค์กร และสถาบันเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญา
	ของเศรษฐกิจพอเพียง
	กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กร และสถาบันเกษตรกร Smart Farmers , Smart
	Groups , Smart Enterprise
	- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmers ต่อเกษตรกรที่ทำการปศุสัตว์

	กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายผลการทำการปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	เป้าประสงค์ที่ ๒ เกษตรกร องค์กร และสถาบันเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
	กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน

	เป้าประสงค์ที่ 5  สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคปศุสัตว์ (New Farmer and Young Smart Farmer)
	กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์

	เป้าประสงค์ที่ 1 การผลิตสินค้าปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐาน
	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยรองรับความต้องการของตลาด
	ในประเทศและต่างประเทศ
	- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 85 ของจำนวนฟาร์ม/โรงงาน/สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินและ
	ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน


	เป้าประสงค์ที่ 2 มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัว
	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยรองรับความต้องการของตลาด
	ในประเทศและต่างประเทศ
	- ตัวชี้วัดที่ 2 การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ร้อยละ 2.5


	เป้าประสงค์ที่ 3 เศรษฐกิจภาคการปศุสัตว์เติบโต
	กลยุทธ์ที่ 2 ขยายปริมาณและมูลค่าการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ในประเทศ
	- ตัวชี้วัดที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคการปศุสัตว์ขยายตัว ร้อยละ 3 ต่อปี
	- ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

	กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์สู่ระบบมาตรฐาน
	- ตัวชี้วัดที่ 5 ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี


	เป้าประสงค์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
	กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเลี้ยง/ระบบการผลิตอาหารและสินค้า                 การปศุสัตว์ไทยและกระบวนการผลิต (ลดต้นทุน)
	- ตัวชี้วัดที่ ๖ ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด
	- ตัวชี้วัดที่ ๗ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๔


	เป้าประสงค์ที่ 5 การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	- ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนสถานประกอบการปศุสัตว์(ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และ
	สถานพยาบาลสัตว์)ที่มีการจัดการของเสียและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

	กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการรักษาสถานภาพปศุสัตว์อินทรีย์
	- ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 70 ของจำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในปีที่ผ่านมา                           และสามารถรักษาสถานภาพได้


	เป้าประสงค์ที่ ๖ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
	กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
	กลยุทธ์ที่ ๘ ผลักดันการเก็บรวบรวม รักษาตรวจสอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
	- ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
	- ตัวชี้วัดที่ ๑๑ จำนวนเชื้อพันธุ์สัตว์ที่ได้รับการเก็บอนุรักษ์และฟื้นฟู
	- ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์พืชพื้นเมือง และสมุนไพร

	กลยุทธ์ที่ 9 สนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลการครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์
	- ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนสายพันธุ์ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

	กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ระดับเกษตรกร
	- ตัวชี้วัดที่ 14 จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่จัดทำระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์


	เป้าประสงค์ที่ 1  มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์
	กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(R&D) และการพัฒนานวัตกรรม(R&I)ด้านการปศุสัตว์
	- ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มาจากความหลากหลาย
	ทางชีวภาพ (ชนิด)
	- ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น (เรื่อง)
	- ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของงบประมาณภาครัฐด้านวิจัยและนวัตกรรม
	(คิดเทียบร้อยละของงบประมาณของกรมปศุสัตว์)


	เป้าประสงค์ที่ 3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น
	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ไปสู่เชิงพาณิชย์
	- ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์


	เป้าประสงค์ที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิม
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลความร่วมมือด้านการปศุสัตว์กับต่างประเทศหรือ
	องค์การระหว่างประเทศ
	- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
	ที่ได้รับการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล

	กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนและได้รับประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินกิจกรรม
	ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

	เป้าประสงค์ที่ 2 แสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์กับต่างประเทศหรือองค์การ
	ระหว่างประเทศเพิ่มเติมและยกระดับการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์
	ของอาเซียน
	กลยุทธ์ที่ 3 แสวงหาโอกาส ช่องทาง หรือวิธีการในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ด้านการปศุสัตว์
	ระหว่างประเทศ
	กลยุทธ์ที่ 4 แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการปศุสัตว์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ
	ในเวทีระหว่างประเทศ

	เป้าประสงค์ที่ 3 ผลักดันบทบาทของไทยและการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทย  ในเวทีระดับโลก
	กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย
	- ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนประเทศคู่ค้าหรือชนิดสินค้าสะสม ที่มีการเจรจาทางการค้าและมีข้อตกลง
	ในการรับซื้อ สินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น


	เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อให้บุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด เผยแพร่
	และนำไปใช้ประโยชน์
	กลยุทธ์ที่ 7 ผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมระหว่างประเทศมาใช้ประโยชน์
	หรือถ่ายทอดความรู้ หรือต่อยอดเป็นงานวิจัยและพัฒนา
	- ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนหัวข้อเรื่องจากการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่ได้นำไปใช้ประโยชน์


	เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
	กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
	ด้านการปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การเป็น Device Service
	- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ ๑๐ จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น
	- ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ ๘๐


	เป้าประสงค์ที่ ๒  ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ในการเพิ่มมูลค่าการปศุสัตว์
	กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนการเป็นแหล่งสืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้และวัตกรรมด้านการปศุสัตว์
	- ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนองค์ความรู้และวัตกรรมที่นำไปเผยแพร่ในระบบเพิ่มขึ้นทุกปี


	เป้าประสงค์ที่ 3  มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
	- ตัวชี้วัดที่ 4 รายงานของหน่วยงานที่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์
	รวมทั้งหน่วยงานภายนอกกรมปศุสัตว์


	เป้าประสงค์ที่ 4  อุปกรณ์ด้าน IT มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
	กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ด้าน IT ทดแทนเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
	- ตัวชี้วัดที่ 5 การทดแทนด้าน IT ให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5


	เป้าประสงค์ที่ 1 กรมปศุสัตว์เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
	- ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
	อยู่ระหว่าง ๕๕๑-๖๐๐ คะแนน

	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์การให้ตอบสนองต่อแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
	ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
	ตัวชี้วัดที่ ๒ คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
	ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


	เป้าประสงค์ที่ 2 บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องกับภารกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน และรองรับภารกิจที่จะเกิดในอนาคต
	กลยุทธ์ที่ 4 ทบทวน ปรับปรุง บทบาท ภารกิจ ระบบงาน และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้อง
	กับบริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
	- ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการทบทวน ปรับปรุง บทบาทภารกิจ
	ระบบงานและโครงสร้างของกรมปศุสัตว์


	เป้าประสงค์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
	กลยุทธ์ที่ ๕ ให้ทุกหน่วยงานมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
	กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับกระบวนการทำงาน
	- ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการตามแผนที่กำหนด
	- ตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
	ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มากกว่าร้อยละ 88)


	เป้าประสงค์ที่ 4 กฎหมายกรมปศุสัตว์มีความทันสมัย
	กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยใช้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
	- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงกฎหมายเสร็จตามแผนที่กำหนด


	เป้าประสงค์ที่ 6 บุคลากรมีความผูกพันต่อกรมปศุสัตว์
	กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อกรมปศุสัตว์
	- ตัวชี้วัดที่ 1๐ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร
	ต่อกรมปศุสัตว์

	กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
	- ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 60 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
	(Career Path)

	กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สำคัญ
	- ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 60 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางการ
	บริหารและวิชาการที่สำคัญ (Succession Plan)



