
 

 

การมอบนโยบายของอธบิดกีรมปศุสตัวในการประชุมหัวหนาสวนราชการกรมปศุสตัว 
ระหวางวันท่ี 18 – 20 มกราคม  พ.ศ.2555 

ณ  โรงแรมรามาการเดนท  กรุงเทพฯ 
----------------------------------- 

“ กาวตอไปของการพัฒนาศักยภาพการปศุสตัว” 
 

อธิบดีกรมปศุสัตวไดมอบนโยบายในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการกรมปศุสัตว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว  ตองใหทันตอเหตุการณ เพ่ิมโอกาสตอผลสัมฤทธิ์อยางมี  
ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนองคกรนําการปศุสัตวไทยสูตลาดโลก จะตองปฏิบัติใหได และผลักดันกาวลํ้าหนากวา 
องคกรอ่ืน  

 -  เกษตรกรมีความสุข 
นโยบายการทาํงาน 3 ความสขุ 

 -  บุคลากรของกรมปศุสัตวมีความสุข  
 -  สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุข มีความรักความสามัคคี  

กรมปศุสัตวไดรับงบประมาณ รวม 4,752.98  ลานบาท  มี 4  ผลผลิต และ 1 โครงการ  ไดแก 
แผนงาน/งบประมาณป 2555 

1.  ผลผลิตพัฒนาการผลิตปศุสัตว งบประมาณ 1,209.88  ลานบาท 
2.  ผลผลิตพัฒนาสุขภาพสัตว  งบประมาณ 2,499.26  ลานบาท 
3.  ผลผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพฯ  งบประมาณ 701.67  ลานบาท 
4.  ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมฯ  งบประมาณ 286.91  ลานบาท 
1 โครงการ คือ  โครงการสงเสริมอาชีพชายแดนใต  งบประมาณ  55.24  ลานบาท 
ท้ังนี้รวมถึงงบบุคลากรท่ีรวมอยูดวย 58.4%  ซ่ึงงบประมาณแตละผลผลิตมีงบประมาณรอยละ 54 คงเหลือ 
งบประมาณที่จะใช รอยละ 45.2  ในป 2554 งบฯ เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวประมาณรอยละ 1 (48 ลานบาท)  
 

  กรมปศุสัตวมีบุคลากร 11,455 คน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ  โดยในขณะท่ีบุคลากรของ  
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว ในป 2555  

กรมปศุสัตวมีไมเพียงพอตอการพัฒนาปศุสัตว จะตองทําใหบุคลากรของกรมฯ มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลข้ึน  ดังนั้นจะตอง 
มีการพัฒนาใหบุคลากรเปนคนดี คนเกง และทํางานอยางมีความสุข 
    

หนวยควบคุมโรค   

นโยบายดานสุขภาพสัตว 

ใหความสําคัญของการปราบโรค AI / ND / FMD / Bru. / T.B. / PRRS / อหิวาตสุกร /EIA  
โดยให สคบ.ไปทําจัดแผนกําจัดโรคใหชัดเจนตามกรอบท่ี OIE กําหนด และใหหมดไปจากประเทศไทย สวนโรคท่ี 
จะตองควบคุมและแพรระบาดใหนอยท่ีสุด คือ โรค Duck Plaque อหิวาตเปด-ไก เฮโมรายิกเซพติซีเมีย แบลคเลค  
และโรคท่ีตองไมใหเกิดในประเทศไทย (Exotic Disease) เชน BSE นิปาห รินเดอรเปสต PPR  
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  ไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีมีอําเภอไมถึง 10 อําเภอ ใหตั้งหนวยเฉพาะกิจ 1 หนวย  
และใหมีหนวยงานเฉพาะกิจ 2 หนวย ถามีอําเภอมากกวา 10 อําเภอข้ึนไป ซ่ึงแตละหนวยมีอัตรากําลังอยางนอย  
10คน  ซ่ึงมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางตลอดเวลา  
  ใหปศุสัตวเขตออกคําสั่งประจําเขตหนึ่งหนวย มี 10 คน ใชบุคลากรภายในเขตเปนเจาหนาท่ี  
ประจําหนวยเฉพาะกิจ พรอมสงสําเนาคําสั่งให สคบ.  

โดย อปส.ไดสั่งการให สคบ.เปนเจาภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจรวมกับ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน เขต / สพส . / สพท. หรือหนวยงานใดท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมทุกดานใหหนวย 
เฉพาะกิจ พรอมปฏิบัติเม่ือมีโรคระบาดเกิดข้ึน 

 
ดานกักกันสัตว 
  ในชวงอุทกภัยท่ีผานมา ดานกักกันสัตวตาง ๆ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับกรมปศุสัตว ในเรื่องการ  
ใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนเก่ียวกับปญหาสัตวเลี้ยง พรอมท้ังผลักดันใหดานกักกันสัตวเขมงวด
มากข้ึนเรื่องการปองกันโรคระบาดเขาประเทศตามชายแดนและระหวางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพตรวจสอบสินคาปศุสัตวท้ังนําเขาและสงออกใหไดมาตรฐานรับรองการเขาสูสากลของประเทศอาเซียน  

 
ปศุสัตวตําบล  

เปนเรื่องสําคัญท่ีตองโอนใหทองถ่ิน  จะทําอยางไรใหทองถ่ินเห็นถึงประโยชนท่ีคุมคาของการมี 
ปศุสัตวตําบล และดําเนินการจางหรือกําหนดอัตราของทองถ่ินเอง ปศุสัตวตําบลทําทุกงานของกรมฯ ท่ีลงถึง  
ทองถ่ิน ทุกกอง/สํานักตองมีสวนในการสนับสนุนงบประมาณ และติดตามงาน  
   

การทําเคร่ืองหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ NID 
  เปนนโยบายท่ีสําคัญในการแสดงหลักฐานของสัตวท่ีมีประวัติท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบยอนกลับ 
ระบบความปลอดภัยในสินคาปศุสัตว เปนการสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ โดยการเลิกใช  
ระบบเบอรหูของธนาคารโค-กระบือ  เพ่ือยกระดับการคาระหวางประเทศใหดีข้ึนและตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  ท้ังนี้ อปส.ไดมอบหมายให สทป. และ กบส. ไปรวมหารือกันเพ่ือจัดทําแผนความเปนไปไดเก่ียวกับ 
NiD  
   

ปรับระบบการเลี้ยง 
  สคบ. และสพท. ผลักดันการปรับปรุงการเลี้ยงเพ่ือควบคุมโรคระบาดใหไดอยางนอยไกพ้ืนเมืองให  
มีเลานอน ปองกันลมฝนหนาว จับไกฉีดวัคซีน เปดไลทุง ควบคุมจํากัดพ้ืนท่ีการเลี้ยง ชวยเหลือสงเสริมการเลี้ยง  
ในโรงเรือน สุกรรายยอย   
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วัคซีน 
  ทําอยางไรจึงจะแกวัตถุประสงคระเบียบเงินทุนใหจําหนายตางประเทศได    
 

LAB 
  ให สสช. ทํามาตรฐาน Lab ใหครอบคลุมเปนเครือขาย ระเบียบการเก็บเงินคาเก็บตัวอยาง ให
เดินหนา รวมท้ังเรงรัดระเบียบเก็บเงินในการตรวจตัวอยางใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว ทํา Model รถตูใหบริการหนวย 
ปศุสัตวเคลื่อนท่ี เปนแมแบบใหจังหวัดตาง ๆ เพ่ือจังหวัดจะไดของบจากผูวาราชการจังหวัด ซ้ือรถเพ่ือทําคลินิก  
เคลื่อนท่ี และให สสช. เปนพ่ีเลี้ยง Lab เบื้องตนประจําจังหวัด 
          

  จะตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา  ผูเชี่ยวชาญจะตองแทนกรมฯ วา งานวิจัยจะตอบปญหาเกษตรกร 
นโยบายดานการผลิตสัตว 

งานวิจัยอะไรท่ีจะตองพัฒนาในระดับสูง  
  กองบํารุงพันธุสัตวใหสรางฟารมเครือขายเพ่ือผลิตสัตวทดแทน สรางการมีสวนรวมใหเกษตรกรใน  
การผลิตสัตวพันธุดีใหเพียงพอ ศึกษาการเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน  เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอสําหรับการผลิต  
สัตวจําหนาย  
  กองอาหารสัตวจัดตั้งคลังเสบียงสัตวสํารองประจําตําบล การผลิตหญาแหงสงไปจําหนายตางประเทศ  
การเรงรัดขยายพันธุหญาพันธุดี (พันธุเนเปยร ปากชอง 1)  โครงการศึกษาพัฒนาอาหารสัตวในพระราชดําริ ซ่ึงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเนนเรื่องอาหารสัตว โดยใหผูบริหารใสใจในเรื่องดานอาหารสัตว  และขยายผลใหเกิดความ
ม่ันคงดานอาหารข้ึน 
  สทป. การถายโอนงานผสมเทียมใหสหกรณโคนมท่ีมีศักยภาพ ขยายศูนยผลิตน้ําเชื้อพอพันธุ ให  
เอกชนเปน center ในอินโดจีน โครงการเรงรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 50,000 ตัว (Flagship Project) ให สทป. 
เรงรัดดําเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการท่ีผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ จะทําการติดตาม  
   

   
นโยบายดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

โรงฆาสัตว 
  เรงรัดโรงฆาสัตวท่ียื่นขอรับใบอนุญาตฯ (ฆจส.1) ใหไดใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (ฆจส.2) 
 

มาตรฐานฟารม 
  เปน Pre-harvest ให สคบ. , สพส., กผง. หารือเรื่องนี้ใหไดวา จะทําอยางไรใหผูบริโภคสินคา 
ปศุสัตวมีความตื่นตัวและเขาใจดานมาตรฐานสินนาปศุสัตว 
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เขียงสะอาด สารเรงเนื้อแดง และสารตกคาง 
  ใหเดินหนาทําตอไป 
   

  โดยการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรรายยอย   โดยการผลักดันใหพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวบน  
นโยบายดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูได พัฒนาระบบการผลิต และการตลาด การฟนฟู
เกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ รวมท้ังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการธนาคารโค-กระบือ  
สําหรับโครงการธนาคารโค-กระบือทํากลุมใหเขมแข็ง และมีก่ีกลุม รวมท้ังถายโอนใหดูแลเอง  
 

กอนเกิดภัย 
การจัดการภัยพิบัติดานปศุสัตว 

  เตรียมความพรอม (วิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดภัยในพ้ืนท่ี จัดเตรียมสถานท่ีอพยพสัตวระดับ  
หมูบาน/ตําบล แหลงเสบียงสัตว จัดหาแหลงน้ํา/การขนสงน้ํา) ซักซอมแผน แจงเตือนภัย และใหขอมูลท่ีสําคัญแก  
เกษตรกร เพ่ือเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ  
 

ขณะเกิดภัย  
(กปศ.เปนหนวยงานเดียวใน กษ. ท่ีตองเขาไปชวยเหลือสัตวในขณะเกิดภัย) ดูแลสุขภาพสัตว อพยพ 

สัตว ปองกันควบคุมโรคระบาดสัตว สนับสนุนเสบียงสัตว ของบภัยพิบัติจากผูวาทักที หากงบผูวาไมเพียงพอใหเสนอ
เรื่องถึงกรมฯ เพ่ือขอใชเงินทดรองราชการในอํานาจของปลัดกษ. (50 ลานบาท) การประเมินผลกระทบ ตองกําหนดคํา
จํากัดความของ “ สัตวท่ีไดรับผลกระทบ “ ใหชัดเจนเพ่ือประเมินคาชดเชยใหใกลเคียงกับความเปนจริง  
 

หลังเกิดภัย 
  การฟนฟูดานสุขภาพสัตว  การฟนฟูดานอาหารสัตว  การฟนฟูอาชีพ 
          
ยุทธศาสตรรายสินคาปศุสัตว 
  ปจจุบันกรมฯ  ไดแบงตามโครงสรางลักษณะงาน แตการรวมทุกลักษณะงานใหครบในแตละชนิดสัตว  
(Commodity) ยังไมชัดเจน สงผลใหการพัฒนาครบวงจรในรายชนิดสัตวไมมีหนวยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตวไดมี 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรรายสินคาปศุสัตวข้ึน โดยใหรองอธิบดีแตละทานทําหนาท่ีดูแลสินคายุทธศาสตร  
รายสินคาแตละชนิด ดังนี้  
รอธ.ธนิตย  อเนกวิทย   ดูแลยุทธศาสตรโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ  
รอธ.อยุทธ  หรินทรานนท   ดูแลยุทธศาสตรโคนม   
รอธ.นิรันดร  เอ้ืองตระกูลสุข  ดูแลยุทธศาสตรสุกร  
รอธ.วิมลพร  ธิติศักดิ์   ดูแลยุทธศาสตร ไกเนื้อ ไกไข และไกพ้ืนเมือง เปดไลทุง  
ซ่ึงมีปศุสัตวเขตเปนเลขาในแตละยุทธศาสตร ท้ังนี้ไดกําหนดกรอบไว 5 ประการดวยกัน คือ การศึกษาวิจัย บริการ  
พัฒนา กฎหมาย และอ่ืน ๆ (ภายในและนอกประเทศ) 
 
 


