
            

นโยบายสําคญันโยบายสําคญันโยบายสาคญนโยบายสาคญ
ของกรมปศสตัว ์ของกรมปศสตัว ์ของกรมปศสุตวของกรมปศสุตว

ปีงบประมาณ พปีงบประมาณ พ ศศ 25542554ปงบประมาณ พปงบประมาณ พ..ศศ..25542554
นายปรชีา สมบรูณป์ระเสรฐินายปรชีา สมบรูณป์ระเสรฐิ

อธบิดกีรมปศสุตัว ์อธบิดกีรมปศสุตัว ์ ุุ
ในการประชุมสมัมนา หวัหนา้สว่นราชการกรมปศสุตัวท์วัประเทศ ในการประชุมสมัมนา หวัหนา้สว่นราชการกรมปศสุตัวท์วัประเทศ 

เมอืวนัท ี เมอืวนัท ี 2626  ––  2727    กนัยายน  กนัยายน  25532553          

โ ี ์โ ี ์ ืืณ  โรงแรมภเูขางามรสีอรท์   อณ  โรงแรมภเูขางามรสีอรท์   อ..เมอืง  จเมอืง  จ..นครนายกนครนายก
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ประเด็นนาํเสนอ

แผนงบประมาณ

แผนการปฏิบตัิ

คํารบัรองการ

ราชการ

คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ

การบริหาร

ัทรพยากรบุคคล
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การเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี
เบกิจ่ายได ้๙๓ ๐๘%

ประเด็นนาํเสนอ
เบกิจ่ายได ้ 93 08 % เบกจายได ๙๓.๐๘%

ก่อหนี้ ผูกพนั ๓.๖๗%แผนงบประมาณ
เบกจายได  93.08 % 

ก่อหนี้ ผูกพนั  3.67 %

(๒๐ ก.ย. ๕๓) 

 เป้าหมายการเบกิจ่ายแผนการปฏิบตัิ
(20 ก.ย.2553)

เป้าหมายการเบกิจ่าย

งบประมาณปี ๒๕๕๔
คํารบัรองการ

ราชการ
เปาหมายการเบกจาย

งบประมาณ ปี 2554
คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ

การบริหาร

ัทรพยากรบุคคล
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TKK 

567 4380

เพมิเติม 5จชต.

xxx.xxxx  5,000 

 6,000
ประเภทรายจ่าย ปี 2554(บาท) ร้อยละ

1.งบบุคลากร 2,471,311,400 52.53

พรบ. พรบ. พรบ. พรบ.

567.4380

 3,000 

 4,000 

ล้า
น
บ
าท

ุ

2.งบดาํเนินงาน 2,012,972,200 42.79

3.งบลงทุน 175,794,500 3.74
4,264.0327 4,705.1822 4,292.6217 4,704.1717

 1,000 

 2,000ล้ 4.งบอุดหนุน 31,498,600 0.67

5.งบรายจ่ายอื่น 12,595,000 0.27

รวม 4 704 171 700 100 00-   

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
รวม 4,704,171,700 100.00

ประเภทรายจ่าย ปี 2553(บาท) ปี 2554(บาท) เพิม่/(ลดลง) ร้อยละ( ) ( ) ( )

1.งบบุคลากร 2,411,387,200 2,471,311,400 59,924,200 2.49

2.งบดาํเนินงาน 1,841,371,400 2,012,972,200 171,600,800 9.32

3 งบลงทน 0     175 794 500 175 794 500 100 003.งบลงทุน 0     175,794,500 175,794,500 100.00

4.งบอุดหนุน 15,924,000 31,498,600 15,574,600 97.81

5.งบรายจ่ายอื่น 23,939,100 12,595,000 (11,344,100) (47.39)

รวม 4 292 621 700 4 704 171 700 411 550 000 9 59รวม 4,292,621,700 4,704,171,700 411,550,000 9.59
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กรอบนโยบายประเด็นนาํเสนอ

แผนงบประมาณ

แผนการปฏิบตัิ

คํารบัรองการ

ราชการ

คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ

การบริหาร

ัทรพยากรบุคคล
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1. งานวิจยั
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2.งานส่งเสริมอาชีพปศุสตัวใ์น 5 จชต.

ประชาชนตามผลการประชาคมในพืน้ท ี5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  64,703 

ครัวเรือนทไีด้รับบริการจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ สามารถเพมิรายได้ เมอืรวม

กบัรายได้จากภาคอนืๆเป็นไม่น้อยกว่า 120,000 บาทต่อครัวเรือนและเพมิจาํนวน

แพะเนือ้ในพืน้ท ี300,000 ตัว ภายในปี 2555
ผลการประชาคมที่ตอ้งการดา้นปศุสตัว ์(ราย)     ปี 2553     ปี 2554 รวม

1) แพะเนือเชิงพาณิชย ์     176 320 496

2)   ื ่  5 241 7 694 12 9352)   แพะเนอรายยอย 5,241 7,694 12,935

3)   แพะนมรายยอ่ย             100 111 211

4)   โคเนือ(ผสมเทียม/แกไ้ขปัญหาสขภาพ) 5,330 2,662 7,9924)   โคเนอ(ผสมเทยม/แกไขปญหาสุขภาพ) 5,330 2,662 7,992

5)   สตัวป์ีก(ไก่พนืเมืองลูกผสม+เป็ดเนือ) 14,895 24,779 39,674

6)   เป็ดไข่ 452 2,943 3,395

รวม 26,194 38,509 64,703
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3. งานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเกษตรกร
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4. งานพฒันาอาหารสตัว์

1) ผลติพนัธุ์พชือาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่า 2,594 ตนั 

หน่วยงานกองอาหารสัตว์(ศอส.สอส.)ผลติ 1,150 ตนั กระจายพนัธุ์สู่เกษตรกร  113,200 ราย( ) , ุ ู ,

ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกร  1,144 ราย ผลติเมลด็และท่อนพนัธุ์พชือาหารสัตว์ 1,444 ตนั

2) ผลติเสบียงสัตว์เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกรทีป่ระสบอทกภยั/   2) ผลตเสบยงสตวเพอบรรเทาความเดอดรอนของเกษตรกรทประสบอุทกภย/   

ภยัแล้ง  ไม่น้อยกว่า 59,350 ตนั  

่ ั ์ ิ ั ่ ืหน่วยงานกองอาหารสัตว์(ศอส./สอส.)ผลติ 9,350 ตนั ช่วยเหลอืเกษตรกร  18,700 ราย

ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกร  4,380 ราย ผลติ 50,000 ตนั

้ไ ปั ั ์ โ ั้ ่ ั ์ใ ้ ่ ่3) แก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาแพงโดยตงักลุ่มผสมอาหารสัตว์ใช้เอง นําร่อง 10 กลุ่ม 300 ราย

4) การผลติพนัธุ์พชือาหารสัตว์/เสบียงสัตว์ให้เน้นคุณภาพ และการบริการเกษตรกรเน้น

้ ึ ใ ไ ่ ้ ่ ้ประสิทธิภาพ สร้างความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



LOGOนโยบายสาํคญัของกรมปศุสตัว ์ปีงบฯ 2554

5.งานพฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์

1) ผลติพนัธุ์สัตว์ ไม่น้อยกว่า  2,130,000 ตวั และกระจายพนัธุ์สู่เกษตรกร      

ไม่น้อยกว่า 52,100 ราย 

2) การผลติพนัธ์สัตว์ให้เน้นคณภาพ และการบริการเกษตรกรเน้น         2) การผลตพนธุสตวใหเนนคุณภาพ และการบรการเกษตรกรเนน      

ประสิทธิภาพ สร้างความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 3) สร้างเครือข่ายผลติผลติพนัธุ์สัตว์ โดยให้ศูนย์/สถานีประสานงานกบั
สํานักงานปศสัตว์จงัหวดัในพืน้ที่สานกงานปศุสตวจงหวดในพนท
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6. งานพฒันาสุขภาพสตัว์

1) ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐานไม่เกดิโรคไข้หวดันก  11,761 ฟาร์ม

) ไ ่ ิ โ ใ ป2) ไมเกดิโรค Exotic diseases ภายในประเทศ

3) การเกดิโรคลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   ได้แก่ 

่ ้(1)โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กบีคู่  (2)โรคพษิสุนัขบ้าในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 

(3)โรคบรูเซลโลซีสในโค กระบือ แพะ  (4) วณัโรคในโคนม กระบือ ู

4) โรคสัตว์ทีเ่ป็นปัญหาทางเศรษฐกจิและปัญหาทางสาธารณสุขอืน่ๆ ต้องสามารถ

ร้โรคได้เร็วและควบคมโรคได้ตามเกณฑ์ทีก่รมปศสัตว์กาํหนดรูโรคไดเรวและควบคุมโรคไดตามเกณฑทกรมปศุสตวกาหนด

5)  พฒันาหน่วยสัตวแพทย์เคลือ่นทีใ่นทุกเขตปศุสัตว์
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7.งานพฒันาสินคา้ปศุสตัว์

เร่งรดัการตรวจรบัรองฟารม์มาตรฐาน                

่ ่ ้โดยเพิ่มรอบการตรวจใหถ้ี่ ขึ้น

ั โ ี ใ ั ัพฒันาโครงการเขียงสะอาดในทุกๆ จงัหวดั

เร่งรดัการพฒันาโรงฆ่าสตัวท์ี่ไดม้าตรฐานเรงรดการพฒนาโรงฆาสตวทไดมาตรฐาน

พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบัในสกรและววัพฒนาระบบตรวจสอบยอนกลบในสุกรและวว
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นโยบายที่สาํคญัในปี 2554ประเด็นนาํเสนอ

แผนงบประมาณ 8. ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทุ่กระดบั ดาํเนินงานแบบ

ม่งเน้นผลงานและค้มค่า

แผนการปฏิบตัิ
มุงเนนผลงานและคุมคา

9.  การทาํงานขอให้มคีวามรวดเร็ว ถกต้องแม่นยาํ 

คํารบัรองการ

ราชการ
ู

ประหยดัค่าใช้จ่าย และทนัเวลา

คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ
10. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ให้ได้ตามเป้าหมาย

ของกรมปศสัตว์
การบริหาร

ั

ของกรมปศุสตว

ทรพยากรบุคคล
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นโยบายที่สาํคญัในปี 2554ประเด็นนาํเสนอ

่ ่แผนงบประมาณ 11. การทํางานใหทุ้กหน่วยที่เกี่ยวขอ้งบูรณาการ

กนั โดยยดึผลลพัธข์องกรมปศุสตัวเ์ป็น

แผนการปฏิบตัิ

ุ

เป้าหมาย

12  ใหท้กหน่วยงานสาํรวจและดําเนินการจดัการ

คํารบัรองการ

ราชการ
12. ใหทุกหนวยงานสารวจและดาเนนการจดการ

หนี้ สินของทุกโครงการที่ยงัคงคา้งใหเ้สร็จสิ้น

โ ็ ้คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ

โดยเรวดวย

13. ใหทุ้กหน่วยจดัทําแผนปฏิบตัิงานส่งให ้   

่
การบริหาร

ั

กองแผนงานเพื่อใชใ้นการติดตามประเมินผล 

ภายใน พ.ย. 2553
ทรพยากรบุคคล
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คํารบัรองการปฏิบตัิราชการประจําปี

้ ้ ใ ้

ประเด็นนาํเสนอ

ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญั 

มีส่วนร่วม และติดตามผล
แผนงบประมาณ

มสวนรวม และตดตามผล

 หน่วยงานรบัผิดชอบตอ้งเขา้ใจ
แผนการปฏิบตัิ

 หนวยงานรบผดชอบตองเขาใจ

และถา่ยทอดตวัชี้วดัอย่างชดัเจน
คํารบัรองการ

ราชการ

ตรวจสอบขอ้มลใหถ้กตอ้ง

คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง

ก่อนรายงานผลการบริหาร

ัทรพยากรบุคคล
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ผลดาํเนนิการปี 2553

ป ั โ ้ ป

ประเด็นนาํเสนอ

ปรบัโครงสรา้ง สนง.ปศจ.
 (กลุ่มยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ

แผนงบประมาณ
สายการผลิต ุ ุ

การพฒันาปศุสตัว)์
แผนการปฏิบตัิ

(กบส. , กอส.)

 การกาํหนดตําแหน่งอํานวยการ

เป็นระดบัสงคํารบัรองการ

ราชการ
ปศุสตัวจ์งัหวดั

เปนระดบสูง

ป ี่ ส ปศสั ์ ํ

คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการสายบริหาร
(กกจ  กค  เปลยนสายงานปศุสตวอาเภอ

เป็นสตัวแพทยอ์าวุโส
การบริหาร

ั

(กกจ. กค. 
กผง. กนต.)

ุ
ทรพยากรบุคคล
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แผนงานที่สาํคญัปี 2554ประเด็นนาํเสนอ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งอตัรากาํลงัแผนงบประมาณ

โครงการ กกจ. สญัจร 

ื่ ิ ป์ั ้  
แผนการปฏิบตัิ

เพอืวิเคราะหป์ัญหาดา้น HR

คํารบัรองการ

ราชการ

Career Path (ปศจ. ปศอ.)
คารบรองการ

ปฏิบตัิราชการ

KM Forum
การบริหาร

ัทรพยากรบุคคล
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