การมอบนโยบายของอธิบดีกรมปศุสตั วในการประชุมหัวหนาสวนราชการกรมปศุสตั ว
ระหวางวันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ.2555
ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพฯ
----------------------------------“ กาวตอไปของการพัฒนาศักยภาพการปศุสตั ว”
อธิบดีกรมปศุสัตวไดมอบนโยบายในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการกรมปศุสัตว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว ตองใหทันตอเหตุการณ เพิ่มโอกาสตอผลสัมฤทธิ์อยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนองคกรนําการปศุสัตวไทยสูตลาดโลก จะตองปฏิบัติใหได และผลักดันกาวล้ําหนากวา
องคกรอื่น

นโยบายการทํางาน 3 ความสุข

- เกษตรกรมีความสุข
- บุคลากรของกรมปศุสัตวมีความสุข
- สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุข มีความรักความสามัคคี

แผนงาน/งบประมาณป 2555

กรมปศุสัตวไดรับงบประมาณ รวม 4,752.98 ลานบาท มี 4 ผลผลิต และ 1 โครงการ ไดแก
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
ทั้งนี้รวมถึงงบบุคลากรที่รวมอยูดวย 58.4% ซึ่งงบประมาณแตละผลผลิตมีงบประมาณรอยละ 54 คงเหลือ
งบประมาณที่จะใช รอยละ 45.2 ในป 2554 งบฯ เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณรอยละ 1 (48 ลานบาท)

อัตรากําลังของกรมปศุสัตว ในป 2555

กรมปศุสัตวมีบุคลากร 11,455 คน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ โดยในขณะที่บุคลากรของ
กรมปศุสัตวมีไมเพียงพอตอการพัฒนาปศุสัตว จะตองทําใหบุคลากรของกรมฯ มีวิสัยทัศนที่กวางไกลขึ้น ดังนั้นจะตอง
มีการพัฒนาใหบุคลากรเปนคนดี คนเกง และทํางานอยางมีความสุข

นโยบายดานสุขภาพสัตว
หนวยควบคุมโรค

ใหความสําคัญของการปราบโรค AI / ND / FMD / Bru. / T.B. / PRRS / อหิวาตสุกร /EIA
โดยให สคบ.ไปทําจัดแผนกําจัดโรคใหชัดเจนตามกรอบที่ OIE กําหนด และใหหมดไปจากประเทศไทย สวนโรคที่
จะตองควบคุมและแพรระบาดใหนอยที่สุด คือ โรค Duck Plaque อหิวาตเปด-ไก เฮโมรายิกเซพติซีเมีย แบลคเลค
และโรคที่ตองไมใหเกิดในประเทศไทย (Exotic Disease) เชน BSE นิปาห รินเดอรเปสต PPR
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ไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่มีอําเภอไมถึง 10 อําเภอ ใหตั้งหนวยเฉพาะกิจ 1 หนวย
และใหมีหนวยงานเฉพาะกิจ 2 หนวย ถามีอําเภอมากกวา 10 อําเภอขึ้นไป ซึ่งแตละหนวยมีอัตรากําลังอยางนอย
10คน ซึ่งมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางตลอดเวลา
ใหปศุสัตวเขตออกคําสั่งประจําเขตหนึ่งหนวย มี 10 คน ใชบุคลากรภายในเขตเปนเจาหนาที่
ประจําหนวยเฉพาะกิจ พรอมสงสําเนาคําสั่งให สคบ.
โดย อปส.ไดสั่งการให สคบ.เปนเจาภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เขต / สพส . / สพท. หรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมทุกดานใหหนวย
เฉพาะกิจ พรอมปฏิบัติเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น

ดานกักกันสัตว

ในชวงอุทกภัยที่ผานมา ดานกักกันสัตวตาง ๆ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับกรมปศุสัตว ในเรื่องการ
ใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหาสัตวเลี้ยง พรอมทั้งผลักดันใหดานกักกันสัตวเขมงวด
มากขึ้นเรื่องการปองกันโรคระบาดเขาประเทศตามชายแดนและระหวางประเทศอื่น ๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพตรวจสอบสินคาปศุสัตวทั้งนําเขาและสงออกใหไดมาตรฐานรับรองการเขาสูสากลของประเทศอาเซียน

ปศุสัตวตําบล

เปนเรื่องสําคัญที่ตองโอนใหทองถิ่น จะทําอยางไรใหทองถิ่นเห็นถึงประโยชนที่คุมคาของการมี
ปศุสัตวตําบล และดําเนินการจางหรือกําหนดอัตราของทองถิ่นเอง ปศุสัตวตําบลทําทุกงานของกรมฯ ที่ลงถึง
ทองถิ่น ทุกกอง/สํานักตองมีสวนในการสนับสนุนงบประมาณ และติดตามงาน

การทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตวแหงชาติ NID

เปนนโยบายที่สําคัญในการแสดงหลักฐานของสัตวที่มีประวัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบยอนกลับ
ระบบความปลอดภัยในสินคาปศุสัตว เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยการเลิกใช
ระบบเบอรหูของธนาคารโค-กระบือ เพื่อยกระดับการคาระหวางประเทศใหดีขึ้นและตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ อปส.ไดมอบหมายให สทป. และ กบส. ไปรวมหารือกันเพื่อจัดทําแผนความเปนไปไดเกี่ยวกับ
NiD

ปรับระบบการเลี้ยง

สคบ. และสพท. ผลักดันการปรับปรุงการเลี้ยงเพื่อควบคุมโรคระบาดใหไดอยางนอยไกพื้นเมืองให
มีเลานอน ปองกันลมฝนหนาว จับไกฉีดวัคซีน เปดไลทุง ควบคุมจํากัดพื้นที่การเลี้ยง ชวยเหลือสงเสริมการเลี้ยง
ในโรงเรือน สุกรรายยอย

3

วัคซีน

ทําอยางไรจึงจะแกวัตถุประสงคระเบียบเงินทุนใหจําหนายตางประเทศได

LAB

ให สสช. ทํามาตรฐาน Lab ใหครอบคลุมเปนเครือขาย ระเบียบการเก็บเงินคาเก็บตัวอยาง ให
เดินหนา รวมทั้งเรงรัดระเบียบเก็บเงินในการตรวจตัวอยางใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว ทํา Model รถตูใหบริการหนวย
ปศุสัตวเคลื่อนที่ เปนแมแบบใหจังหวัดตาง ๆ เพื่อจังหวัดจะไดของบจากผูวาราชการจังหวัด ซื้อรถเพื่อทําคลินิก
เคลื่อนที่ และให สสช. เปนพี่เลี้ยง Lab เบื้องตนประจําจังหวัด

นโยบายดานการผลิตสัตว

จะตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญจะตองแทนกรมฯ วา งานวิจัยจะตอบปญหาเกษตรกร
งานวิจัยอะไรที่จะตองพัฒนาในระดับสูง
กองบํารุงพันธุสัตวใหสรางฟารมเครือขายเพื่อผลิตสัตวทดแทน สรางการมีสวนรวมใหเกษตรกรใน
การผลิตสัตวพันธุดีใหเพียงพอ ศึกษาการเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสําหรับการผลิต
สัตวจําหนาย
กองอาหารสัตวจัดตั้งคลังเสบียงสัตวสํารองประจําตําบล การผลิตหญาแหงสงไปจําหนายตางประเทศ
การเรงรัดขยายพันธุหญาพันธุดี (พันธุเนเปยร ปากชอง 1) โครงการศึกษาพัฒนาอาหารสัตวในพระราชดําริ ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเนนเรื่องอาหารสัตว โดยใหผูบริหารใสใจในเรื่องดานอาหารสัตว และขยายผลใหเกิดความ
มั่นคงดานอาหารขึ้น
สทป. การถายโอนงานผสมเทียมใหสหกรณโคนมที่มีศักยภาพ ขยายศูนยผลิตน้ําเชื้อพอพันธุ ให
เอกชนเปน center ในอินโดจีน โครงการเรงรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 50,000 ตัว (Flagship Project) ให สทป.
เรงรัดดําเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ จะทําการติดตาม

นโยบายดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว
โรงฆาสัตว

เรงรัดโรงฆาสัตวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ (ฆจส.1) ใหไดใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (ฆจส.2)

มาตรฐานฟารม

เปน Pre-harvest ให สคบ. , สพส., กผง. หารือเรื่องนี้ใหไดวา จะทําอยางไรใหผูบริโภคสินคา
ปศุสัตวมีความตื่นตัวและเขาใจดานมาตรฐานสินนาปศุสัตว

เขียงสะอาด สารเรงเนื้อแดง และสารตกคาง

4

ใหเดินหนาทําตอไป

นโยบายดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

โดยการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรรายยอย โดยการผลักดันใหพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูได พัฒนาระบบการผลิต และการตลาด การฟนฟู
เกษตรกรผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการธนาคารโค-กระบือ
สําหรับโครงการธนาคารโค-กระบือทํากลุมใหเขมแข็ง และมีกี่กลุม รวมทั้งถายโอนใหดูแลเอง

การจัดการภัยพิบัติดานปศุสัตว
กอนเกิดภัย

เตรียมความพรอม (วิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดภัยในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตวระดับ
หมูบาน/ตําบล แหลงเสบียงสัตว จัดหาแหลงน้ํา/การขนสงน้ํา) ซักซอมแผน แจงเตือนภัย และใหขอมูลที่สําคัญแก
เกษตรกร เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ

ขณะเกิดภัย

(กปศ.เปนหนวยงานเดียวใน กษ. ที่ตองเขาไปชวยเหลือสัตวในขณะเกิดภัย) ดูแลสุขภาพสัตว อพยพ
สัตว ปองกันควบคุมโรคระบาดสัตว สนับสนุนเสบียงสัตว ของบภัยพิบัติจากผูวาทักที หากงบผูวาไมเพียงพอใหเสนอ
เรื่องถึงกรมฯ เพื่อขอใชเงินทดรองราชการในอํานาจของปลัดกษ. (50 ลานบาท) การประเมินผลกระทบ ตองกําหนดคํา
จํากัดความของ “ สัตวที่ไดรับผลกระทบ “ ใหชัดเจนเพื่อประเมินคาชดเชยใหใกลเคียงกับความเปนจริง

หลังเกิดภัย

การฟนฟูดานสุขภาพสัตว การฟนฟูดานอาหารสัตว การฟนฟูอาชีพ

ยุทธศาสตรรายสินคาปศุสัตว
ปจจุบันกรมฯ ไดแบงตามโครงสรางลักษณะงาน แตการรวมทุกลักษณะงานใหครบในแตละชนิดสัตว
(Commodity) ยังไมชัดเจน สงผลใหการพัฒนาครบวงจรในรายชนิดสัตวไมมีหนวยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตวไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรรายสินคาปศุสัตวขึ้น โดยใหรองอธิบดีแตละทานทําหนาที่ดูแลสินคายุทธศาสตร
รายสินคาแตละชนิด ดังนี้
รอธ.ธนิตย อเนกวิทย ดูแลยุทธศาสตรโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ
รอธ.อยุทธ หรินทรานนท ดูแลยุทธศาสตรโคนม
รอธ.นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ดูแลยุทธศาสตรสุกร
รอธ.วิมลพร ธิติศักดิ์ ดูแลยุทธศาสตร ไกเนื้อ ไกไข และไกพื้นเมือง เปดไลทุง
ซึ่งมีปศุสัตวเขตเปนเลขาในแตละยุทธศาสตร ทั้งนี้ไดกําหนดกรอบไว 5 ประการดวยกัน คือ การศึกษาวิจัย บริการ
พัฒนา กฎหมาย และอื่น ๆ (ภายในและนอกประเทศ)

