
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ (กรป.) 
 

1.  หลักการและเหตุผล :  
  กรมปศุสัตว ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน พ.ศ. 2554-2556 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2553 โดยมีการ

ปรับปรุงโครงสรางกรมปศุสัตวใหม พรอมท้ังจัดทํารางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว โดยผลพิจารณาไดใหจัดตั้งกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ           

เปนหนวยงานใหม โดยมีคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 638/2556 เรื่อง จัดตั้งกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ โดยมีขาราชการ จํานวน 18 ราย พนักงานราชการ 9 ราย และ

จางเหมาบริการ 1 ราย รวม 28 ราย ปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ และในปจจุบันกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ          

มีบทบาทและภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้ 

   1. ศึกษา วิเคราะห และวิจัย มาตรการ กฎ ระเบียบ ขอตกลง และขอมูลสารสนเทศดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

   2. กําหนด ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความรวมมือ ทาที และความตกลงดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

   3. บริหารจัดการเก่ียวกับความรวมมือ การเจรจา การทําความตกลง ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุพาคี และองคกรระหวางประเทศ 

   4. ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธของกรม 

   5. ประสานงานและใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

   6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย        

 

2. วัตถุประสงค: 
   1. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือดานปศุสัตวกับตางประเทศ ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ      

   2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการดานการปศุสัตวระหวางประเทศ    

   3. เพ่ือใหไดขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหวตางๆ เก่ียวกับนโยบาย มาตรการดานการปศุสัตวของตางประเทศ รวมท้ังดานการผลิตการคาการลงทุน และ

กฎระเบียบระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับปศุสัตว สําหรับเตรียมมาตรการเชิงรุกและเชิงรับอยางมีประสิทธิภาพ    

   4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแกไขปญหาดานมาตรฐานและดานเทคนิคสําหรับสินคาปศุสัตวในตลาดตางประเทศ 

 

 

 



 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
  แสวงหาโอกาสจากการรวมมือดานการปศุสัตวภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จากศักยภาพและความพรอมท่ีมีอยูเดิม 

ท้ังท่ีเก่ียวของกับโครงสรางการผลิต องคความรู หนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตวท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมไปถึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปนประชาคม

อาเซียน เพ่ือข้ึนสูการเปนผูนําดานการปศุสัตวของอาเซียนสูตลาดโลก 

 

4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
  1. เกิดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการเจรจา การนําเสนอ และการแกปญหาดานปศุสัตวกับตางประเทศ        

  2. เกิดการพัฒนาศักยภาพดานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตวตางประเทศ   

  3. เกิดการพัฒนาความรวมมือดานปศุสัตวกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ    

  4. เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

 
5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
  3.1 รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวท่ีไดรับการจัดเก็บในระบบฐานขอมูล 

  3.2 รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวท่ีไดรับการ วิเคราะห ทบทวน และกําหนดแนวทางดําเนินการ 

  3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ภายใตกรอบความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

  3.4 จํานวนประเทศคูคาหรือชนิดสินคาสะสม ท่ีมีการเจรจาทางการคาและมีขอตกลงในการรับซ้ือสินคาปศุสัตวท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.5 จํานวนครั้งท่ี เผยแพร ประชาสัมพันธดานมาตรฐานคุณภาพสินคาปศุสัตว หรือเขารวมจัดนิทรรศการหรืองานมหกรรมแสดงสินคาอาหารในระดับนานาชาติ 

3.6 จํานวนหัวขอเรื่องจากการเขารวมการประชุมระหวางประเทศท่ีไดนําไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 



6.  ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : บูรณาการองคความรูและความรวมมือดานการปศุสัตวสูระดับสากล 
กลยุทธ :  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลความรวมมือดานการปศุสัตวกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

2. สรางแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนและไดรับประโยชนสูงสุด ในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

3. แสวงหาโอกาส ชองทาง หรือวิธีการ ในการสรางความรวมมือใหมๆ ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

4. แสดงศักยภาพความเปนผูนําดานการปศุสัตวภายใตกรอบความรวมมือดานตางๆ ท้ังในเวทีระหวางประเทศ 

5. เสริมสรางความเชื่อม่ันในมาตรฐานคุณภาพสินคาปศุสัตวของไทย 

6. นําเสนอสินคาปศุสัตวของไทยในเวทีระหวางประเทศ 

 

 

 7. แผนภูมิความเช่ือมโยงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว 
 

งบรายจาย/ประเภทรายจาย รวมท้ังส้ิน 
ไตรมาสท่ี 1 รวม 

ไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 2 รวม 

ไตรมาสท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 3 รวม 

ไตรมาสท่ี 3 
ไตรมาสท่ี 4 รวม 

ไตรมาสท่ี 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทุกงบรายจาย 2,557,500    578,800    658,800    1,009,200    310,700 
1 การประชุม OIE Regional  

Commission for Asia, the Far 

East and Oceania ครั้งท่ี 31 

208,700                208,700 

2 การประชุม ASEAN Sectoral  

Working Group on Livestock  

and related meeting (ASWGL)  

ครั้งท่ี 27 

175,500            175,500     



งบรายจาย/ประเภทรายจาย รวมท้ังส้ิน 
ไตรมาสท่ี 1 รวม 

ไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 2 รวม 

ไตรมาสท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 3 รวม 

ไตรมาสท่ี 3 
ไตรมาสท่ี 4 รวม 

ไตรมาสท่ี 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทุกงบรายจาย 2,557,500    578,800    658,800    1,009,200    310,700 
3 การประชุม The 87th General 

Session of the World  

Assembly of the OIE 

458,400            458,400     

4 การประชุมคณะกรรมการดาน 

เกษตรCommittee on  

Agriculture (COAG) ครั้งท่ี 27 

132,700            132,700     

5 การประชุม ASEAN Animal  

Health Coordinating Center 

 for Animal Health and  

Zoonosis (ACCAHZ) ครั้งท่ี 15 

121,400        121,400         

6 การประชุม SOM-AMAF ครั้งท่ี 40 

และการประชุม AMAF ครั้งท่ี 40 

102,300    102,300             

7 การประชุม Special SOM-AMAF 

 ครั้งท่ี 39 

102,000                102,000 

8 การประชุมความรวมมือดาน 

ปศุสัตว ณ ราชอาณาจักรภูฎาน 

159,300        159,300         

9 การประชุมการดําเนินกิจกรรม 

ความรวมมือดานปศุสัตวสาธารณ 

รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

71,600        71,600         

10 การประชุมการดําเนินกิจกรรม 

ความรวมมือดานปศุสัตวประเทศ 

กัมพูชา 

91,400        91,400         



งบรายจาย/ประเภทรายจาย รวมท้ังส้ิน 
ไตรมาสท่ี 1 รวม 

ไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 2 รวม 

ไตรมาสท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 3 รวม 

ไตรมาสท่ี 3 
ไตรมาสท่ี 4 รวม 

ไตรมาสท่ี 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทุกงบรายจาย 2,557,500    578,800    658,800    1,009,200    310,700 
11 การประชุมความรวมมือดาน 

ปศุสัตวไทย-ฟลิปปนส 

179,000    179,000             

12 การประชุมทวิภาคีวาดวยการ 

พัฒนาสุขภาพสัตวระหวางประเทศ 

ลาว-ไทย ครั้งท่ี 16 (16th  

Technical Bilateral Meeting  

on Livestock and Animal 

Health between Laos and 

 Thailand) 

201,700            201,700     

13 การประชุมทวิภาคีวาดวยการ 

พัฒนาสุขภาพสัตวระหวางประเทศ 

ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 6 (6th  

Technical Bilateral Meeting 

on Livestock and Animal 

Health between Thailand  

and Malaysia) 

297,500    297,500             

14 การประชุมคณะกรรมการรวมดาน 

การเกษตร (JAWG) ไทย - ลาว  

ครั้งท่ี 4 

40,900            40,900     

15 การประชุมคณะกรรมการรวมดาน 

การเกษตร (JAWG) ไทย –  

ฟลิปปนส ครั้งท่ี 2 

58,500        58,500         



งบรายจาย/ประเภทรายจาย รวมท้ังส้ิน 
ไตรมาสท่ี 1 รวม 

ไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 2 รวม 

ไตรมาสท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 3 รวม 

ไตรมาสท่ี 3 
ไตรมาสท่ี 4 รวม 

ไตรมาสท่ี 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทุกงบรายจาย 2,557,500    578,800    658,800    1,009,200    310,700 
16 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ 

 EU Commission  

ประเทศเบลเยี่ยม 

156,600        156,600         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
 
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 

งบรายจาย/ประเภทรายจาย รวมท้ังส้ิน 
        ไตรมาสท่ี 1 รวม 

ไตรมาสท่ี 1 

ไตรมาสท่ี 2 รวม 
ไตรมาสท่ี 2 

ไตรมาสท่ี 3 รวม 
ไตรมาสท่ี 3 

ไตรมาสท่ี 4 รวม 
ไตรมาสท่ี 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทุกงบรายจาย 1,588,900    222,900    1,037,800    328,200    0 
1 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

ณ สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร 

ตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป 

401,200        401,200         

2 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

 ณ สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร 

ตางประเทศ ประจํากรุงโตเกียว 

410,100        410,100         

3 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ  

ณ สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร 

ตางประเทศ ประจํากรุงปกก่ิง 

328,200            328,200 

    

4 การประชุมหารือแกปญหา 

และสงเสริมการคาในตะวัน 

ออกกลาง 

226,500        226,500         

5 การประชุมหารือในการแกปญหา 

การคาสินคาปศุสัตวภายใต 

มาตรการ SPS ไทย - เวียดนาม 

109,200    109,200             

6 การประชุมหารือในการแกปญหา 

การคาสินคาปศุสัตวภายใต 

มาตรการ SPS ไทย - สิงคโปร 

113,700    113,700             



กิจกรรมและเปาหมายการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม เปาหมาย รวม ป 2561 ป 2562 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สงเจาหนาท่ีเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ 

              

1. ประชุมสัมมนา               

- ทวิภาคี ครั้ง/คน 10/26 3/11 1/3  2/3 3/8    1/1    

- พหุพาคี ครั้ง/คน 5/14  1/2    1/2 1/3 1/5   1/2  

- องคกรระหวาง

ประเทศ 

ครั้ง/คน 
3/6        2/4    1/2 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ครั้ง/คน 
             

3. การฝกอบรม ครั้ง/คน              

4. การดูงาน ครั้ง/คน              

อ่ืนๆ อาทิ สง จนท.
ปฏิบัติงาน ณ 
ตางประเทศ  

ครั้ง/คน 
4/4      3/3  1/1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม งบประมาณรวม ป 2561 ป 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สงเจาหนาท่ี
เดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 
4,146,400 520,400 281,300  149,900 457,400 1,089,300 175,500 1,121,000 40,900  102,000 208,700 

1. ประชุมสัมมนา              
- ทวิภาคี 

1,549,300 
297,500  
109,200 
113,700 

179,000  
91,400 
58,500 

159,300 
71,600 
226,500 

  201,700 40,900    

- พหุพาคี 501,200  102,300    121,400 175,500    102,000  

- องคกรระหวาง

ประเทศ 
799,800        

458,400 
132,700 

   208,700 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

             

3. การฝกอบรม              
4. การดูงาน              
อ่ืนๆ อาทิ สง 
จนท.ปฏิบัติงาน 
ณ ตางประเทศ  

1,296,100      
156,600 
401,200 
410,100 

 328,200     

  

 


	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)
	2. วัตถุประสงค์:

