
การขับเคล่ือนนโยบายกรมปศุสัตว์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย นายสัตวแพทย์สรวศิ ธานีโต อธิบดกีรมปศุสัตว์

การประชุมขับเคล่ือนสรุปผลส าเร็จการด าเนินงานกรมปศุสัตว์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วนัที่ 9-11 กนัยายน 2561

ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนช่ัน จังหวดัระยอง



การขบัเคล่ือนนโยบายกรมปศุสัตว์ 4 ด้าน

งาน
 การจดัการภยัพิบติั
 การควบคมุโรคสตัว์
 กองสวสัดิภาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์ริการ
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 การขบัเคล่ือนรายชนิดสตัว์
 การประชาสมัพนัธ์

งบประมาณ
 2561

 2562

 2563

บคุลากร
 ผลด ำเนินกำร

 กำรบรหิำร/พฒันำบุคลำกร

การตรวจสอบ
 การป้องกนัและ
แกไ้ขเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง



1. การขบัเคล่ือนนโยบายกรมปศุสัตว์
ด้านงาน

 การจัดการภัยพบิัติ
 การควบคุมโรคสัตว์
 กองสวสัดภิาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 การขับเคล่ือนรายชนิดสัตว์
 การประชาสัมพนัธ์



1.1 การจัดการภัยพบัิตด้ิานปศุสัตว์



การช่วยเหลือด้านภัยพบิัติ

จดุเด่น
- ชว่ยเหลอืเกษตรกรได้

อยำ่งรวดเรว็
- มคีวำมพรอ้มดำ้น

เสบยีงสตัว/์เวชภณัฑ/์
บุคลำกร/ยำนพำหนะ

“การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั
ถือเป็นภารกิจส าคญัเร่งด่วนล าดบัแรก”

จิตอาสา
ชว่ยบรรจุถงึยงัชพีส ำหรบัสตัว์

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ร่วมปล่อย
ขบวนรถเพื่อ
ช่วยเหลือ

ผูป้ระสบอุทกภยั

ระดบัพืน้ที ่             ส านักงานปศุสัตว์เขตเป็นศูนย์กลาง
ส่วนกลาง                ศูนย์ป้องกนัภัยพบิัตเิป็นศูนย์กลาง



พระมหากรุณาธคิณุของในหลวงรชักาลที่ 10

ทรงพระราชทานตราประจ าพระองค์ 
และหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

ช่วยเหลือเกษตรกร

วธีิปฏิบัติที่เหมาะสมของการตดิป้าย
หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 



1.2 การควบคุมโรค

• มาตรการเร่งรัดก าจดัโรคพษิสุนัขบ้า (Rabies)

• มาตรการควบคุมป้องกนัโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever; ASF)

• มาตรการควบคุมป้องกนัโรคระบาดสัตว์ปีก 
(Highly Pathogenic Avian Influenza; HPAI)

“รู้เร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว”



พืน้ทีพ่บโรคพษิสุนัขบ้าและแนวโน้มสถานการณ์ ปี 2561

สง่ตรวจ 7,762 ตวัอย่าง 

พบผลบวก 1,227 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 15.8)

พบในพื้นที่ 54 จงัหวดั 301 จุด 

ยงัคงประกาศเขตโรคระบาด 21 จงัหวดั 32 จุด

ขอ้มูลมกราคม – 6 กนัยายน 2561



ผลและแผนด าเนินงานโรคพษิสุนัขบ้า

แผนปฏบิตัิการปี 2562วคัซีน

ผลงานที่ผ่านมา

100.39%

เป้าหมาย 8.24 ลา้นตวั

ผลงาน 8.27 ลา้นตวั ปี 62 : เป้าหมาย 12 ล้านตวั
3 ช่วง : จัดหาวคัซีน+อบรม

รณรงค์ทัว่ประเทศ 4 เดือน
เกบ็ตก/booster

เตรยีมจดัต ัง้

โรงงานผลติวคัซีน 



ผลและแผนด าเนินงานโรคพษิสุนัขบ้า

ผ่าตดัท าหมนั แนวทางยกระดับการพฒันาเชิงคุณภาพ

ผลงานที่ผ่านมา

93.84%

เป้าหมาย 300,000 ตัว
ผลงาน 281,527 ตัว

รถผ่าตดัท าหมนัเคลื่อนที่

- ปจัจุบนัมี 3 คนั 

(โครงการสตัวแพทยพ์ระราชทาน 1 คนั 

และโครงการเจา้ฟ้าหญงิฯ 2 คนั)

- ประกอบดว้ยโตะ๊ผ่าตดั 2 ชดุ

เตน็ทป์ฏบิตัิงานทางสตัวแพทย์

- น ารอ่ง 12 จงัหวดั

- 1 เตน็ท ์ประกอบดว้ย โตะ๊ผ่าตดั 6 ชดุ

ระบบไฟสอ่งสว่าง / ระบบปรบัอากาศ 



5 มาตรการเร่งรดัก าจดัโรคพิษสนัุขบา้ (Rabies)

จัดตั้ง war room ระดบัจังหวดั มผู้ีว่าฯ เป็นประธาน

การบงัคบัใช้กฎหมาย และประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราว

การท าประชาคมในพืน้ที่ ร่วมกนัแก้ปัญหา

ประสาน อปท. ส ารวจ/ขึน้ทะเบยีนสัตว์ และท า Ring Vaccination

เฝ้าระวงัและค้นหาโรคต่อเน่ืองระยะเวลา 6 เดือน

1

2

3

4

5



4 มาตรการควบคุมป้องกนั
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(African Swine Fever; ASF)

• เขม้งวดมาตรการน าเขา้สนิคา้และผลติภณัฑจ์ากหมู 

เรง่ปราบปรามการลกัลอบน าเขา้หมูและเครื่องในหมู

• เฝ้าระวงัและป้องกนัโรคระบาดในสตัวต์ามพื้นที่เสีย่ง

ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนและด่าน

พรมแดน

• ยกระดบัการเลี้ยงใหมี้ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 

สง่เสรมิฟารม์ GFM, Compartment สกุร

• ประชาสมัพนัธ ์สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ พฒันา

เครอืข่าย เฝ้าระวงัโรค และแผนเตรยีมพรอ้มรบั

สถานการณ์

คณะกรรมการพจิารณาแผน
เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ASF 

ในประเทศไทย



4 มาตรการควบคมุป้องกนัโรคระบาดสตัวปี์ก
(Highly Pathogenic Avian Influenza; HPAI)

1. การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค (รู้โรคเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว) 
- พบสัตว์ปีกป่วยผดิปกตติามนิยาม ท าลายได้ทนัที
- เข้มงวดในการตรวจสอบ และการเคล่ือนย้าย

2. การจัดการระบบการเลีย้งสัตว์ปีก GFM
3. ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงาน
- ประสานงานหน่วยงานในพืน้ที ่ได้แก่ มหาดไทย สาธารณสุข และทรัพยากรฯ
- สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัโรค

4. การประชาสัมพนัธ์ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในพืน้ที่



แนวคิดร่วมมือกนั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ และก าจดัโรค

Environment

Human Health

Animal Health

One 

Health

“สขุภาพหน่ึงเดียว (One Health)”

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวข้อง ด้านสขุภาพคน สตัว์ สตัวป่์า และ

ส่ิงแวดล้อม มีความร่วมมือกนั เพ่ิมศกัยภาพการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ และก าจดัโรค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้เรว็ ควบคมุโรคได้เรว็



1.3 กองสวัสดภิาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 
(Division of Animal Welfare and Veterinary Services)

• พธีิเปิดกองอย่างทางการวนัที ่30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. โดยนายกฤษฎา บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวดัปทุมธานี



- งานด้านสัตวแพทย์บริการ          
(สถานพยาบาลสตัวป์ระจ าอ าเภอ และสถาบนั
สุขภาพชา้งแห่งชาติ)
- งานป้องกนัการทารุณกรรมและสวสัดภิาพสัตว์
(กลุ่มคุม้ครองสวสัดิภาพสตัว)์
- งานก ากบัดูแลและบงัคบัใช้กฎหมาย
(กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการทารุณกรรม
และการจดัสวสัดิภาพสตัว ์กฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาลสตัว ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง)

3 ภารกจิหลกั



1.4 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ปรับปรุงองค์ประกอบ Milk Board

และคณะอนุกรรมการฯ 

ทบทวนการจัดท า MOU

การจัดสรรสิทธ์ิ หลกัการ Matching 
ระบบโลจิสติกส์

กระบวนการจัดซ้ือนมโรงเรียน
e-market และ e-bidding

ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยตรวจสอบ

ทบทวนแก้ไขและ
เพิม่อตัราโทษของความผดิ

เพิม่บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ระดบัจังหวดัและอ าเภอ

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าข้อเสนอแนว
ทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการ

โครงการฯ และคณะกรรมการจดัท าข้อเสนอ
แนวทางการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พฒันาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ



1.5 การขบัเคล่ือนงานรายชนิดสัตว์

 วางแผนการผลติรายสินค้า Mr.รายสินค้า (โดย Board รายชนิดสัตว์)
 วเิคราะห์ Demand – Supply และ Trend รายสินค้า
 ดูแลตลอดห่วงโซ่การผลติ (Supply Chain) ต้น-กลาง-ปลายน า้             Food Safety
 ขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ

“การตลาดน าการผลติ”



1.6 การประชาสัมพนัธ์

การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก การตอบโตข่้าวสาร

เน้นถูกต้อง เข้าถงึ รวดเร็ว ฉับไว



2. การขบัเคล่ือนนโยบายกรมปศุสัตว์ด้านงบประมาณ

เนน้การใชจ้า่ยงบประมาณ

ที่คุม้ค่ามีประสทิธิภาพ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
- เบิกจ่าย 86.56%
- จดัหารถยนต์ให้อ าเภอ 63 คนั 
ใน 53 จงัหวดั

งบประมาณ 6,203 ล้านบาท 
(ลดลง 37 ล้านบาท)

จดัท าค าของบประมาณ
ตามรายชนิดสัตว์

งบประมาณ

ปี 2562 งบประมาณ รอ้ยละ

แผนงานพื้นฐาน/ยทุธศาสตร ์ 1,361.42 21.95

แผนงานบูรณาการ 6 แผนงาน 1,393.29 22.46

แผนงานบคุลากร 3,448.51 55.59

รวม 6,203.22 100.00

งบประมาณตามแผน ปี 2562



3. การขบัเคล่ือนนโยบายกรมปศุสัตว์ด้านบุคลากร

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

 การแต่งตั้งปศุสัตว์จังหวดั 23 ต าแหน่ง 
(อ านวยการสูง 14, อ านวยการต้น 9)
 คดัเลือกข้าราชการแต่งตั้งระดบัอาวุโส 

110 ต าแหน่ง
 การพฒันาบุคลากร IDEAL DLD

นโยบายเร่ืองคน

 เน้นโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
 มแีผนพฒันาทีชั่ดเจน
 การบริหารยดึหลกั “ระบบคุณธรรม”
 ความรักและสามคัคใีนองค์กร



4. นโยบายกรมปศุสัตว์ด้านการตรวจสอบ

 ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน

 ป้องกนัและแก้ไขเร่ืองที่
ตรวจสอบพบว่าปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง

แนวทางการปฏิบัติราชการ



สรุปการขบัเคล่ือนนโยบายกรมปศุสัตว์ 4 ด้าน

งาน
“ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว  

เน้นบูรณาการ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
และพฒันาระบบราชการ 4.0”

งบประมาณ
“ใช้อย่างคุ้มค่าและ
มปีระสิทธิภาพ”

บุคลากร
“พฒันาและบริหารต่อเน่ือง 
แผนชัดเจน ระบบคุณธรรม 
มสีามคัคแีละรักในองค์กร”

การตรวจสอบ
“ซ่ือสัตย์ โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ และป้องกนั/แก้ไข
เร่ืองทีไ่ม่ถูกต้อง”



ขอบคุณครับ


