ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ต่างประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในการประสานความร่วมมือ เจรจา และทำความตกลงด้านวิชาการและการค้า
ระหว่างประเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง
พันธกิจ
๑. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และวิ จั ย มาตรการ กฎ ระเบี ย บ ข้ อ ตกลง และข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๒. กำหนด ทิ ศทาง นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบี ย บ กรอบความร่ว มมื อ ท่ าที
และความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๓. บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ การเจรจา การทำความตกลง ด้ า นการปศุ สั ต ว์ ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุพาคี และองค์กรระหว่างประเทศ
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม
๕. ประสานงานและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๖. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
เป้าประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ
๒. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๓. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และความเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ เกี่ ย ว กั บ นโยบาย มาตรการ
ด้านการปศุสัตว์ของต่างประเทศ รวมทั้งด้านการผลิต การค้าการลงทุน และกฎระเบียบระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ สำหรับเตรียมมาตรการเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อพัฒ นาศักยภาพการแก้ไขปั ญ หาด้านมาตรฐานและด้านเทคนิคสำหรับ สิ น ค้าปศุสั ตว์
ในตลาดต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พั ฒ นาศั ก ยภาพกระบวนการเจรจา การนำเสนอ และการแก้ ปั ญ หาด้ า นปศุ สั ต ว์
กับต่างประเทศ
๒. พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ต่างประเทศ
๓. พัฒนาความร่วมมือด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
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ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑ : พั ฒ นาศั ก ยภาพกระบวนการเจรจา การนำเสนอ และแก้ ปั ญ หาด้ า นปศุ สั ต ว์
กับต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเจรจา และนำเสนอเกี่ยวกั บผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ ในเวที
ระหว่างประเทศรวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคในเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งกรณีส่งออกและนำเข้า
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์
๒. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขอนามัย คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
และด้านเทคนิคของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าหมาย
ผลิตผลและผลิตภัณ ฑ์ทางปศุสัตว์ มีคุณ ภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและต้องการในตลาด
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนประเทศคู่ค้า ในแต่ละภูมิภาคของโลกที่ยอมรับคุณภาพและมาตฐานสินค้าปศุสัตว์มี
เพิ่มขึ้น รวมถึงลดการปฏิเสธสินค้า (Reject) จากประเทศคู่ค้า
๒. ลดระยะเวลาในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องด้านสุขอนามัย คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
และด้านเทคนิคของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ในต่างประเทศ
กลยุทธ์ ๑.๑ เตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
และปัญหาด้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ในเวทีระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนากลไกการตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในกรณีที่ สินค้าปศุสัตว์มีปัญหาด้าน
คุณภาพในประเทศปลายทาง
กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทยให้เป็นที่รู้จักใน
ตลาดต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการดำเนินงาน
กลยุทธ์ ๑.๑ เตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
และปัญหาด้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ในเวทีระหว่างประเทศ
๑.๑.๑ จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย (focus group) เพื่อเตรียมข้อมูล/ท่าทีเจรจา สสส.
ด้านมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่ไม่ใช่ภ าษี ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิ ตผลและ
ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์แต่ละชนิดหรือประเด็น
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๑.๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูล ผลการศึกษา ผลการวิจัย ให้อยู่ใน สสส.
รู ป แบบที่ ส ามารถนำไปใช้ เพื่ อ การเจรจาต่ อ รองในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ข้อจำกัดทางการค้ารูปแบบต่างๆ
๑.๑.๓ เข้าร่วมประชุม/เจรจา/แสดงข้อคิดเห็น/ท่าทีในเวทีระหว่างประเทศด้าน สสส. สพส.
ต่างๆ เช่น
(๑) ด้ า นการผลิ ต คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย และมาตรฐาน ผลิ ต ผลผลิตภัณฑ์
(๒) ด้านเทียบเคียง/จัดทำมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับประเทศคู่ค้า
(๓) ด้านกำหนดกฎระเบียบระหว่างประเทศต่างๆ
กลยุ ท ธ์ ๑.๒ พั ฒ นากลไกการตอบสนองเพื่ อแก้ปั ญ หาอย่างรวดเร็ว ในกรณี ที่ สิ นค้ าปศุ สั ตว์มี ปั ญ หา
ด้านคุณภาพในประเทศปลายทาง
๑.๒.๑ จัดเจ้าหน้ าที่ป ศุสั ตว์รับ ผิดชอบตลาดปลายทาง เพื่อติดตามดูแลและ สสส. สพส.
ประสานการดำเนินการในกรณีที่สินค้าปศุสัตว์มีปัญหาด้านคุณภาพในประเทศ
ปลายทาง พร้อมทั้งจัดให้มี contact point ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูล
รายสินค้า
๑.๒.๒ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ สสส. สพส.
การดู แ ลด้ า นสุ ข อนามั ย คุ ณ ภาพและมาตรฐานสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ใ นตลาด
ต่างประเทศ เพื่อการประสานงาน รับทราบข้อมูลข่าวสาร และตอบสนองหรือ
ดำเนินการเชิงรุกอย่างทันท่วงที
๑.๒.๓ พั ฒ นาระบบ E-Service เพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูล ด้านมาตรฐาน สสส. สพส. ศสท.
สินค้าปศุสัตว์ ทั้งมาตรฐานสากล มาตรฐานเอกชน และความเคลื่อนไหวของ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ เพื่อการวางแผนเชิงรุก และการปรับตัวของผู้เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก
ในตลาดต่างประเทศ
๑.๓.๑ สนับสนุนและดำเนินการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตสินค้า สสส. สพส. ศสท.
ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานในรูปแบบและโอกาสต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการด้านการปศุสัตว์
ของต่างประเทศ รวมทั้งความเคลื่อนไหวด้านการผลิต การค้าการลงทุน กฎระเบียบ และประเด็นใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
๒. เพื่อเตรียมมาตรการเชิงรุกและเชิงรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว
และทันต่อเหตุการณ์
๓. เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณ รูปแบบ ความนิยม เส้นทางการกระจายสินค้า และ
ความต้องการสินค้าปศุสัตว์แต่ละชนิดในตลาดต่างประเทศ และแนวโน้มในอนาคต นำมาเผยแพร่ให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยได้รับทราบ
๔. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูล สำหรับสนับสนุนงานด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ
เป้าหมาย
มีกลไกการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิเคราะห์
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีมาตรการเชิงรุกและมาตรการรองรับในด้านต่างๆ
อย่างรวดเร็ว ฉับไว และทันต่อเหตุการณ์
ตัวชี้วัด
มีหน่วยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจน โดยมีข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า
ปศุสัตว์ในต่างประเทศ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนงานด้านการ
ปศุสัตว์ต่างประเทศตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการประสานงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ใน
ตลาดต่างประเทศ และการลงทุนด้านปศุสัตว์จากต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
กลยุทธ์ ๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการสินค้าปศุสัตว์ในตลาดต่างประเทศทั้งปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต
กลยุทธ์ ๒.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนงานด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ
กลยุทธ์ ๒.๔ ติดตามความเคลื่อนไหว ผลักดันและสนับสนุนการกำหนดมาตรการ และการเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพื่อแสดงจุดยืนและท่าทีของประเทศไทยในการกำหนดกฎเกณฑ์ระดับนานาชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปศุสัตว์
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กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการประสานงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ใน
ตลาดต่างประเทศ และการลงทุนด้านปศุสัตว์จากต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๒.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบด้ าน สสส.
การค้ าและการลงทุ น ด้ า นปศุ สั ต ว์ กั บ ต่ า งประเทศ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ และประเด็ น ใหม่ ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ เพื่ อ
เตรียมการเชิงรุกและเตรียมพร้อมมาตรการรองรับ
๒.๑.๒ การศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ผลที่เกิดจากการเปิดเสรีการค้า
สสส.
-การวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในแต่ละตลาด และสินค้าที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า การแจ้งข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
-การเฝ้าระวังและตรวจสอบการนำเข้าผลิตผลทางปศุสัตว์ที่ผิดปกติ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ และการกำหนดมาตรการรองรับหรือแก้ปัญหา
-ประชาสัมพันธ์และชี้แจงผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีและมาตรการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐแก่เกษตรกร
-สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้า
เสรีและสถานการณ์โลก
๒.๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านปศุสัตว์ ทั้งกรณีส่ง ออก สสส. สพส.
และนำเข้า รวมทั้งการดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์
สำหรับถือปฏิบัติ ของผู้ที่จะมาลงทุนด้านปศุสัตว์ในประเทศไทยและศึกษาข้อมูล
การเข้าไปลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ ๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านความต้องการสิ นค้าปศุสั ตว์ ในตลาดต่างประเทศทั้งปัจจุบั น
และแนวโน้มในอนาคต
๒.๒.๑ ศึกษา วิจัย สำรวจ ความต้องการชนิด รูปแบบ คุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ใน สสส. สพส.
ตลาดต่ า งประเทศ เพื่ อ รั ก ษาตลาดเดิ ม และผลั ก ดั น การเปิ ด ตลาดใหม่ ที่ มี
ศักยภาพ
๒.๒.๒ จัดหน่วยบริการข้อมูล และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสิน ค้าปศุสัตว์ในตลาด สสส. สพส.
ต่างประเทศ ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
กลยุทธ์ ๒.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนงานด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ
๒.๓.๑ วิเคราะห์ รวบรวม และจัดระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนงานด้าน สสส. สพส. ศสท.
ปศุสัตว์ต่างประเทศตามบทบาทและภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
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กลยุทธ์ ๒.๔ ติดตามความเคลื่อนไหว ผลักดันและสนับสนุนการกำหนดมาตรการ และการเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพื่อแสดงจุดยืนและท่าทีของประเทศไทยในการกำหนดกฎเกณฑ์ระดับนานาชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปศุสัตว์
๒.๔.๑ ติดตามความเคลื่อนไหว ผลักดั น และเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อแสดงจุดยืน สสส. สพส. กรป.
และท่าทีของประเทศไทยในการกำหนดกฎเกณฑ์ระดับนานาชาติต่างๆที่เกียว
ข้องกับปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒ นาความร่ วมมือในลั กษณะความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศผู้ให้ และองค์การระหว่าง
ประเทศต่างๆ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์แก่ภูมิภาคต่างๆ
๒. เพื่อสนับสนุนบุคลากรของรัฐ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อหาจุดยืนร่วมและแสดงท่าทีของไทย
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
๓. เพื่ อ เพิ่มความร่ว มมือกับ ต่างประเทศในการศึกษา วิจัย และพั ฒ นาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ปศุ สั ต ว์ ต ลอดจนห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต รวมทั้ งประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ถ่ า ยทอดให้ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในประเทศ
๔. เพื่อ สนั บ สนุ น การจัดทำและดำเนิน แผนงาน/โครงการตามความตกลงและความ
ร่วมมือด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ
เป้าหมาย
พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กับ ต่ างประเทศในการศึ กษา วิจัย พั ฒ นา ถ่ ายทอดองค์ ความรู้เกี่ ยวกั บ
ปศุสัตว์และดำเนินการประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในฐานะประเทศผู้ให้ ผู้รับ และพันธมิตรการพัฒนา
ตัวชี้วัด
จำนวนงานวิจั ย แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่ ทำร่ว มกับต่ างประเทศ และการประชุม เพื่ อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรกับประเทศผู้ใ ห้และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ
เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้แก่ภูมิภาคต่างๆ
กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดทำและดำเนินแผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการดำเนินงาน
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรกับประเทศผู้ให้และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ
เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้แก่ภูมิภาคต่างๆ
๓.๑.๑ ร่ วมมือในลั กษณะพัน ธมิตร (Partnership) กับประเทศผู้ ให้ (Donor) สสส. กรป.
และองค์การระหว่างประเทศต่ างๆ เช่น FAO OIE และอื่น ๆ ในการให้ ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น
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๓.๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการไทย เพื่อให้เป็นผู้ ถ่ายทอด สสส. กรป.
เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปศุ สั ต ว์ ชั้ น นำในภู มิ ภ าค รวมทั้ งพั ฒ นาโครงสร้า ง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม
ด้านการเกษตรในภูมิภาค
๓.๑.๓ สนั บ สนุ น การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มของไทยในเวที ค วามร่ว มมื อ ระหว่ า ง กรป.
ประเทศต่ างๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ให้ ข้อ คิด เห็ น และแสดงบทบาทของ
ประเทศในการเป็นผู้นำด้านการปศุสัตว์ของโลก
กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับต่างประเทศ
๓.๒.๑ ศึกษา วิจัย และพัฒ นาร่วมกับต่างประเทศด้านการปศุสัตว์ผ่านกรอบ กรป.
ความร่วมมือต่างๆ และการเจรจากรอบความร่วมมือใหม่
๓.๒.๒ จั ด เวที ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นปศุ สั ต ว์ แ ละประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งจาก กรป.
ผู้เชี่ย วชาญต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อเปิดมุมมองและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดทำและดำเนินแผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ
๓.๓.๑ สนั บ สนุ น จั ด สรรงบประมาณสำหรับการจัด ทำและดำเนิ นแผนงาน/ กรป.
โครงการตามความตกลงและความร่ ว มมื อ ด้ านปศุ สั ต ว์ ที่ ไทยได้ จั ด ทำไว้กั บ
ประเทศต่ า งๆ รวมทั้ งโครงการความช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ าน เพื่ อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านภาษา ด้านวิชาการ และเทคนิคการเจรจาให้พร้อม
สำหรับการปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ
เป้าหมาย
บุคลากรและระบบการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศที่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
๒. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศมีความรู้ความสามารถมากขึ้น ทั้งในด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
๓. มีกลไกการขับเคลื่อนด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศที่ชัดเจน และสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๔.๑ สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรและการบริหารงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ ทั้งในตลาดเดิมและ
ตลาดใหม่
กลยุทธ์ ๔.๒ สร้างเสริมสมรรถนะที่สำคัญให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
กลยุ ท ธ์ ๔.๓ สนั บ สนุ น การสร้ า งกลไกภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ น และติ ด ตามงานด้ า นการปศุ สั ต ว์
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
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กลยุทธ์ ๔.๑ สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรและการบริหารงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์
ต่างประเทศให้ มีป ระสิทธิภ าพ สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้าสิ นค้าปศุสั ตว์ ทั้งในตลาดเดิม
และตลาดใหม่
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ต่างประเทศ กรป.
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
๔.๑.๒ จัดทำแผนการปรับโครงสร้างกองปศุสัตว์ต่างประเทศ
กรป.
กลยุทธ์ ๔.๒ สร้างเสริมสมรรถนะที่สำคัญให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๔.๒.๑ ฝึ กอบรมภาษาต่างประเทศ ด้านวิช าการที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการ กรป.
เจรจาต่อรองด้วยภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์
ต่างประเทศ
๔.๒.๒ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดย กรป.
การฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็ นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติง าน และงานสนับสนุน
ต่างๆ
๔.๒.๓ ส่ งเจ้ าหน้ าที่ ไปทำงานในองค์ ก ารระหว่างประเทศ หรือ ฝึ ก อบรมใน กรป.
ต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งความเชี่ ย วชาญ/ชำนาญในแต่ ล ะสาขา แล้ ว นำ
ประสบการณ์/ผลงานกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อปศุสัตว์ไทย
กลยุ ท ธ์ ๔.๓ สนั บ สนุ น การสร้ า งกลไกภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ น และติ ด ตามงานด้ า นการปศุ สั ต ว์
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๔.๓.๑ สร้างกลไกภาครัฐในการขับเคลื่อน ประสานงานและติดตามงานด้านปศุ กรป.
สัตว์ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๔.๓.๒ สนับสนุนการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ต่างประเทศ การ กรป.
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ างกรมปศุ สั ต ว์ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

