
สรุปการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 
ปี 2563 ครัง้ที่ 1

ข้อมลูสว่นสขุภาพสตัว์ 
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ก. Rabies ก. สุขภาพสัตว์ 
(FMD สุกร)

ก. ปศุสัตว์อินทรีย์ ก. โครงการหลวง ก. งานต าบลมั่นคง ก. ทฤษฎีใหม่

ไตรมาส 1 ➠

ไตรมาส 2 ➠

ไตรมาส 3 ➠

ไตรมาส 4 ➠

เป้าหมาย 1.000 ล้านตัว
ผลงาน 0.00 ล้านตัว

ร้อยละ 0 (สคบ.)

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

เป้าหมาย 65,000 ตัว
ผลงาน 15,728 ตัว

ร้อยละ 24.20 (สคบ.)

เป้าหมาย 480 ไร่
ผลงาน 121.50 ไร่

ร้อยละ 25.31 (สพส.)

เป้าหมาย 1,150 ราย
ผลงาน 109 ราย

ร้อยละ 9.48 (กพก.)

ต ่ำกว่ำแผน

 เป้าหมาย
 ผลการด าเนินงาน

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผลงาน
5 เดือน

(41.67%) 

เป้าหมาย 1,000 ราย
ผลงาน 0 ราย

ร้อยละ 0 (กสส.)

เป้าหมาย 210,000 ราย
ผลงาน 25,420 ราย

ร้อยละ 12.10 (กพก.)
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ก. ท าหมัน (กสบ.) ก. ปศุสัตว์เคลื่อนที่ ก. สุขภาพสัตว์ 
(Haemorrhagic)

ก. ตรวจสอบรับรอง

เป้าหมาย 8,760 ตัว
ผลงาน 9,071 ตัว

ร้อยละ 103.55 (กสบ.)

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

สูงกว่ำแผน

 เป้าหมาย
 ผลการด าเนินงาน

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผลงาน
5 เดือน

(41.67%) 

เป้าหมาย 130,000 ตัว
ผลงาน 101,273 ตัว
ร้อยละ 77.90 (กสบ.)

เป้าหมาย 933,438 ตัว
ผลงาน 861,263 ตัว
ร้อยละ 92.27 (สคบ.)

เป้าหมาย 44,800 แห่ง
ผลงาน 43,220 แห่ง

ร้อยละ 96.47 (สพส. อยส.) 



AFRICAN SWINE FEVER (ASF)

• สถานการณ์โรค ระบาดใน 29 ประเทศ EU 13 
ประเทศ ASIA 12 ประเทศ AFRICA 6 ประเทศ

• ใน ASIA ได้แก่ จีน มองโกเลีย เวียดนาม กมัพชูา 
เกาหลีเหนือ ลาว พมา่ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้
ติมอร์-เลสเต อินโดนีเซีย ฮ่องกง

• ความเส่ียงของประเทศไทย คือการลกัลอบ
เคลื่อนย้ายตามแนวชายแดน

• ประเทศไทยประกาศเขตเฝ้าระวงั 27 จงัหวดั

มาตรการเฝ้าระวัง
1. War room
2. การปรับปรุงระดบั biosecurity ในฟาร์ม
3. การขึน้ทะเบียน E- smart+และประเมินความเส่ียง
4. การเฝ้าระวงัเชิงรุกและเชิงรับ
5. การเฝ้าระวงัทางอาการ หากพบเหน็ให้แจ้งปศ.พืน้ท่ี
6. การควบคมุการเคลื่อนย้ายตามแนวชายแดนและระหวา่ง

ประเทศ + ชะลอการน าเข้าจากประเทศกลุม่เสี่ยง

** กรมจะออกระเบียบการควบคุมการเคล่ือนย้ายสุกร 
และระเบียบการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารในเร็วๆนี ้**



AVIAN INFLUENZA (AI)

• ปัจจบุนัมีการระบาดใน EU 8 ประเทศ  ASIA 5 ประเทศ 

• ASIA ได้แก่ อินเดีย ไต้หวนั จีน เวียดนาม

• ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยที่มีการระบาดคือ เวียดนามและจีน

• เวียดนามท่ีพบ เป็นสายพนัธุ์ H5N1 และ H5N6

• ในภาพรวมทัว่โลกยงัมีการระบาดของโรค ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวงัอยา่งตอ่เน่ือง



ความรับผิดชอบในการจัดการดแูลสุนัขจรจัดตาม 
พ.ร.บ. โรคพษิสุนัขบ้า พ.ศ.2535

• อ านาจตาม พรบ.ก าหนดให้ ท้องถิน่ + กปศ.เป็นผู้ รับผิดชอบ เป็นการท างานร่วมกนั
• ผู้ รับผิดชอบล าดบัท่ี 1 คือ ท้องถิ่น

• ปัญหาคือ ในการปฏิบตัิงานจริง ท้องถ่ินจะไมท่ราบวา่ตนเป็นผู้ รับผิดชอบ



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว์ พ.ศ.2557

ช้าง

• กรมฯ ได้ท าหนงัสือแจ้งดา่น ฯและปศจ.ทกุ
แห่ง ให้ตรวจสอบเร่ืองการน าช้างออกมาเดิน
เร่ร่อน

• ให้ติดตามการจดัตัง้คณะกรรมการทารุณ
กรรมฯของแตล่ะจงัหวดัซึง่มีผู้ว่าราชการเป็น
ประธาน และปศจ.เป็นเลขา

สุนัขและแมว
• ก าลงัร่างประกาศเก่ียวกบัการค้าสนุขัและแมว
• ในอนาคตผู้ ท่ีจะท าการค้าสนุขัและแมวต้องมาขอใบอนญุาตท าการค้า (ร.10)
• หลกัเกณฑ์ เช่น ผู้ ค้าจะต้องมีสถานท่ีจ าหน่ายถกูต้องตามหลกัสวสัดภิาพสตัว์ 

และโรคระบาดสตัว์และได้รับการยินยอมจากอปท.
• เป็นแผนการด าเนินการขัน้แรก ท่ีจะมีแผนการด าเนินการอ่ืนๆตอ่เน่ืองใน

อนาคตได้แก่การออกประกาศกฏกระทรวงเร่ืองการจดัระเบียบการค้าสนุขัและ
แมวและมาตรฐานการเพาะเลีย้งสนุขัและแมว เป็นต้น


