
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมปศุสัตว์ โดยส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ได้ก าหนด
แผนปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งโรค
ระบาดในสัตว์ปีกที่ส าคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สัตว์ปีก โรคระบาดในสัตว์เล็ก เช่น โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคอหิวาต์สุกร โรค PRRS รวมไปถึงโรคระบาดในปศุสัตว์  เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย  
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแบลเลค เป็นต้น  รวมถึงได้ก าหนดมาตรการด้านสุขภาพสัตว์อ่ืนๆ เช่น
การบังคับใช้กฎหมายด้านการปศุสัตว์ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ การสร้างฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคที่เหมาะสม และได้จัดท าคู่มือแผนการปฏิบัติงานสุขภาพสัตว์ประจ าปีให้ส านักงานปศุสัตว์
เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับปัญหาการระบาดของโรคและการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมศักยศกัยภาพด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค การสร้างฟาร์ม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การบังคับใช้
กฎหมายด้านการปศุสัตว์ ที่ได้ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต ๘ จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพ
สัตว์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านการควบคุม ป้องกันโรคระบาด และน าแผนการปฏิบัติงาน

ที่ก าหนดไว้มาปฏิบัติซักซ้อมเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และด่านกักกันสัตว์ ในพ้ืนที ่

๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ 
และด่านกักกันสัตว์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 

๒.๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด่านกักกันสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาโดยการรวบรวมปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงหรือ
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

๒.๔ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และด่านกักกันสัตว์ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

๒.๕ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการบังคับใช้
กฎหมายด้านการปศุสัตว์ ที่อาจมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไป 

 



๓. กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๓.๑ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
    ๓.๒ นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
    ๓.๓ นายสัตวแพทย์ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
    ๓.๔ ปศุสัตว์อ าเภอ 
    ๓.๕ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
    ๓.๖ นายสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 
     ๓.๗ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ คน 
 

๔. รายละเอียดเนื้อหาการประชุมสัมมนา 
๔.๑ การบรรยายและประชุมสัมมนา 

บรรยายเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๔.๑.๑  มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งมาตรการ

อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือแผนเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดไว้ 
 - ระบบเฝ้าระวังการแจ้งโรคสงสัยป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ

นิยามสุกรป่วย 
 - ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่าง 
 - ระบบการรายงานข้อมูล และการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 - การด าเนินการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กรณีพบสัตว์ป่วยสงสัย 

และสัตว์ป่วยยืนยัน 
 - การควบคุมโรค การท าลายสัตว์ การก าจัดซาก การท าลายเชื้อใน

สิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รูปแบบ scenario โดย
แบ่งกลุ่มตามจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ 
    - การเฝ้าระวังสถานการณ์ และการประเมินความเสี่ยง 
   - การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
   - การบริหารจัดการ กรณีพบรายงานโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ 
และการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - การเก็บตัวอย่างส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ 
   - การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 
   - แนวทางการปฏิบัติกรณี มีการรายงานโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   
    ๔.๒.๑ ระดมความคิดเห็น (brainstorm) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข 
    ๔.๒.๒ ผู้แทนจากแต่ล่ะกลุ่มย่อยน าเสนอผลการระดมความคิดเห็นต่อที่ประชุมร่วม 
 ๔.๓ แผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๔.๔. การสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการปศุสัตว์ที่ส าคัญ 



    ๔.๔.๑ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ กฎกระทรวงตามมาตรา ๗ และ
กฎกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.๔.๒ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ตามโครงการพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 
    ๔.๔.๓ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๗  แนวทางการจัดตั้ง ด าเนินการ ต่ออายุ และบังคับใช้กฎหมาย 
 ๔.๕ การซักซ้อมแผนการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก 
 ๔.๖ การซักซ้อมแผนการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อย 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงแรมร้อยเกาะ อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
 

๖. งบประมาณ  
 

กิจกรรม  รายละเอียด รวมเงิน (บาท) 
๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๑๒๔ ราย  ๘๖,๘๐๐  

๒. ค่าอาหารว่าง ๕ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท จ านวน ๑๒๔ ราย         ๓๑,๐๐๐ 

๓. ค่าอาหารเย็น ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕๐ บาท จ านวน ๑๒๔ ราย ๘๖,๘๐๐ 

๔. ค่าที่พัก จ านวน ๒ คืน ๆละ ๑,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๒ ห้อง  ๑๒๔,๐๐๐ 

๕. ค่าวัสดุในการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ๖,๒๐๐  

                 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
รวม ๓๓๔,๘๐๐ 

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

 

    

๗. ที่ปรึกษาโครงการ 
๗.๑ นายสุเมษ  เมธศาสตร์  ปศุสัตว์เขต ๘ 
๗.๒ นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ์  ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 

 
๘. ผูร้ับผิดชอบโครงการ และคณะท างาน 

๘.๑ นายภพธร สุระพร   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๘.๒ นายสุรวัฒน ์คูหพันธ์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๘.๓ นางสาวขวัญกมล ปักการะโน   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๘.๔ นายสมภพ  ทองเต็ม   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๘.๕ นายดิลก  เปไทสง   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๘.๖ นางสาวละอองดาว  บัวทอง  ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
๘.๗ นางสาวกนกกาญจน์ ใส่ใจดี  ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 



๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และส่วนกลางในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการเผชิญเหตุ 
เมื่อพบสถานการณ์โรคระบาดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการและสามารถ
ควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว 

๙.๒ เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ในการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพสัตว์และด้านการปศุสัตว์ 

๙.๓ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีความเข้าใจกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวิธีปฏิบัติสามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจและปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

 

 
ลงชื่อ ............................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายสุรวัฒน์ คูหพันธ์ ) 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

 
 

 
ลงชื่อ............................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

(นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ์) 
ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 

 
 

 
ลงชื่อ .............................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายสุเมษ  เมธศาสตร์ ) 
ปศุสัตว์เขต ๘ 

 
 
 


