
ระยะเวลา

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

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 รวมตรวจประเมินมาตรฐานหนวยผสมเทียม 9 แหง ม.ค.-มี.ค. 61

3 ติดตามลูกเกิดตามเปาหมาย 9 แหง ม.ค.-ก.ย.61

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

กิจกรรมยอย : งานพัฒนาขยายพันธุสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว

กิจกรรมหลัก: การพัฒนาการผลิตปศุสัตว

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

หมายเหตุที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

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

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย 2 ครั้ง มี.ค.,ก.ค.61

3 รวมปฏิบัติงาน ตรวจรับรองฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอย 12 ครั้ง พ.ย.60-ก.ย.61

4 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลการฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 1 ครั้ง มี.ค.-61

5
กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลโครงการโรคBrucellosis/ TB/ Paratuberculosis และโรคพยาธิ
ในเม็ดเลือดในโคนม โคเนื้อสําหรับทําพันธุ และกระบือสําหรับทําพันธุ

2 ครั้ง เม.ย.,ก.ย.61

6 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลการทดสอบโรคบรูเซลโลซิส, โรค CAE และโรค PPR ในแพะ แกะ 2 ครั้ง มี.ค.,ก.ย.61

7 รวมปฏิบัติงาน ตรวจรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ 12 ครั้ง พ.ย.60-ก.ย.61

8 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบโรคระบาดสัตวเบื้องตนและระบาดวิทยา 1 ครั้ง ธ.ค.-60

9
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผนการ
ควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเทาเปอย

1 ครั้ง ม.ค.-61

10  กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลการเฝาระวังโรควัวบาทางหองปฏิบัติการ 1 ครั้ง เม.ย.-61

11 ติดตามงานฟารมที่มีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM) 12 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61

12 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

กิจกรรมยอย : งานควบคุมปองกันโรคสัตว

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสุขภาพสัตว

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

หมายเหตุที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

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

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลสถานพยาบาลสัตว 9 แหง ม.ค.-ก.ย.61

3 รวบรวมรายงานสถิติสัตวปวย 1 ครั้ง ม.ค.-61

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสุขภาพสัตว

กิจกรรมยอย : งานรักษาพยาบาลสัตว

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลโครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาของประเทศไทย 2 ครั้ง ม.ค.,ก.ค.61

3 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลโครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกในไกไขแบบบูรณาของประเทศไทย 4 ครั้ง
ต.ค.60,ม.ค.,

เม.ย.,ก.ค.61

4 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค 4 ครั้ง
ต.ค.60,ม.ค.,

เม.ย.,ก.ค.61

5
จัดทําแผน เปาหมายพื้นที่ดําเนินการโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง สรางภูมิคุมกัน

โรคในสัตวปก
4 ครั้ง

ธ.ค.60,ม.ีค.,

ม.ิย.,ก.ย.61

6
สรุปและวิเคราะหขอมูลกิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุมกันโรคในไกภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาส

เซิล
2 ครั้ง

ธ.ค.60,

ก.ค.61

7
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเฝาระวังโรคซัลโมเนลลาในฟารมมาตรฐานไกเนื้อ ไกพันธุ เปดเนื้อ 

เปดพันธุ
9 จังหวัด พ.ย.60-ก.ย.61

ขึ้นอยูกับการ

ตรวจพบโรค

8 กํากับ ดูแล รวบรวมขอมูลกิจกรรมการจัดระบบการเลี้ยงสัตวปกแบบคอมพารทเมนต 2 ครั้ง พ.ย.60-พ.ค.61

9 ติดตาม ตรวจสอบและสรุปกิจกรรมการปองกันและการควบคุมโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 2 ครั้ง พ.ย.60-พ.ค.61

10
ติดตาม ตรวจสอบ สรุปการรับรองการจัดระบบสถานที่เลี้ยงไกชนหรือสัตวปกสวยงามที่มีระบบปองกัน

โรค
12 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61

11 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสุขภาพสัตว

กิจกรรมยอย : งานควบคุมแกไขโรคไขหวัดนก

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 ติดตามการเฝาระวังโรค 9 ครั้ง ม.ค.-ก.ย. 61

3 ควบคุมและกําจัดโรค 3 จังหวัด ม.ค.-ก.ย.61
ขึ้นอยูกับการ
ตรวจพบโรค

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว

กิจกรรมหลัก : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว

กิจกรรมยอย : งานควบคุมปองกันโรคสัตว (โครงการเฝาระวังและสํารวจโรคระบาดในผึ้งเลี้ยงเพื่อการบริโภคและสงออก)

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 จัดซื้อเวชภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตร 1 ครั้ง ม.ค.-61

3 จัดสรรเวชภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตร 1 ครั้ง ก.พ.-61

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว

กิจกรรมหลัก : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว

กิจกรรมยอย : งานควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

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

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 จัดสรรเวชภัณฑ ชีวภัณฑ 12 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61

3 รายงานวัสดุคงเหลือ 12 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61
ภายในวันที่ 5 ของ

เดือนถัดไป

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว

กิจกรรมหลัก : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว

กิจกรรมยอย : งานรักษาพยาบาลสัตว

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

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

1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 รายงานขอมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว 2 ครั้ง มี.ค,ก.ย.61

3 ติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 1 ครั้ง เม.ย.-61

4 สรุปรายงานผลโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 1 ครั้ง พ.ค.-61

5
ติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนินงานโครงการเฝาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองทองถิ่นปลอด
โรคพิษสุนัขบา

2 ครั้ง ก.พ.,ส.ค.61

6 ติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนินงานการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา 2 ครั้ง ก.พ.,ส.ค.61

7
สรุปรายงานผลโครงการเฝาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองทองถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบา และ
การสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา

2 ครั้ง มี.ค,ก.ย.61

8 ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 9 จังหวัด ต.ค.60-ก.ย.61
ขึ้นอยูกับการ
ตรวจพบโรค

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมยอย : งานควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา (โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา)

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561



ระยะเวลา

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

1 ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดเปาหมาย 1 ครั้ง ต.ค.-60

2 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 3 ครั้ง
ธ.ค.60,

ม.ค,มี.ค.61

3 ประชุมติดตามความกาวหนาการเตรียมงาน 2 ครั้ง ม.ค.-ก.พ.61

4 ปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทยพระราชทานในพื้นที่เปาหมาย 2 ครั้ง ม.ค.,มี.ค.61

5 สรุปรายงานผลโครงการ 2 ครั้ง ก.พ.,เม.ย.61

6 สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ก.ย.-61

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมยอย : งานรักษาพยาบาลสัตว (โครงการสัตวแพทยพระราชทาน)

หนวยงาน/จังหวัด :  สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ที่ วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน เปาหมาย
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.  2561
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