คูมือและแนวทางการขับเคลื่อน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน
กรกฎาคม ๒๕๖๐

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
คํ า นิ ยาม : สํ านั กงานปศุ สั ต ว อําเภอที่ มีการบริ ห ารจั ด การภายในพื้ น ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบ ให ส ามารถบริ การ
เกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ
หลักการและเหตุผล
กรมปศุสัตว มีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ใหเปนสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอที่มีก ารบริห ารจัด การภายในพื้น ที่ที่รับ ผิด ชอบ ใหส ามารถบริการเกษตรกร ผูป ระกอบการ และ
ประชาชน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับบริการมีความพึงพอใจ โดยใชการ
ขับเคลื่อนผานอาสาปศุสัตวเปนหลัก ซึ่งหลักการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบนั้นจะใชเปนแนวทาง
ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภออื่น ๆ ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพการสํานักงานปศุสัตวอําเภอในการดําเนินงานตาง ๆ ดานปศุสัตว
2. เพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนงานดานปศุสัตว โดยอาสาปศุสัตว
3. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
เปาหมาย (Goal)
๑. ปลอดโรคไขหวัดนก
๒. ปลอดโรคพิษสุนัขบา
๓. ปลอดโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
4. ทะเบียนสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตองเปนปจจุบัน มี NID และตีเบอรหมายเลข 1
5. ขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวเปนปจจุบัน
6. เกษตรสามารถจัดการอาหารสัตวได เชน ปลูกพืชอาหารสัตว หมักพืชอาหารสัตว และใชผลพลอยไดทาง
การเกษตรมาใชในการเลี้ยงสัตว
7. พัฒนาบานอาสาปศุสัตวใหเปนศูนยเรียนรูฯ/ตนแบบ จุดกระจายสัตวพันธุดี หรือจุดรวบรวมสินคา
8. โครงการสําคัญตามนโยบายฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
9. สถานประกอบการดานปศุสัตวทุกแหง ผานการรับรองมาตรฐาน และไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) การขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
กิจกรรม
๑) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนกลาง

2) ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา กําหนดเปาหมาย(Goal) /วิธีการดําเนินงาน/
หลักเกณฑการคัดเลือกฯ /แนวทางการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

สวนกลาง

3) แจงหลักเกณฑการคัดเลือกสนง.ปศอ.ตนแบบ เปาหมาย(Goal) /วิธีการดําเนินงาน/
เกณฑการคัดเลือก/แนวทางขับเคลื่อนฯใหกับสํานักงานปศุสัตวเขต

สวนกลาง

กิจกรรม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

4) สํานักงานปศุสัตวเขต ประชุมชี้แจงจังหวัด เพื่อใหทราบเปาหมาย(Goal) /วิธีการ
ดําเนินงาน/เกณฑการคัดเลือก/การสํารวจขอมูลพื้นฐาน/การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อ
บรรลุเปาหมาย(Goal)

สนง.ปศข.

5) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ตนแบบ ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และทําการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว อํ า เภอ
ตนแบบ ตามเกณฑการคัดเลือกที่กําหนด

สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.

6) สํานักงานปศุสัตวอําเภอที่ผานการคัดเลือกเปนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และ
รวมกับอาสาปศุสัตวในพื้นที่ สํารวจขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตว

สนง.ปศอ./อาสาปศุสตั ว

7) สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และอาสาปศุสัตว จัดทําแผนการดําเนินงาน และ
แผนความตองการที่จะให สวนกลาง สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย(Goal)
ตามนโยบายในแตละเรื่อง สงใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สนง.ปศอ./อาสาปศุสตั ว

8) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแจงแผนการดําเนินงานและแผนความตองการฯ ของสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอตนแบบ สงใหกับสํานักงานปศุสัตวเขต

สนง.ปศจ.

9) สํานักงานปศุสัตวเขต ตรวจสอบแผนการดําเนินงานฯ/แผนความตองการฯ และความถูก
ตองของขอมูล และจัดสงให กผง.เพื่อเสนอตอคณะกรรมการฯ

สนง.ปศข.

10) กองแผนงานจั ดประชุ มคณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จารณาแนวทางการบู รณาการการ
ขับเคลื่อนฯ และการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

กผง./กอง/สํานัก

11) กอง/สํานัก/เขต พิจารณาเกลี่ยงบประมาณ/บุคลากร ฯลฯ ใหกับสํานักงานปศุสัตว
อําเภอตนแบบ กรณีไมเพียงพอ กรมฯ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

สวนกลาง/สนง.ปศข.

12) สนง.ปศข. จัดประชุมจังหวัด/ศูนยฯ/ดานฯ/และสนง.ปศอ. เพื่อพิจารณาแนวทาง
การบูรณาการ การขับเคลื่อนฯ และสนับสนุนปจจัยตาง ๆใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ตนแบบ

สนง.ปศข./สนง.ปศจ./
สนง.ปศอ./ศูนยฯ/ดานฯ

๑3) สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และอาสาปศุสัตวภายในพื้นที่ ดําเนินการขับเคลื่อน
ตามแผนการดําเนินงาน เพื่อบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง

สนง.ปศอ./อาสาปศุสตั ว

๑4) กอง/สํ า นั ก /เขต/จั ง หวั ด ตั้ ง ที ม งานเพื่ อ ร ว มบู รณาการดํ าเนิ นการตามแผนของ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และแกไขปญหา พรอมทั้งรายงานให กผง. เปนประจํา
ทุกเดือน

กอง/สํานัก/สนง.ปศข./
สนง.ปศจ.

15) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- สนง.ปศอ.ตนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับสนง.ปศจ. ทุกวันที่ 25 ของเดือน
- สนง.ปศจ. รายงานผลการปฏิบัติงานสนง.ปศอ.ตนแบบใหกับสนง.ปศข. ทุกวันสิ้นเดือน

สนง.ปศข./สนง.ปศจ./
สนง.ปศอ.

กิจกรรม
- สนง.ปศข. รายงานผลการปฏิบัติงานสนง.ปศอ.ตนแบบใหกับสวนกลาง ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

16) กองแผนงาน รายงาน ประเมินผล สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนฯ เสนออธิบดีฯ เปน
รายเดือน/ไตรมาส

กผง.

หมายเหตุ : แผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุ เปาหมาย ตามนโยบายมีหลายเรื่อง ซึ่งสํานักงานปศุสัตวอําเภอตน แบบ
จะตองมีการจัดทําแผนในแตละเรื่อง และเรียงลําดับความสําคัญในแตละเรื่อง วาจะดําเนินการเรื่องใดกอนและหลัง
แนวทางการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สํานักงานปศุสัตวเขต
ประชุ ม ชี้ แ จงจั ง หวั ด เพื่ อ ให ท ราบ เป า หมาย(Goal) /วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน/เกณฑ ก ารคั ด เลื อ ก/แนวทาง
ขับเคลื่อนฯ/การสํารวจขอมูลพื้นฐาน/รวมการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายใน
แต ล ะเรื่ อง และแผนความต องการของสํ านั กงานปศุ สั ต ว อําเภอต น แบบ ที่ จ ะให ส ว นกลาง(กอง/สํ านั ก )
สนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตรวจสอบและคัดเลือกสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ ของทุกจังหวัด
ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของจังหวัด อําเภอ ที่ผานการคัดเลือกเปนสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ต น แบบ และแผนการดํ าเนิ น งานเพื่ อบรรลุ เ ป าหมาย(Goal) ตามนโยบายในแต ล ะเรื่ อง และแผนความ
ตองการที่จะใหสวนกลาง (กอง/สํานัก) สนับสนุนการดําเนินงาน
แจงผลการคัดเลือก และแผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายในแตละเรื่อง และแผนความ
ตองการ ที่จะใหสวนกลาง (กอง/สํานัก) สนับสนุนการดําเนินงาน สงกผง.
ประชุมชี้แจงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และอาสาปศุสัตว เพื่อใหทราบแนวทางในการบูรณา
การเพื่อขับเคลื่อนงาน/โครงการที่สําคัญตาง ๆ
จัดตั้งทีมงานเพื่อออกปฏิบัตงิ าน(ชั่วคราว) รวมกับสนง.ปศจ. สนง.ปศอ.และอาสาปศุสัตว
กํากับ ติดตามความกาวหนา และแกไขปญหาอุปสรรค ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ ของแตละราย
จังหวัด และรายอําเภอ
สรุปรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ เปนรายจังหวัด ตามแบบฟอรม
ที่กําหนด สงกองแผนงาน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
๑. รวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต ตรวจสอบอําเภอ เพื่อคัดเลือกสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๒. แจงผลการคัดเลือกและแผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง และแผน
ความตองการของหมูบานตนแบบ สงให สนง.ปศข.
๓. ประชุมชี้แจงทุกกลุมงานภายในสนง.ปศจ. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และศูนยฯ/ดานฯที่รับผิดชอบภายใน
จั งหวั ด เพื่ อให ทราบเป าหมาย(Goal) ตามนโยบาย และแนวทางในการบู ร ณาการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อนงาน/
โครงการที่สําคัญที่ดําเนินการในพื้นที่
๔. จัดตั้งทีมงานเพื่อออกปฏิบัติงาน รวมกับ สนง.ปศอ. และอาสาปศุสัตว
๕. กํากับ ติดตามความกาวหนา และแกไขปญหาอุปสรรค ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๖. สรุ ป รายงานความก าวหน าการขั บ เคลื่ อนสํ านั กงานปศุ สั ตวอําเภอต นแบบ ตามแบบฟอร ม ที่ กําหนด ส ง
สํานักงานปศุสัตวเขต ทุกวันสิ้นเดือน

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
๑. เขารวมประชุมกับจังหวัด เพื่อรับฟงการชี้แจง เปาหมาย(Goal) /วิธีการดําเนินงาน/เกณฑการคัดเลือก/
แนวทางขับเคลื่อนฯ/การสํารวจขอมูลพื้นฐาน/การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย ตามนโยบาย
ในแตละเรื่อง และแผนความตองการที่จะใหกอง/สํานัก สวนกลาง สนับสนุนการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่
กําหนด
๒. ประชุมชี้แจงอาสาปศุสัตว และรวมสํารวจขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวที่สําคัญ และงาน/โครงการที่สําคัญตาม
นโยบาย ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๓. รวมกับอาสาปศุสัตว ในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง
และแผนความตองการที่จะใหกอง/สํานัก สนับสนุนการดําเนินงาน ตามตัวอยางแบบฟอรมแผนการดําเนิน
เพื่อบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายฯ
๔. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และอาสาปศุสัตว ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทุกวันที่ 25 ของเดือน
อาสาปศุสัตว (คูมือดําเนินงานอาสาปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 2561 โดย กสส.)
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตว เชน ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวราย จํานวนปศุสัตว ถายภาพ
เก็บพิกัดที่ตั้งฟารม พันธุพืชอาหารสัตว และผลพลอยไดทางการเกษตร เปนตน
2. ใหบริการผสมเทียม เก็บรวบรวมขอมูลดานการผสมเทียม ดูแลสุขภาพสัตวเพื่อแกไขปญหาระบบการสืบพันธุ
3. ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด เชน โรคปากและเทาเปอย โรคคอบวม โรคพิษสุนัขบา โรคนิวคาสเซิล โรค
หลอดลมอักเสบ ฯลฯ
4. เฝาระวังโรค ทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคระบาดในพื้นที่ พรอมทั้งเก็บตัวอยาง ลงขอมูลประวัติสัตว
และสงตัวอยางไปตรวจ
5. จั ด เก็ บ ข อมู ล สั ต ว ข องเครื อข ายสั ต ว พัน ธุ ดี ก รมปศุ สั ต ว เช น ข อมู ล จํ านวนสั ต ว ในฟาร ม ข อมู ล ด า นการ
เจริญเติบโต
6. สํารวจและบันทึกขอมูลโค – กระบือในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
7. ประชาสัมพันธ ถายทอดความรู จัดตั้งศูนยรับแจงโรคระบาด และประสานงานเกี่ยวกับปศุสัตว
8. ขับเคลื่อน และติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว
9. สํารวจพันธุพืชอาหารสัตว และวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
10.เปนศูนยเรียนรูฯ และเกษตรกรตัวอยางดานการปศุสัตวในพื้นที่
11.รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตามแบบฟอรมที่กําหนด
12.ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กอง / สํานักสวนกลาง
กองแผนงาน
๑. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางในการคัดเลือก และขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตว
อําเภอตนแบบ
๒. สนับสนุนงบประมาณในสวนที่กอง/สํานัก ไมสามารถสนับสนุนงบประมาณไดเพียงพอ
๓. รวบรวมรายชื่อผู แทนกอง/สํานั กของแต ละกลุ มภารกิ จ และจั ด ตั้ งที มงานเพื่ อออกปฏิ บั ติ งาน(ชั่ วคราว)
เสนอกรมฯ เพื่อใหความชวยเหลือการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนฯ เสนออธิบดีกรมปศุสัตว เปนรายไตรมาส

กองการเจาหนาที่
1. พิจารณารวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต เพื่อเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
ทุกกลุมภารกิจ ( ดานการผลิต , ดานสุขภาพสัตว , ดานมาตรฐานสินคา , ดานสงเสริมอาชีพ )
๑. แจงผลการคัดเลือกและแนวทางในการบูรณาการใหกับหนวยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตว
อําเภอตนแบบ
๒. สนับสนุนงบประมาณและเกลี่ยอัตรากําลังใหกับหนวยงานในสังกัด เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๓. จัดตั้งทีมงานเพื่อออกปฏิบัติงาน(ชั่วคราว) ใหความชวยเหลือสนง.ปศอ.ตนแบบ และอาสาปศุสัตว รวมกับ
สนง.ปศข./สนง.ปศจ.โดยแจงรายชื่อใหกองแผนงาน เพื่อสรุปเสนอกรมฯ
หลักเกณฑการคัดเลือกหมูบานตนแบบ
๑. มีงานทุกภารกิจของกรมฯ และมีงานที่สําคัญโดดเดน
๒. มีงานที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงฯ

กระบวนการคัดเลือก และการสนับสนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
กําหนดหลักเกณฑ/แนวทาขับเคลื่อนฯ

พิจารณาและเสนอกรมฯอนุมัติสนับสนุนฯ

กผง./กกจ./สลก./หนวยงานภารกิจหลัก
แจงหลักเกณฑ สนง.ปศข

ตรวจสอบแจงเสนอแผนดําเนินงาน/ความตองการ

สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙
ประชุมแจงสนง.ปศจ.

ตรวจสอบแผนฯของจังหวัดและแจงคณะกรรมการ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
คัดเลือกสนง.ปศอ.ตนแบบ

ตรวจสอบแผนฯของอําเภอและแจง สนง.ปศข.

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

กระบวนการรายงานผลการดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
รายงานผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคเสนอ
กรมฯ เปนรายไตรมาส

รับทราบและเห็นชอบแนวทางแกปญหา

เลขานุการคณะกรรมการฯ (กผง.)
รายงานผลการดําเนินงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน

แจงกอง/สํานัก สนับสนุนและแกไขปญหา

สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙
รายงานผลการดําเนินงาน ทุกวันสิ้นเดือน

แกไขปญหาใหกับ สนง.ปศจ.

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ตรวจสอบแผนฯของอําเภอและแจง สนง.ปศข.

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

