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คูมือและแนวทางการขบัเคลื่อน



สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

คํานิยาม : สํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ีมีการบริหารจัดการภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ใหสามารถบริการ
เกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน ในทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ

หลักการและเหตุผล
กรมปศุสัตว มีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ใหเปนสํานักงาน

ปศุสัตวอําเภอที่มีการบริหารจัดการภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ใหสามารถบริการเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ประชาชน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับบริการมีความพึงพอใจ โดยใชการ
ขับเคลื่อนผานอาสาปศุสัตวเปนหลัก ซึ่งหลักการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบนั้นจะใชเปนแนวทาง
ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภออ่ืน ๆ ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนา เพ่ิมศักยภาพการสํานักงานปศุสัตวอําเภอในการดําเนินงานตาง ๆ ดานปศุสัตว
2. เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนงานดานปศุสัตว โดยอาสาปศุสัตว
3. เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

เปาหมาย (Goal)
๑. ปลอดโรคไขหวัดนก
๒. ปลอดโรคพิษสุนัขบา
๓. ปลอดโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
4. ทะเบียนสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตองเปนปจจุบัน มี NID และตเีบอรหมายเลข 1
5. ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตวเปนปจจุบัน
6. เกษตรสามารถจัดการอาหารสัตวได เชน ปลูกพืชอาหารสัตว หมักพืชอาหารสัตว และใชผลพลอยไดทาง

การเกษตรมาใชในการเลี้ยงสัตว
7. พัฒนาบานอาสาปศุสัตวใหเปนศูนยเรียนรูฯ/ตนแบบ จุดกระจายสัตวพันธุดี หรือจุดรวบรวมสินคา
8. โครงการสําคัญตามนโยบายฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
9. สถานประกอบการดานปศุสัตวทุกแหง ผานการรับรองมาตรฐาน และไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) การขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ สวนกลาง

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

สวนกลาง

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

สวนกลาง



กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

4) สํานักงานปศุสัตวเขต ประชุมช้ีแจงจังหวัด เพ่ือใหทราบเปาหมาย(Goal) /วิธีการ
ดําเนินงาน/เกณฑการคัดเลือก/การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน/การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือ
บรรลเุปาหมาย(Goal)

สนง.ปศข.

5) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ตนแบบ ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และทําการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ตนแบบ ตามเกณฑการคัดเลือกท่ีกําหนด

สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.

6) สํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ีผานการคัดเลือกเปนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และ
รวมกับอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี สํารวจขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว

สนง.ปศอ./อาสาปศุสตัว

7) สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และอาสาปศุสัตว จัดทําแผนการดําเนินงาน และ
แผนความตองการท่ีจะให สวนกลาง สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลเุปาหมาย(Goal)
ตามนโยบายในแตละเรื่อง สงใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สนง.ปศอ./อาสาปศุสตัว

8) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแจงแผนการดําเนินงานและแผนความตองการฯ ของสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอตนแบบ สงใหกับสํานักงานปศุสัตวเขต

สนง.ปศจ.

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

สนง.ปศข.

10) กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนฯ และการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

กผง./กอง/สํานัก

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

สวนกลาง/สนง.ปศข.

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

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

๑3) สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และอาสาปศุสัตวภายในพ้ืนท่ี ดําเนินการขับเคลื่อน
ตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือบรรลเุปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง

สนง.ปศอ./อาสาปศุสตัว

๑4) กอง/สํานัก/เขต/จังหวัด ตั้งทีมงานเพ่ือรวมบูรณาการดําเนินการตามแผนของ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และแกไขปญหา พรอมท้ังรายงานให กผง. เปนประจํา
ทุกเดือน

กอง/สํานัก/สนง.ปศข./
สนง.ปศจ.

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

สนง.ปศข./สนง.ปศจ./
สนง.ปศอ.



กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
- สนง.ปศข. รายงานผลการปฏิบัติงานสนง.ปศอ.ตนแบบใหกับสวนกลาง ทุกวันท่ี 5 ของ
เดือน

16) กองแผนงาน รายงาน ประเมินผล สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนฯ เสนออธิบดีฯ เปน
รายเดือน/ไตรมาส

กผง.

หมายเหตุ : แผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายมีหลายเรื่อง ซึ่งสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
จะตองมีการจัดทําแผนในแตละเรื่อง และเรียงลําดับความสําคัญในแตละเรื่อง วาจะดําเนินการเรื่องใดกอนและหลัง

แนวทางการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
สํานักงานปศุสัตวเขต

๑. ประชุมชี้แจงจังหวัด เพ่ือใหทราบ เปาหมาย(Goal) /วิธีการดําเนินงาน/เกณฑการคัดเลือก/แนวทาง
ขับเคลื่อนฯ/การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน/รวมการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายใน
แตละเรื่อง และแผนความตองการของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ ท่ีจะใหสวนกลาง(กอง/สํานัก)
สนับสนุนการดําเนินงาน

๒. รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตรวจสอบและคัดเลือกสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ ของทุกจังหวัด
๓. ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด อําเภอ ท่ีผานการคัดเลือกเปนสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

ตนแบบ และแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง และแผนความ
ตองการท่ีจะใหสวนกลาง (กอง/สํานัก) สนับสนุนการดําเนินงาน

๔. แจงผลการคัดเลือก และแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย ตามนโยบายในแตละเรื่อง และแผนความ
ตองการ ท่ีจะใหสวนกลาง (กอง/สํานัก) สนับสนุนการดําเนินงาน สงกผง.

๕. ประชุมชี้แจงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ และอาสาปศุสัตว เพ่ือใหทราบแนวทางในการบูรณา
การเพ่ือขับเคลื่อนงาน/โครงการท่ีสําคัญตาง ๆ

๖. จัดตั้งทีมงานเพ่ือออกปฏิบัตงิาน(ชั่วคราว) รวมกับสนง.ปศจ. สนง.ปศอ.และอาสาปศุสัตว
๗. กํากับ ติดตามความกาวหนา และแกไขปญหาอุปสรรค ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ ของแตละราย

จังหวัด และรายอําเภอ
๘. สรุปรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ เปนรายจังหวัด ตามแบบฟอรม

ท่ีกําหนด สงกองแผนงาน ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
๑. รวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต ตรวจสอบอําเภอ เพ่ือคัดเลือกสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๒. แจงผลการคัดเลือกและแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง และแผน

ความตองการของหมูบานตนแบบ สงให สนง.ปศข.
๓. ประชุมชี้แจงทุกกลุมงานภายในสนง.ปศจ. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และศูนยฯ/ดานฯท่ีรับผิดชอบภายใน

จังหวัด เพ่ือใหทราบเปาหมาย(Goal) ตามนโยบาย และแนวทางในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนงาน/
โครงการท่ีสําคัญท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี

๔. จัดตั้งทีมงานเพ่ือออกปฏิบัติงาน รวมกับ สนง.ปศอ. และอาสาปศุสัตว
๕. กํากับ ติดตามความกาวหนา และแกไขปญหาอุปสรรค ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๖. สรุปรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด สง

สํานักงานปศุสัตวเขต ทุกวันสิ้นเดือน



สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
๑. เขารวมประชุมกับจังหวัด เพ่ือรับฟงการชี้แจง เปาหมาย(Goal) /วิธีการดําเนินงาน/เกณฑการคัดเลือก/

แนวทางขับเคลื่อนฯ/การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน/การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย ตามนโยบาย
ในแตละเรื่อง และแผนความตองการท่ีจะใหกอง/สํานัก สวนกลาง สนับสนุนการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด

๒. ประชุมชี้แจงอาสาปศุสัตว และรวมสํารวจขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตวท่ีสําคัญ และงาน/โครงการท่ีสําคัญตาม
นโยบาย ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

๓. รวมกับอาสาปศุสัตว ในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายในแตละเรื่อง
และแผนความตองการท่ีจะใหกอง/สํานัก สนับสนุนการดําเนินงาน ตามตัวอยางแบบฟอรมแผนการดําเนิน
เพ่ือบรรลุเปาหมาย(Goal) ตามนโยบายฯ

๔. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และอาสาปศุสัตวดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทุกวันท่ี 25 ของเดือน

อาสาปศุสัตว (คูมือดําเนินงานอาสาปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 2561 โดย กสส.)
1. สํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญดานปศุสัตว เชน ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวราย จํานวนปศุสัตว ถายภาพ

เก็บพิกัดท่ีตั้งฟารม พันธุพืชอาหารสัตว และผลพลอยไดทางการเกษตร เปนตน
2. ใหบริการผสมเทียม เก็บรวบรวมขอมูลดานการผสมเทียม ดูแลสุขภาพสัตวเพ่ือแกไขปญหาระบบการสืบพันธุ
3. ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด เชน โรคปากและเทาเปอย โรคคอบวม โรคพิษสุนัขบา โรคนิวคาสเซิล โรค

หลอดลมอักเสบ ฯลฯ
4. เฝาระวังโรค ทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคระบาดในพ้ืนท่ี พรอมท้ังเก็บตัวอยาง ลงขอมูลประวัติสัตว

และสงตัวอยางไปตรวจ
5. จัดเก็บขอมูลสัตวของเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว เชน ขอมูลจํานวนสัตวในฟารม ขอมูลดานการ

เจริญเติบโต
6. สํารวจและบันทึกขอมูลโค – กระบือในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ
7. ประชาสัมพันธ ถายทอดความรู จัดตั้งศูนยรับแจงโรคระบาด และประสานงานเก่ียวกับปศุสัตว
8. ขับเคลื่อน และติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว
9. สํารวจพันธุพืชอาหารสัตว และวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ิน
10.เปนศูนยเรียนรูฯ และเกษตรกรตัวอยางดานการปศุสัตวในพ้ืนท่ี
11.รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
12.ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

กอง / สํานักสวนกลาง
กองแผนงาน
๑. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางในการคัดเลือก และขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตว

อําเภอตนแบบ
๒. สนับสนุนงบประมาณในสวนท่ีกอง/สํานัก ไมสามารถสนับสนุนงบประมาณไดเพียงพอ
๓. รวบรวมรายชื่อผูแทนกอง/สํานักของแตละกลุมภารกิจ และจัดตั้งทีมงานเพ่ือออกปฏิบัติงาน(ชั่วคราว)

เสนอกรมฯ เพ่ือใหความชวยเหลือการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนฯ เสนออธิบดีกรมปศุสัตว เปนรายไตรมาส



กองการเจาหนาท่ี
1. พิจารณารวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต เพ่ือเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางประจํา

ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

ทุกกลุมภารกิจ ( ดานการผลิต , ดานสุขภาพสัตว , ดานมาตรฐานสินคา , ดานสงเสริมอาชีพ )
๑. แจงผลการคัดเลือกและแนวทางในการบูรณาการใหกับหนวยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนสํานักงานปศุสัตว

อําเภอตนแบบ
๒. สนับสนุนงบประมาณและเกลี่ยอัตรากําลังใหกับหนวยงานในสังกัด เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสํานักงาน

ปศุสัตวอําเภอตนแบบ
๓. จัดตั้งทีมงานเพ่ือออกปฏิบัติงาน(ชั่วคราว) ใหความชวยเหลือสนง.ปศอ.ตนแบบ และอาสาปศุสัตว รวมกับ

สนง.ปศข./สนง.ปศจ.โดยแจงรายชื่อใหกองแผนงาน เพ่ือสรุปเสนอกรมฯ

หลักเกณฑการคัดเลือกหมูบานตนแบบ
๑. มีงานทุกภารกิจของกรมฯ และมีงานท่ีสําคัญโดดเดน
๒. มีงานท่ีสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงฯ



กระบวนการคัดเลือก และการสนับสนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

คณะกรรมการขบัเคลื่อนสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ

กําหนดหลักเกณฑ/แนวทาขับเคลื่อนฯ

แจงหลักเกณฑ สนง.ปศข

ตรวจสอบแผนฯของจังหวัดและแจงคณะกรรมการ

ตรวจสอบแจงเสนอแผนดําเนินงาน/ความตองการ

พิจารณาและเสนอกรมฯอนุมัติสนับสนุนฯ

ประชุมแจงสนง.ปศจ.

ตรวจสอบแผนฯของอําเภอและแจง สนง.ปศข.คัดเลือกสนง.ปศอ.ตนแบบ

กผง./กกจ./สลก./หนวยงานภารกิจหลกั

สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ



กระบวนการรายงานผลการดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค

รายงานผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคเสนอ
กรมฯ เปนรายไตรมาส

รายงานผลการดําเนินงานทุกวันท่ี ๕ ของเดือน

แกไขปญหาใหกับ สนง.ปศจ.

แจงกอง/สํานัก สนับสนุนและแกไขปญหา

รับทราบและเห็นชอบแนวทางแกปญหา

รายงานผลการดําเนินงาน ทุกวันสิ้นเดือน

ตรวจสอบแผนฯของอําเภอและแจง สนง.ปศข.รายงานผลการดําเนินงาน ทุกวันท่ี 25 ของเดือน

เลขานุการคณะกรรมการฯ (กผง.)

สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ – ๙

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ


