
ปจจุบันกรมปศุสัตวไดประสบปญหาการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว
อําเภอในบางพื้นท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรไมเขาใจในหลักของ
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรมปศุสัตวท่ีถูกตอง
ครบถวน การทํางานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด

กรมปศุสัตว จึงไดจัดทําโครงการอําเภอตนแบบ เพื่อสรางอําเภอตนแบบ
จังหวัดละ 1 อําเภอ โดยใหเปนอําเภอท่ีสามารถเปนตนแบบการปฏิบัติงานท่ีบรรลุ
เปาหมายใหกับอําเภออ่ืน ๆ ภายในพื้นท่ีได และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐกาวสูการเปนประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

หลักการและเหตุผล



คํานิยาม : อําเภอท่ีมีการบริหารจัดการภายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบใหเปนไป
ตามเปาหมาย และวัตถุประสงคแตละกิจกรรม สามารถบริการเกษตรกร
ผูประกอบการ และประชาชนในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการปศุสัตวไดอยาง
มีประสิทธิภาพและผูรับบริการมีความพึงพอใจ

คํานิยามอําเภอตนแบบ



1. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวระดับอําเภอ
ใหเปน Smart Officer และ ขาราชการ 4.0

2. เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมในรูปแบบมืออาชีพ

3. เพื่อปรับรูปแบบและระบบการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับสถานการณ ท่ีพรอมรับการเขาสูการปฏิรูประบบราชการ

วัตถุประสงค

วัตถุประสงคอําเภอตนแบบ



1. จังหวัด คัดเลือก อําเภอท่ีเขารวมโครงการอําเภอตนแบบ
2. กอง/สํานัก กําหนดแนวทาง เปาหมายการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลัก และการจัดสรร

งบประมาณ โดยแยกปศุสัตวอําเภอตนแบบออกจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อใหอําเภอตนแบบ
บริหารจัดการงบประมาณดวยตนเอง

3. ปศุสัตวอําเภอตนแบบ ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และรายงานผล
การดําเนินงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ

4. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหการสนับสนุน เรงรัด กํากับ ติดตาม และแกไขปญหา พรอมท้ังรายงาน
ผลการดําเนินงานใหสํานักงานปศุสัตวเขตทราบ

5. สํานักงานปศุสัตวเขตประเมินผล รวมถึงการติดตาม สนับสนุน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน
ใหกรมฯ ทราบ

6. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดถอดบทเรียนอําเภอตนแบบท่ีผานการประเมินเพื่อนําไปขยายผล
7. กรมปศุสัตวพิจารณาใหการสนับสนุนในมิติตาง ๆ ใหกับอําเภอตนแบบ

วิธีการดําเนินงานอําเภอตนแบบ



1. ปลอดโรคไขหวัดนก เชน การเล้ียงสัตวปก จะตองมีการจัดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. ปลอดโรคพิษสุนัขบา  เชน สุนัข-แมว ไดรับการฉีดวัคซีนโรคพษิสุนัขบาและทําหมัน
3. ปลอดโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมยี

เชน สัตวกีบคู ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค ตามรอบการฉีดวัคซีน
4. ทะเบียนสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตองเปนปจจุบนั มี NID และตีเบอรหมายเลข 1 ทุกตัว
5. ขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวเปนปจจบุนั

เชน  เกษตรกร  ประชากรสัตว  ฟารม  โรงงาน  รานคาจําหนาย พื้นท่ีเหมาะสม (เชิงแผนท่ี)
6. ผลักดันใหเกษตรกรเล้ียงสัตวแบบประณีต (Intensive) โดยสามารถบริหารจัดการดานอาหารสัตว

เชน ปลูกพืชอาหารสัตว หมักพืชอาหารสัตว และใชผลพลอยไดทางการเกษตรมาใชในการเล้ียงสัตว
7. พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหอาสาปศุสัตว ใหเปนศูนยเรียนรูฯ/ตนแบบ จุดกระจายสัตวพนัธุดี หรือจุดรวบรวมสินคา
8. โครงการสําคัญตามนโยบายฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
9. สถานประกอบการดานปศุสัตวทุกแหง ผานการรับรองมาตรฐาน และไดรับอนุญาตประกอบกจิการ
10. บุคลากรของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ มีคุณลักษณะท่ีเปน Smart officer /เปนขาราชการมืออาชีพ

พรอมรับการเปล่ียนแปลง และการแขงขันอยางไรขีดจํากัด ( 4.0 )

เปาหมาย (Goal)



เปาหมายท่ี 1 ปลอดโรคไขหวัดนก

ตัวอยาง การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย เชน
1. การสรางความเขาใจ/การรับรูใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ปรับระบบการเลี้ยงสัตวปก โดยใชระบบ Biosecurity /

GFM (Good Farming management) หรือในบางพื้นท่ีตองมีมุง
3. มีการรวมกลุมเกษตรกรเครือขายผูเลี้ยงสัตวปก
4. มีการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวปกในพื้นท่ีอยางเขมงวด
5. ถามีการเกิดโรคระบาดตองมีการจัดการท่ีรวดเร็ว
6. มีการบูรณาการกับภาคเอกชน/ประชารัฐ
7. กรณีเกิดเหตุผิดปกติ ควรฉีดพนยาฆาเช้ือใหถี่ข้ึน



เปาหมายท่ี 2 ปลอดโรคพิษสุนัขบา

ตัวอยาง การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย เชน
1. การสรางความเขาใจ/การรับรูใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย/

การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ/การมีสวนรวมของคนในพื้นที่
2. บริหารจัดการดวยคณะกรรมการอาํเภอ/จงัหวดั

(ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ)
3. การขอสนับสนุนจากทองถิ่น เชน เวชภัณฑ อบรมอาสาฯ

หรือจัดต้ังกองทุนเพือ่บรหิารจัดการในพืน้ที่
4. จัดทําพิกัดพื้นที่สุนัขจรจัดในพื้นที่ (เชิงพื้นที่)/สถานที่พกัพิงสัตว
5. ฉีดวัคซีนและทําหมันใหครบตามเปาหมาย



เปาหมายท่ี 3 ปลอดโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

ตัวอยาง การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย เชน
1. การรักษาคุณภาพวัคซีนในการเก็บรักษาและขนสง
2. ในพื้นท่ีตองมี “ซองบังคับสัตว”
3. วิธีการฉีดวัคซีนท่ีถูกตอง เชน ดึงหนัง หรือฉีดเขากลามเน้ือลึก
4. การฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

ตองมีการดําเนินการฉีดวัคซีนตามรอบการฉีด โดยโค-กระบือ
ตองไดรับการฉีดครบตามจํานวนประชากรสัตว 100 %ของสัตวท่ีอยูในเกณฑ

5. กรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคสามารถควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว



เปาหมายท่ี 4 ทะเบียนสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
ตองเปนปจจุบัน

ตัวอยาง การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย เชน
1. การปรับปรุงขอมูลทะเบียนสัตวในธนาคารโค-กระบือฯ ใหเปนปจจุบัน
2. โค-กระบือมี NID และตีเบอรหมายเลข 1 ทุกตัว
3. มีการติดตามลูกเกิด
4. การจัดทําขอมูลในเชิงแผนท่ี (Mapping)



เปาหมายท่ี 5 ขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวเปนปจจุบัน

ตัวอยาง การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย เชน
1. ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจบัุน เชน เกษตรกร/ประชากรสัตว สถานประกอบการ/

โรงงาน ฟารมมาตรฐาน โครงการที่สําคัญ เปนตน
2. นําขอมูลที่เกี่ยวของมาจัดทาํขอมูลเชิงแผนที่ (Mapping)



เปาหมายท่ี 6 สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวแบบประณีต (Intensive)

โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการในปจจัยท่ีเกี่ยวของในทุกดาน เชน ปลูกพืชอาหารสัตว
หมักพืชอาหารสัตว และใชผลพลอยไดทางการเกษตรมาใชในการเลี้ยงสัตว มีระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ/GFM
- จัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบการเลี้ยงสัตวแบบประณีต ศูนยดานการจัดการอาหารสัตว
โดยใชบานอาสาปศุสัตวในพื้นท่ีเปนพื้นท่ีนํารองขอมูลผลพลอยไดทางการเกษตรในพื้นท่ี

- ผลักดันเขาสูระบบมาตรฐาน เปนตน



เปาหมายท่ี 7 พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหอาสาปศุสัตว

แนวทางการพัฒนา เชน
1. พัฒนาอาสาใหตรงกับแนวทางการขับเคลื่อนของกรมฯ เชน ใหความรูเรื่องการ

จัดการดานอาหารสัตว การพัฒนาฟารมปศุสัตวใหเปนระบบ (Biosecurity / GFM )
รวมทั้งการพัฒนาใหเปนอาสาผสมเทยีม

2. สงเสริมใหบาน/ฟารมของอาสาปศุสตัวเปนศนูยเรียนรูฯ/ตนแบบ
- ดานการเลี้ยงสัตวแบบประณตี โดยเฉพาะการจดัการดานอาหารสัตว /

ผลพลอยไดทางการเกษตรในพื้นที่
- เปนจุดกระจายสัตวพนัธุดี พันธุพืชอาหารสัตว หรือจุดรวบรวมผลผลิต เปนตน



เปาหมายท่ี 8 โครงการสําคัญตามนโยบายฯ เปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนด

เชน
- มีผลลัพธ (Outcome) เปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ
- มีการจัดทําขอมูลในเชิงแผนท่ี (Mapping)
- มีแผนงาน/โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น

เชน งบ อปท. งบพัฒนาจังหวัด เปนตน

เปาหมายท่ี 9 สถานประกอบการดานปศุสัตวทุกแหง ผานการรับรอง
มาตรฐาน



เปาหมายที่ 10 บุคลากรของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ มีคุณลักษณะ
ที่เปน Smart officer /เปนขาราชการมืออาชีพ พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางไรขีดจํากัด ( 4.0 )



แนวทางการสงเสรมิ

1. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร

2. สงเสริมตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain)

3. สงเสริมการเลี้ยงสัตวในระบบประณีต (Intensive)

4. สงเสริมใหเกษตรใชวิธีทําการเกษตรแบบผสมผสาน



สิ่งท่ีอําเภอตนแบบขอรับการสนับสนุน

การดําเนินงาน ตัวอยาง สิ่งที่ตองการขอสนับสนนุ
ปลอดโรคไขหวัดนก 1. เคร่ืองพนยาฆาเชื้อโรค

2. ชุดปองกันสําหรับการพนยาฆาเชื้อ
3. อุปกรณฉีดวัคซีนสัตวปก

ปลอดโรคพิษสุนขับา 1. โตะผาตัด/ โตะผาตัดทําหมัน ชนิดยายเคลื่อนที่ และอุปกรณผาตัด

2. วัคซีนพิษสุนัขบา

3. กรงใสสัตว/ปนยิงยาสลบ

จากขอมูลที่ กองแผนงาน กรมปศุสัตว ไดสํารวจอําเภอตนแบบ สามารถสรุปไดดังนี้



การดําเนินงาน ตัวอยาง สิ่งที่ตองการขอสนับสนนุ
ปลอดโรคปากและเทา
เปอย และโรคเฮโมฯ

1. กระติกน้ําแข็งแชวัคซีน
2. ซองบังคับสัตว
3. อุปกรณวัคซีนสัตวกีบคู

โค – กระบือ มี NID และ
ตีเบอรหมายเลข 1

1. เบอรหู NID

2. ชุดอุปกรณตีเบอรรอน/เย็น

3. อะไหลเข็มเจาะติดเบอรหู

พัฒนาอาสาปศุสตัว 1. เสื้อก๊ักทีมอาสา

2. กระเปาใสเวชภัณฑ

3. ถังสนาม



การดําเนินงาน ตัวอยาง สิ่งที่ตองการขอสนับสนนุ
โครงการสําคัญตาง ๆ 1. คอมพิวเตอร / Pinter

2. เคร่ืองจับพิกัดที่ตั้ง

3. โตะ / เกาอี้ สํานักงาน

มาตราฐานดานปศสุัตว 1. ชุดสารปนเปอน

2. อุปกรณตรวจสอบสารปนเปอน

อื่น ๆ 1. รถยนต / รถจักรยานยนต / รถจักรยานยนตแบบพวงขาง
2. อาคารสํานักงานปศสุตัวอําเภอ
3. ประเมินตําแหนงและบุคคลเขาสูระดับ อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ
4. บุคลากร เจาหนาที่ พนักงานตามความเหมาะสม



นํารองสํารวจขอมูลและความคิดเหน็ของอาสาปศุสัตว
ณ สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมะโมง เม่ือวันอาทิตย ที่ 28 พฤษภาคม 2560



ตรวจเยี่ยมบานอาสาปศุสัตว
ณ บานวังนํ้าขาว ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท



ตรวจเยี่ยมบานอาสาปศุสัตว
ณ บานวังนํ้าขาว ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท



กลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมืองในระบบ Biosecurity เริ่มกอต้ังป 2548
ณ บานวังนํ้าขาว ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท



ถายทอดเทคโนโลยีการหมักพืชอาหารสัตว และผลผลิตทางการเกษตร
ที่บานอาสาปศุสัตว หมูที่ 6 ตําบลสะพานหิน เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560



ถายทอดเทคโนโลยีการหมักพืชอาหารสัตว และผลผลิตทางการเกษตร
ที่บานอาสาปศุสัตว หมูที่ 6 ตําบลสะพานหิน เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560



ศูนยเรียนรูและสาธิตการจัดการดานอาหารสัตว
ที่ฟารมของอาสาปศุสัตว (นางสาวสุวิมล  ศรีเมือง)



สอนวิธีการใช Google My Maps ใหกับอาสาปศุสัตว อ.หนองมะโมง/อ.ลําสนธิ



อาสาปศุสัตวลงพื้นที่สํารวจขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตว อ.หนองมะโมง/อ.ลําสนธิ



แผนที่ (GoogleMy Maps) อําเภอหนองมะโมง



แผนที่ (Google My Maps) อําเภอลําสนธิ



แผนที่ (Google My Maps) อําเภอเมืองอทุัยธานี



ขอมูลอาสาปศุสัตว



ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว



โครงการสําคัญ(อนุรักษกระบือฯ) อ.หนองมะโมง



แสดงวิธีการเดินทาง (navigator)



การใชงานเพิ่มเติม Street View



การใชงานเพิ่มเติม Street View



QR code Google My Maps


