
การขับเคลื่อน และการจัดทําฟาร์ม
ที่มีระบบการป้องกันโรค             
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

Good Farming 
Management ; GFM



ที่มาของการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนฯ

ชนิดสัตว์ 
ทุกชนิดสัตว์ตามมาตรา 7 ได้แก่ โคนม    โค
เนื้อ กระบือ แพะแกะ สุกร สัตว์ปีก

ยกระดับ  
ฟาร์มปรับระบบการเลี้ยง / ฟาร์มปลอดโรคที่
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย 
แปลงใหญ่ ทฤษฎีใหม่ 5ประสาน ธคก. ฟาร์มเครือข่าย 
ของสพพ. กลุ่มส่งเสริมของกรมปศุสัตว์ , 9101

การพัฒนาต่อยอด 
จากฟาร์ม GFM เป็น GAP หรือ ฟาร์มปลอดโรค



ยกระดับ ฟาร์มปศุสัตว์ ให้มีระบบ
ป้องกันโรค และการเลี้ยงปศุสัตว์ที่
เหมาะสม

เพื่อลดความสูญเสียของเกษตรกรจาก
ปัญหาโรคระบาด ผลผลิตดี มีคุณภาพ

เตรียมควา
มพร้อมใน

การพัฒนาเป็น

มาตรฐาน
การผลิตส

ินค้าการเก
ษตร 

(GAP) ด้านการ
ผลิตปศุสัต

ว์

วัตถุประสงค์



แนวคิดฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

GFM

การป้องกัน
โรค

ตามมาตรา 7

ตรวจสอบ
ย้อนกลับ 
เบื้องต้นการจดบันทึกข้อมูล

การทําให้
ผลผลิตดี

การจัดการอาหาร 
การจัดการฟาร์ม 
การใช้ยา / รักษา



ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ  

ลดรายจ่าย จากการรักษาสัตว์ป่วย กรณีเกิดโรคระบาด 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ในขั้นตอนต่อไป 

โคนม — ฟาร์มปลอดโรค นมโรงเรียน (เป็นคุณสมบัติขั้นต้น)  

สุกร   --  ฟาร์มปลอดโรค เขียงสะอาด เนื้ออนามัย modern trade  

ไก่ — เขียงสะอาด เนื้ออนามัย  

การเคลื่อนย้าย , e-Signature 

การเข้าโครงการส่งเสริมของกรมปศุสัตว์



การดําเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

ประชุมหารือ จัดทําแบบประเมิน (checklist) 

ได้ แบบประเมิน (checklist) ของทุกชนิดสัตว์ (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ 
สุกร ไก่พื้นเมือง) 

ร่าง ระเบียบฯ การขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค 
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  

จัดการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการ
จัดการที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน



DR
AF
T

 

แบบการประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนม 

วันที่ประเมิน...................................... 
ชื่อฟาร์ม/เกษตรกร................................................................................................................................................................. 
บ้านเลขที่ ...........หมู่ที่..........ตำบล...................อำเภอ......................จังหวัด.......................................................................... 

ที่ หลักเกณฑ์
ผลการตรวจ ข้อเสนอแนะ

ผ่าน ไม่ผ่าน

1 พื้นที่เลี้ยงโคนมและโครงสร้าง

1.1
สถานที่เลี้ยงโคนมตั้งอยู่หา่งจากโรงฆา่สตัว ์ตลาดนดัคา้สตัวอ์ยา่งนอ้ย 500 เมตร
กรณทีี่อยู่ใกล ้ โรงฆา่สตัว ์และตลาดนดัคา้สตัว ์ ใหม้มีาตรการจดัการความเสี่ยงจากนำ้
ทิ้งและสิ่งปฏกิลูที่มาจากโรงฆา่สตัว ์และตลาดนดัคา้สตัว์

1.2
มีรั้วหรือการจัดการที่สามารถป้องกันคนและยานพาหนะเข้าพื้นที่เลี้ยงโคนม

หรือโรงเรือนรีดนมได้ โดยรั้วอาจเป็นรั้วที่สร้างขึ้นหรือแนวรั้วธรรมชาติ เช่น 
คูน้ำ หรือแนวต้นไม้ เป็นต้น

1.3 มีป้ายเตือน “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ที่ประตูทางเข้าพื้นที่เลี้ยงโคนม

1.4 มบีอ่ อา่ง หรอือปุกรณส์ำหรบัฆา่เชื้อและมรีองเทา้สำหรบัเปลี่ยน กอ่นเขา้พื้นที่
เลี้ยงโคนมและโรงเรอืนรดีนม

1.5 มีโรงเรือนเลี้ยงโคนม และโรงเรือนรีดนม แยกจากอาคารสำหรับอยู่อาศัย

1.6 มีพื้นที่สำหรับกักโคนมก่อนนำเข้าร่วมฝูง โดยอยู่ห่างจากพื้นที่เลี้ยงโคนมที่มี
อยู่เดิม ตามความเหมาะสม 

1.7 จัดให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูง

1.8 มีซองและอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการฉีดวัคซีนหรือรักษาโรค

1.9 มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

2 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ 

2.1 มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคบริเวณพื้นคอกและคอกรีด อย่าง
สม่ำเสมอ

3 การจัดการยานพาหนะ

3.1 ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าพื้นที่เลี้ยงโคนม และโรงเรือนรีดนม เว้นแต่มี
การฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อน

4 การจดัการบคุคล

4.1 ห้ามบุคคลจากภายนอกเข้าพื้นที่เลี้ยงโคนม และโรงเรือนรีดนม เว้นแต่มีการ
ทำลายเชื้อโรค และเปลี่ยนรองเท้าก่อน

5 การจดัการดา้นสขุภาพ

5.1 โคนมที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา โดยต้องมาจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์ที่
มีระบบป้องกันโรคที่ดี และมีผลการตรวจว่าไม่เป็นโรค บรูเซลลาและวัณโรค



เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ หรือ  
หัวหน้ากลุ่มมตรฐาน

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ผ่านการ
อบรมผู้ตรวจประเมินการรับรองการ
รับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค 

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

คณะผู้ตรวจประเมิน

เจ้าหน้าที่ปศอ. / อาสาปศุสัตว์

ให้คําปรึกษา แนะนําเกษตรกรใน
การเตรียมการด้านต่างๆ ให้พร้อม
ก่อนขอใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการ

ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม

ที่ปรึกษาเกษตรกร

ผอ.ส่วนสุขภาพฯ / น.สพ.ส่วนสุขภาพฯ 
/ น.สพ.ส่วนมาตรฐานฯ /  
หัวหน้ากลุ่มด่านกักสัตว์

พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการ
รับรอง ต่ออายุการรับรอง สอบสวน
ข้อเท็จจริง พักใช้การรับรอง เพิก
ถอนการรับรอง และยกเลิกการ

รับรอง

คณะกรรมการรับรอง

คําสั่งฯ จังหวัด คําสั่งฯ กรมปศุสัตว์



ขั้นตอนการขอรับรองฯ

1
เจ้าของสัตว์ ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน ที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ณ ท้องที่
ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ 
 

เจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร คัดกรอง ขึ้นทะเบียน และส่งให้คณะผู้
ตรวจประเมินของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

คณะผู้ตรวจประเมิน ของสํานักงานปศุสัตว์

จังหวัด ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยง และสอบสวน   
ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการรับรอง พิจารณาให้การรับรอง 

คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้ใบ
รับรอง เพิกถอนการรับรอง และยกเลิกการรับรอง

2

3

4

เจ้าหน้าที่ปศอ. / อาสาปศุสัตว์
ให้คําปรึกษา แนะนําเกษตรกรใน

การเตรียมการด้านต่างๆ ให้พร้อม
ก่อนขอใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการ

ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม

ที่ปรึกษาเกษตรกร



การตรวจติดตาม

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อายุใบรับรอง

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี


