
เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์



แนะนำกรมปศุสัตว์0

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์0
•  5 พ.ค. 2485 สถาปนา “กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ” ตั้งอยู่
ถนนมหาชัย ข้างวัดเลียบ (วัดราชบูรณะ) มี พท. หลวงชัย 
อัศวรักษ์ (ไชย แสงชูโต) เป็นอธิบดีท่านแรก0

•  8 มี.ค. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการปศุสัตว์” ย้ายมาอยู่ที่
ถนนพระอาทิตย์ ข้างป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร ปลายปี  2495 
ย้ายมาอยู่ที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ0

•  26 ธ.ค. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมปศุสัตว์”0



พท.หลวงชัยอัศวรักษ์ 1
(ไชย แสงชูโต)1

นายอยุทธ์ หรินทรานนท์1
อธิบดีกรมปศุสัตว์1

ผู้บริหารระดับสูงกรมปศุสัตว์6

 ดร.อาร์.พี.โจนส์.ป.ม.1
ที่ปรึกษา1 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์1



7 ทศวรรษกรมปศุสัตว์.
พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน.

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว<์



ทศวรรษที่ 1 (
พ.ศ. 2485-2494(

โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิก เซพติกซีเมีย โรคปากและเท้าเปื่อย ทำวัคซีนใช้เองB

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตวB์



ทศวรรษที่ 2 (
พ.ศ. 2495-2504(

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค อุตสาหกรรมไก่เนื้อ7

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว7์



ทศวรรษที่ 3 (
พ.ศ. 2505-2514(

    !หน่วยปราบโรค             !เกิดอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร9

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว9์



ทศวรรษที ่4 (
พ.ศ. 2515-2524(

   !เนื้อวัวต้มไปประเทศญี่ปุ่น     !หมูหันแช่แข็งไปฮ่องกง        !เนื้อไก่สดแช่แข็งไปประเทศญี่ปุ่นB

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตวB์



ทศวรรษที่ 5(
พ.ศ. 2525-2534(

นาหญ้า            โคพันธุ์ตาก                                                 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ:

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว:์



ทศวรรษที่ 6(
พ.ศ. 2535-2544(

มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)3

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว3์



ทศวรรษที ่7(
พ.ศ. 2545-2554(

ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล<

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว<์



ทศวรรษที ่8(
พ.ศ. 2555-2564(

อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาอย่างยั่งยืน 7
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารเพื่อสุขภาพ7

ที่มา: หนังสือ 7 ทศวรรษ การพัฒนางานปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว7์



ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

4 รางวัล
31+1 รางวัล

 4+1 รางวัล



41 รางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร.

TPSA PMQA TEPGA



การดำเนินงาน 
PMQA ของกรมปศุสัตว์



2547
๏ ศึกษา/พัฒนา
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาค
รัฐ (PMQA)

2548
๏ จัดทำเกณฑ์ PMQA 
๏ สร้างความรู้/เข้าใจ
ให้ส่วนราชการ 

๏ สร้างหมอองค์กร  
(ผู้ตรวจประเมิน
ภายใน) 

๏ สร้างวิทยากรตัว
คูณ 

๏ สร้างกรมนำร่อง 
๏ กรมสุขภาพจิต 
๏ กรมการค้า
ภายใน

มติ ครม. วันที่ 28 มิ.ย. 2548 เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้

เส้นทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่งคนไปรับรู้ ส่งคนไปเรียนรู้



2549
๏ ส่งเสริม/ผลักดันให้
ส่วนราชการนำไป
ปฏิบัติ โดยกำหนด
เป็น ตัวชี้วัดเลือก
ของคำรับรองปี 
2549 

๏ อบรมคณะทำงาน 
Working Team ของ
ส่วนราชการ 

๏ สร้างส่วนราชการ    
นำร่อง 

๏ สร้างวิทยากรที่
ปรึกษา 

2550
๏ ส่งเสริม/ผลักดันให้
ส่วนราชการนำไป
ปฏิบัติ โดยกำหนด
เป็น ตัวชี้วัดบังคับ
ของคำรับรองปี 
2550 

๏ อบรมคณะทำงาน 
Working Team ของ
ทุกส่วนราชการ 

๏ ส่งเสริมส่วน
ราชการเข้าสู่ Fast 
Track 

๏ บริหารเครือข่าย
วิทยากรที่ปรึกษา 

2551
๏ ส่งเสริม/ผลักดันให้
ส่วนราชการนำไป
ปฏิบัติ โดยกำหนด
เป็นตัวชี้วัดบังคับ
ของคำรับรองปี 
2551 

๏ อบรมคณะทำงาน 
Working Team ของ
ทุกส่วนราชการ 

๏ อบรมการเขียน 
Application Report 

๏ พัฒนากลไกการ
บริหารเครือข่าย
วิทยากรที่ปรึกษา 

๏ ขยายการสร้าง
วิทยากรตัวคูณ 
และหมอองค์กร

๏ เกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนเข้าใจยาก 
๏ ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน 
๏ เขียนแล้วแก้ แก้แล้วเขียน ไม่รู้เขียนอย่างไรให้ถูกใจคนอ่าน 
๏คนในหน่วยงานมีมาก ไม่สามารถบูรณาการได้ 
๏ ไม่มีผลลัพธ์และข้อมูลที่จะนำมาตอบ 
๏ควรปรับปรุงอะไรก่อน? ระบบงานหรือข้อมูล 
๏ ไม่รู้จะปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้น

เส้นทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

มติ ครม. วันที่ 28 มิ.ย. 2548 เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้

ไม่สมัคร ทำตาม KPI
ทำตาม KPI



เกณฑ์คุณภาพระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) 

๏ สร้างมาตรฐานการบริหารตาม
แนวทาง PMQA  

๏ พัฒนากลไกการส่งเสริมให้ส่วน
ราชการนำไปปฏิบัติ 
(Promotion Program) 

๏ ส่วนราชการสามารถดำเนินงานตาม
แผน Improvement Plan 

๏ การจัดทำ Benchmark Database

2552 2553 2554

กรมด้านบริการ 1

3

5

6

2

4

เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยพัฒนากระบวนงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

กรมด้านนโยบาย 1

2

4

6

3

5

เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลที่เป็นระบบ

จังหวัด 1

4

2

3

5

6

เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สถาบันอุดมศึกษา
1

5
6

3

4
2 Successful 

Level

เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปี 2552

เส้นทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



PMQA!
Winner!

Road Map to PMQA Winner!
2-4 PMQA!

Application Report!
Build PMQA!
Champion!

PMQC!
Winner!

PMQA Study!
PMQC-Cat!

Winner!
Improvement Plan!

1st PMQA!
Application Report!

Improvement Plan!PMQA Self Assessment! PMQA Self Assessment!
Build OD!
Teams! Improvement Plan!

4 Learn!

Knowledge Worker!

CoP!
Supportive Culture!

Innovation!

CPI !

HR!

Continuous Process Improvement!

HRM!
HRD !

Cycle Time Reduce!
Work Flow !

Work Mannual!

KM!

CM! Change Management!

Year!
57! 58 !55!53!51! 54! 56!52!50!

Road Map To PMQA Winner



2553 2554 2555 2556
๏ 4 สถาบัน
อุดมศึกษา 
๏ม.ขอนแก่น 
๏ม.สงขลา
นครินทร์ 

๏ม.นราธิวาส
ราชนครินทร์ 

๏ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธัญบุรี

๏ ตรวจ 42 ส่วน
ราชการ 

๏ 15 จังหวัด 

๏ผ่านการรับรอง 
Certified FL  
๏ 36 ส่วน
ราชการ  

๏ 12 จังหวัด  
๏ 6 สถาบัน
อุดมศึกษา 

๏ ได้รับรางวัล 
PMQA ราย
หมวด  
๏ 8 ส่วน
ราชการ  

๏ 1 จังหวัด

๏ ผ่านการรับรอง 
Certified FL  
๏ 69 ส่วน
ราชการ  

๏ 36 จังหวัด  
๏ 1 สถาบัน
อุดมศึกษา 

๏ 2 หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภา 

๏ ได้รับรางวัล 
PMQA ราย
หมวด  
๏ 9 ส่วน
ราชการ  

๏ 3 จังหวัด

2557
๏ ผ่านการรับรอง 

Certified FL  
๏ 29 ส่วน
ราชการ  

๏ 25 จังหวัด  
๏ ได้รับรางวัล 

PMQA ราย
หมวด  
๏ 10 ส่วน
ราชการ  

๏ 1 จังหวัด

เส้นทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2558
๏ ได้รับรางวัล 

PMQA ระดับดี
เด่น (กรม
ปศุสัตว์)  

๏ รายหมวด  
๏ 7  ส่วน
ราชการ  

๏ 4 จังหวัด



แนวทาง 
การดำเนินการ PMQA 

ในกรมปศุสัตว์



วิธีคิดกับวิธีการ 
อะไรสำคัญกว่ากัน

ให้ความสำคัญกับวิธีคิด



การพัฒนา 
ไม่ทำ ได้มั๊ย........



HPO + HEO
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของราชการไทย

ตาม

High Performance Organization Highly Ethical Organization



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

GREAT

GOOD

HEO

HPO

การขับเคลื่อนองค์การให้เป็น HPO & HEO

TOOLS



Public 
Sector Values

Open and 
collaborative PassionateInnovative 

and FlexibleAccountableOutcome-
Oriented

Client- 
centeredPrinciples

Capabilities
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Operations

M
arketing and CRM
Procurem

ent and 

Logistics
Hum

an capital 

M
anagem

ent

Information M
anagement

Getting to the top 
High-pertormance government organizations 
deliver peak levels of public value through 
nine capabilities based on six foundational 
principles.

High Pertormance Organization



หลักธรรมาภิบาล 10 หลักการ

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) 

4. ความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) 

5. เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
6. นิติธรรม (Rule of Law) 
7. ความเสมอภาค (Equity) 

8. คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

9. การกระจายอำนาจ Decentralization) 
10. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหา

ฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented)
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

GREAT

GOOD

HEO

HPO

ลักษณะสำคัญขององคกร0
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย0

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู0

2. การวางแผน0
เชิงยุทธศาสตร0

5. การมุงเนน0
ทรัพยากรบุคคล0

7. ผลลัพธ0
การดำเนินการ0

6. การจัดการ0
กระบวนการ0

3. การใหความสำคัญ0
กับผูรับบริการและ0
ผูมีสวนไดสวนเสีย0

1. การนำ0
องคกร0

การขับเคลื่อนองค์การให้เป็น HPO & HEO



Competitors

Good Results

Great Results

Customer

Market

Shareholders

Capital

Dividends

Needs

Products
Services

Supplier Material

Partner
Knowledge
Technology

Resource 
Provider

Work Force
Money

Tools

Government

Regulation Policy

Economic Technology Society/
Community

Parent 
Corporation
Priorities Condition Trend Concerns

MVV

Core Competency

ปรบัปรงุจาก : ADLI SOLUTIONS

What’s inside the Black Box?



บูรณาการการนำ 
องค์การ

กลยุทธ์

ลูกค้า

บุคลากร

การปฏิบัติการ

ผลลัพธ์

โครงร่างองค์การ

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การสนับสนุน 
ให้เกิดนวัตกรรม

การมุ่งเน้น 
อนาคต

การมุ่งเน้นท่ี 
ผลลัพธ์และการ
สร้างคุณค่า

การให้ความ 
สำคัญกับบุคลากร
และเครือข่าย

ความสามารถ 
ในการปรับตัว

การเรียนรู้ 
ระดับองค์การและ 
ระดับบุคลากร

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

การจัดการ 
โดยใช้ข้อมูลจริง

มุมมองเชิงระบบ

ความเป็นเลิศ 
ท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชนการนำ 

องค์การอย่าง 
มีวิสัยทัศน์

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11



HOW TO….. 



PMQA!
Winner!

Road Map to PMQA Winner!
2-4 PMQA!

Application Report!
Build PMQA!
Champion!

PMQC!
Winner!

PMQA Study!
PMQC-Cat!

Winner!
Improvement Plan!

1st PMQA!
Application Report!

Improvement Plan!PMQA Self Assessment! PMQA Self Assessment!
Build OD!
Teams! Improvement Plan!

4 Learn!

Knowledge Worker!

CoP!
Supportive Culture!

Innovation!

CPI !

HR!

Continuous Process Improvement!

HRM!
HRD !

Cycle Time Reduce!
Work Flow !

Work Mannual!

KM!

CM! Change Management!

Year!
57! 58 !55!53!51! 54! 56!52!50!

การวาง Road Map To PMQA Winner ในระยะยาว



สร้าง ABC ในระดับบุคคลและทีม



สร้าง ABC ในระดับบุคคลและทีม

Attitude

Believe

Commitment



สร้างทีมจากแถวกลาง



พัฒนาทีมด้วย กปศ. 
และคำถาม



พลังแห่งคำถาม



ตั้งค
ณะ
ทำ
งาน

 

ที่เช
ื่อม
โยง
แบ
บเค
รือ
ข่าย



Focus เป้าหมาย



ออกแบบแนวทางอย่างเป็นระบบ

APPROACH



INSPIRATION

สร้างแรงบันดาลใจ



ใช้รางวัลเป็นเครื่องมือ



รางวัลมีอะไรมากกว่าที่คิด



ทุกรางวัล... 
เกื้อกูลต่อ PMQA

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รางวัลบริการภาครัฐแห่ง

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี



บูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกัน

TPSA

PMQA

HR CPICM KM
KPI IPA PSA Reward

DLDQA

TEPGA



รอจังหวะที่เหมาะสม 
รักษา Momentum ให้ได้

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง......



ขับเคลื่อนโดยใช้ GDDT Model

DLD
 

Ex
cel

len
t

100

ระดับของพัฒนาการ



เข้าใจถึงสิ่งที่เกณฑ์ต้องการค้นหา



ลักษณะสำคัญขององคกร0
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย0

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู0

2. การวางแผน0
เชิงยุทธศาสตร0

5. การมุงเนน0
ทรัพยากรบุคคล0

7. ผลลัพธ0
การดำเนินการ0

6. การจัดการ0
กระบวนการ0

3. การใหความสำคัญ0
กับผูรับบริการและ0
ผูมีสวนไดสวนเสีย0

1. การนำ0
องคกร0

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



ORGANIZATIONAL PROFILE



วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)



INNOVATION!
INTEGRATION!

I2-SMART!
ค่านิยม

STANDARD!
MASTERY!

AGILITY!
RESPONSIBILITY!

TEAMWORK!



เป้าประสงค์หลัก (Goals) !
1)  สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีปริมาณ
เพียงพอ ต่อความต้องการ และมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล!

2) กระบวนการผลิตด้านการปศุสัตว์มีผลิตภาพสูง ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม !

3)  เป็นศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่และถ่ายทอดไปสู่ทรัพยากร
มนุษย์ด้านการปศุสัตว์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน!

4)  ทรัพยากรมนุษย์ด้านการปศุสัตว์ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง !



พันธกิจ (Mission)!
1)  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม !
2)  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านการปศุสัตว์ ให้มีความเป็นมือ

อาชีพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง!
3)  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้มาตรฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้
สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค!

4)  พัฒนาและเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการ และมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล!

5)  บริหารจัดการวงจรการผลิตและสร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์กับผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ!

6)  ควบคุม กำกับ และอำนวยความสะดวกด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง!



ผู้รับบริการ*

1) เกษตรกรด้านการปศุสัตว์*
2) ผู้ประกอบการด้านการปศุสัตว์*
3) บริโภคสินค้าปศุสัตว์*



กรมปศุสัตว์,

สำนัก/กอง,

สำนักงานปศุสัตว์เขต (9),

ศูนย์/สถานี/ด่าน,

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (76),

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (878),

เครือข่ายผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ ,
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม (5,402) อาสาปศุสัตว์ (49,997),

ความพร้อมของกรมปศุสัตว์3

ปศุสัตว์ตำบล (2,970),



โอกาสเชิงยุทธศาสตร์2

การเพิ่มมูลค่า2
การส่งออกสินค้าปศุสัตว์2

ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก2

การเป็นศูนย์กลาง2
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม2

ด้านการปศุสัตว์ของประเทศและอาเซียน

การเป็นศูนย์กลาง Logistics2



สมรรถนะหลัก!
• ระบบการผลิตปศุสัตว์!
• ระบบสุขภาพสัตว์ !
• ระบบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ !
• ระบบส่งเสริมด้านการปศุสัตว!์

• ด้านสุขภาพสัตว์!
• ด้านมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์!
• ห้องปฏิบัติการ!

• e-Livestock!
• GIS-Livestock!
• e-Movement!
• e-Services!
• e-Breeding!
• e-Traceability!
• e-Operation!



MAGDATA!
การเรียนรู้ระดับองค์การ!



ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ1

ควบคู่กับการใช้มาตรฐานเฉพาะด้านเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการให้ได้มาตรฐานและควบคุมคุณภาพ เช่น F
•  OIE Standards and Guidelines F
•  ระบบ ISO/IEC 17025 และ ISO 9001 F
•  GAP GMP HACCP Codex StandardF

การเรียนรู้ระดับบุคคล1



รับการตรวจประเมิน PVS จาก OIE เพื่อโอกาสในการปรับปรุง!



การดำเนินการ 
บริหารจัดการองค์การ 

หมวด 6 การมุ้งเน้นระบบปฏิบัติการ



หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบตักิาร

6.1 กระบวนการทำงาน 6.2 ประสทิธผิลการปฏบิตังิาน

การออกแบบผลผลิตและกระบวนการ 
แนวคิดในการออกแบบ 

ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ทำงาน

เพื่อใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จดัการ ปรบัปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการทำงานทัั่วทั้งองคก์ารใหเ้กดิ
ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่้รบับรกิารและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อใหอ้งคก์ารประสบ
ความสำเรจ็อยา่งยงัยนื

การจัดการกระบวนการ 
การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 
กระบวนการสนับสนุน 
การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

การควบคุมต้นทุน 
การควบคุมต้นทุน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
และต่อภาวะฉุกเฉิน 
ความปลอดภัย 
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

การจัดการนวัตกรรม 
การจัดการนวัตกรรม



หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏบิตักิาร

6.1 กระบวนการทำงาน 6.2 ประสทิธผิลการปฏบิตังิาน

ก.การออกแบบ
ผลผลิต และ
กระบวนการ

ข.การจัดการ
กระบวนการ

ก.การควบคุม
ต้นทุน

(1) แนวคิดในการออกแบบ 
• การออกแบบผลผลิต 
การบริการ และ
กระบวนการทำงาน 

• การนำเทคโนโลยีใหม่ 
ความรู้ ความเป็นเลิศ
ด้านผลผลิตและการ
บริการ และความ
คล่องตัวมาพิจารณา
ในกระบวนการที่ 

(2) ข้อกำหนดของผลผลิต 
บริการและกระบวนการ
ทำงาน 
• การกำหนดข้อกำหนด
ของผลผลิตและการ
บริการ 

• การกำหนดข้อกำหนด
ของกระบวนการ
ทำงาน

(3) การนำกระบวนการไป
ปฏิบัติ 
• การปฏิบัติงานตามข้อ
กำหนดที่สำคัญ 

• มีตัววัด/ตัวชี้วัดที่
สำคัญ ควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการ 

• ตัววัดเชื่อมโยงผลการ
ดำเนินการคุณภาพ
ของผลผลิต/การ
บริการ 

(4) กระบวนการสนับสนุน 
• การกำหนด
กระบวนการสนบัสนนุที่
สำคญั 

• การปฏบิตังิานตามขอ้
กำหนดท่ีสำคญั 

(5) การปรับปรุงผลผลิตการ
บริการและกระบวนการ 
• ปรับปรุงผลผลิต การ
บริการ ลดความผิด
พลาด/ซ้ำซ้อน/สูญเสีย

(6) การควบคุมต้นทุน 
• การควบคุมต้นทุน
โดยรวม 

• การป้องกันไม่ให้
เกิดของเสีย/ความ
ผิดพลาด/การ
ทำงานซ้ำ 

• การลดต้นทุนเกี่ยว
กับการตรวจสอบ
กระบวนการ/ผล
การดำเนินการ 

• สมดุลระหว่างการ
ควบคุมต้นทุนกับ
ความต้องการของผู้
รับบริการฯ

ข.การจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

(7) การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
• การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

• การเลือกผู้ส่งมอบ 
• การวัดและประเมิน
ผลการดำเนินการ
ของผู้ส่งมอบ 

• การให้ข้อมูลป้อน
กลับเพื่อช่วยให้เกิด
การปรับปรุง 

• การดำเนินการกับผู้
ส่งมอบที่มีผลการ
ดำเนินการที่ไม่ดี

ค.การเตรยีมพรอ้ม
ดา้นความปลอดภยั
และตอ่ภาวะฉกุเฉนิ

(8) ความปลอดภัย การ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
• การทำให้สภาพ
แวดล้อมการปฏิบัติ
การมีความปลอดภัย 

• การป้องกันอุบัติเหตุ
การตรวจสอบ/
วิเคราะห์ต้นเหตุและ
การทำให้คืนสู่สภาพ
เดิม 

(9) การเตรียมพร้อมต่อ
ภาะฉุกเฉิน 
• การเตรียมพร้อมต่อ
ภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน

ง.การจัดการ
นวัตกรรม

(10)การจัดการนวัตกรรม 
• การจัดการ
นวัตกรรม 

• โอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมในการ
วางแผนฯ 

• การทำให้ทรัพยากร
ด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ พร้อมใช้
ในการสนับสนุน
นวัตกรรม 

• การติดตามผลของ
โครงการ



กระบวนการทำงาน+
•  ข้อมูลสารสนเทศ MAGDATA ที่เกี่ยวข้อง4
•  จัดทำข้อกำหนดทีส่ำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ4
•  ออกแบบผลผลิต การบริการและกระบวนการให้สามารถตอบสนองผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลทุกภาคส่วน4

•  กำหนดตัววัดเพ่ือควบคุมการดำเนินการให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญ4
•  กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน4
•  กระบวนการสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการสร้างคุณค่าสามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4
•  นำไปสู่การปฏิบัติโดยฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติมีความสามารถในการปฏิบัติงาน4
•  กำกับ ตรวจสอบ วัดผลการปฏิบัติงาน4
•  ทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเกิดนวัตกรรมท่ีทำให้องค์การสามารถตอบสนองผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เหนือความคาดหวัง4



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์



หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบตักิาร



ระบบการนำองค์การที่มีประสิทธิภาพ!
การนำองค์การที่ได้9



WORK SYSTEM และการขับเคลื่อน0
เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์0

ผู้บริโภค 
สินค้าปศุสัตว์  ต่างประเทศ ในประเทศ 

สินค้าปศุสัตว์ 

FOOD SAFETY 

PRODUCTIVITY 

PRODUCTION 

เกษตรกร 
ด้านการปศุสัตว์ 

ผู้ประกอบการ 
ด้านการปศุสัตว์ 
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IM
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 H
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H คุณภาพ  มาตรฐาน  ปลอดภัย 
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R&D 

G4 

G5 

G9 
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G1 

SO  HPO & GG  ICT 
G1  G2  G3 

SI1  SI2  SI3  SI4  SI6 

G1  G5  G6  G7  G9  G8  G3  G4  G2 

SI5 

G3  G4 

 ด้านการผลิต สุขภาพสัตว์ มาตรฐาน 

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

น
โย
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าย
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ม
าย
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G7 

G8 

SI1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 
SI2 ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด 
SI3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ 
SI4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน 
SI5 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม   
SI6 ยกระดับจากผู้ปฏิบัติไปสู่ผู้กำกับดูแล 

G1 Smart Farmer Smart Officer 
G2 องค์การมีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
G3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
G4 ศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ 
G5 ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

G6 ระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ 
G7 ระบบการควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
G8 การบริการ การปฏิบัติการมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส เป็นธรรม 
G9 สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ และแข่งขันได้ 

ระบบงานที่บูรณาการ0



AGENDA BASED 
 นโยบายรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผ่นดิน/ยุทธศาสตร์ประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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COMMODITY BASED 
ยุทธศาสตร์รายสินค้าปศุสัตว์/ZONING/SMART FARMER 

บูรณาการ 4 มิติ ยุทธศาสตร์!
1

2 3
4



บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต3

51

ปัจจัยการผลิต3

ระบบการผลิต3

การฆ่า/แปรรูป3

ตลาด/ผู้บริโภค3

•  พันธุ์สัตว์3
•  อาหารสัตว์3
•  ยาสัตว์/เวชภัณฑ์3

•  โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน3
•  โรงงานแปรรูปมาตรฐาน3

•  อาหารปลอดภัย3

ระบบการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการที่มีคุณภาพ?

•  ฟาร์มมาตรฐาน3
•  โรงงานมาตรฐาน3
•  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3
•  Animal Welfare3

บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต

ระบบการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการที่มีคุณภาพ



บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต3

42

ปัจจัยการผลิต3

ระบบการผลิต3

การฆ่า/แปรรูป3

ตลาด/ผู้บริโภค3

•  พันธุ์สัตว์3
•  อาหารสัตว์3
•  ยาสัตว์/เวชภัณฑ์3

•  ฟาร์มมาตรฐาน3
•  โรงงานมาตรฐาน3
•  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3
•  Animal Welfare3

•  โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน3
•  โรงงานแปรรูปมาตรฐาน3

•  อาหารปลอดภัย3

ระบบการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการที่มีคุณภาพ?

ระดับอุตสาหกรรม3 อำนวยความสะดวก3 สร้างเศรษฐกิจประเทศ3
ผู้ประกอบการ INTEGRATED3 e-Services3 ภายในและต่างประเทศ3



บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต3

43

ปัจจัยการผลิต3

ระบบการผลิต3

•  พันธุ์สัตว์3
•  อาหารสัตว์3
•  ยาสัตว์/เวชภัณฑ์3

•  ฟาร์มมาตรฐาน3
•  โรงงานมาตรฐาน3
•  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3
•  Animal Welfare3

•  โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน3
•  โรงงานแปรรูปมาตรฐาน3

•  อาหารปลอดภัย3

ระบบการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการที่มีคุณภาพ?

ระดับ SML3 ส่งเสริม/ถ่ายทอด3 สร้างความมั่นคงอาชีพ3

เกษตรกร3 บริการ3 ภายในและต่างประเทศ3

การฆ่า/แปรรูป3

ตลาด/ผู้บริโภค3



บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต3

44

ปัจจัยการผลิต3

•  พันธุ์สัตว์3
•  อาหารสัตว์3
•  ยาสัตว์/เวชภัณฑ์3

•  อาหารปลอดภัย3

ระบบการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการที่มีคุณภาพ?

ระดับครัวเรือน3 สนับสนุน/ส่งเสริม3 สร้างความมั่นคงอาหาร3

เกษตรกรรายย่อย3 บริการ3 ภายในครัวเรือน/ชุมชน3

ตลาด/ผู้บริโภค3

การฆ่า/แปรรูป3

ระบบการผลิต3

•  ฟาร์มมาตรฐาน3
•  โรงงานมาตรฐาน3
•  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3
•  Animal Welfare3



การจัดการกระบวนการ+



Value Chain ด้านการปศุสัตว์/



การจัดการกระบวนการ +
1)  การออกแบบกระบวนการ *
•  การกำหนดกระบวนการ *
•  การจัดทำข้อกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ *
•  การออกแบบกระบวนการ *

2)  การควบคุมกระบวนการ *
•  การนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ *
•  การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการป้องกันความผิดพลาด *

3)  การปรับปรุงกระบวนการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู*้



การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ.
แนวคิดในการออกแบบ !
•  ใช้ข้อมูล MAGDATA ร่วมกับการวิเคราะห์ Value Chain และ SIPOC Model !
•  สังเคราะห์โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อออกแบบผลผลิต การบริการ และระบบงาน รวมถึง
กระบวนการทำงาน ทั้งกระบวนงานหลัก กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน!

•  ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา!
•  ทบทวนให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
รวมถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!

•  ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงาน!



การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ.
กรมปศุสัตว์ ให้อิสระ.
•  การคิดหรือสร้างนวัตกรรมการออกแบบผลผลิต บริการและกระบวนการ 7
•  การเลือกใช้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีใหม่ที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาผลผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต7

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการออกแบบกระบวนการทำงาน7



การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ.
การออกแบบผลผลิต บริการ และกระบวนการรวมถึงการทบทวนปรับปรุง .
กรณีปกติ.
•  เจ้าของกระบวนงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 7
กรณีกระบวนการมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นทั้งภายในหรือ
ภายนอกองค์การ 7
•  กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยคณะทำงานข้ามสายงานร่วมกันดำเนินการ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ7

กรณีที่กระบวนงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในระดับสากล .
•  กรมปศุสัตว์ใช้การบูรณาการกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การควบคุมโรคระบาดสัตว์ 7

กรณีโรคสัตว์ติดคน .
•  กรมปศุสัตว์ใช้การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การระหว่างประเทศ 

(WHO FAO OIE) ต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา7



การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ.
การทบทวนการออกแบบผลผลิต บริการและกระบวนการ.
•  ดำเนินการเป็นประจำทุกปี 0
•  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เช่น0
•  วิสัยทัศน์ 0
•  โครงสร้างบุคลากร 0
•  ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย0
•  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง0



การกำหนดข้อกำหนดท่ีสำคัญ2
1)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง (MAGDATA) ได้แก่9
•  ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย9
•  เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงความต้องการใน
การพัฒนาผลผลิต บริการ และกระบวนการของทำงานของกรมปศุสัตว์9

•  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลผลิต บริการ และกระบวนการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมการให้บริการ แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคม 
สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ภาวะกีดกันทางการค้า9

•  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานด้านปศุสัตว์ เช่น มาตรฐานห้องปฏิบัติ
การ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม ข้อกำหนด ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ด้านการปศุสัตว์ขององค์การระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า9

•  องค์ความรู้ สมรรถนะ และความพร้อมของทรัพยากร โอกาสในการตอบสนอง ต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและอนาคต9

•  ความสามารถในประสานงานกับส่วนราชการ และองค์การอ่ืน 9
•  ความสามารถในการจัดหางบประมาณ9



การกำหนดข้อกำหนดท่ีสำคัญ2
2)  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและทำความเข้าใจ8
•  ข้อกำหนดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย8
•  เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของกรมปศุสัตว์8
•  ผลผลิตและการบริการท่ีส่งมอบ 8
•  กระบวนการทำงาน 8
•  ความต้องการท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 8ๆ

3)  แปลงความต้องการต่างๆ เป็นข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการทำงาน โดยใช้หลักการ Value Chain และ SIPOC Model 8

4)  นำไปเป็นปัจจัยในการ8
•  ออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน8
•  กำหนดจุดควบคุมของผลผลิต การบริการและกระบวนการทำงาน 8
•  กำหนดเป็นตัวช้ีวัดในการควบคุมผลผลิต การบริการและกระบวนการและการ
ปรับปรุงกระบวนการ8



ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน5
การกำหนดกระบวนงานหลักและกระบวนการสร้างคุณค่า โดยพิจารณาจากคุณค่าท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการ ท่ีส่งมอบผลผลิตและการบริการซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงต่อ G
1)  ความม่ันคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรG
2)  ความสามารถในการประกอบธุรกิจ คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในสินค้า
ปศุสัตว์ของผู้ประกอบการG

3)  ความปลอดภัย ความเพียงพอของสินค้าปศุสัตว์ที่มีต่อผู้บริโภคG
4)  ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าปศุสัตวG์
5)  การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบของกรม ที่มีต่อการปศุสัตว์ของประเทศ รวมถึงความสามารถทางการแข่งขันG



ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน5
กระบวนหลัก 5 กระบวนการ 5
1)  กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์7
2)  วิจัยและพัฒนา7
3)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับกับระบบการผลิตปศุสัตว์ 7
4)  ส่งมอบและบริการด้านการปศุสัตว์7
5)  ควบคุม กำกับ7



ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน5
•  ภายใต้กระบวนการหลัก ประกอบด้วย 3
•  กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 6 กระบวนการ 3
•  กระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ 3
•  มีความร่วมมือของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร และผู้ส่งมอบเป็นแกน
กลางหลัก ที่ทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกันทั้งภาคการปศุสัตว์ 3

•  ระหว่างการทบทวนยุทธศาสตร์ประจำปี 3
•  มีการทบทวนระบบงานและการจัดการกระบวนการ เพื่อปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมอยู่
เสมอ3



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
กระบวนการ! ความต้องการ! ข้อกำหนดที่สำคัญ! ตัวชี้วัดที่สำคัญ!

ผลผลิตและบริการ!
1) ปัจจัยการผลิต! -  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความ

ต้องการ!

-  ปริมาณเพียงพอ!

-  รวดเร็ว ทันเวลา!

-  คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการ!

-  รวดเร็ว ทันเวลา!

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!

-  ระยะเวลาการส่งมอบ!

2) องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม!

-  องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม!
-  มีความเหมาะสม!

-  มีความทันสมัย!

-  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได!้

-  ตรงความต้องการ!

-  สามารถเข้าถึงได้ง่าย!

-  มีคุณภาพ เหมาะสม ทันสมัย!
-  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตามความต้องการ!

-  เข้าถึงได้ง่าย!

-  จำนวนนวัตกรรม!

-  จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้

ประโยชน!์

3) การบริการ! -  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความ
ต้องการ!

-  ปริมาณเพียงพอ!

-  รวดเร็ว ทันเวลา!

-  คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการ!

-  รวดเร็ว ทันเวลา!

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!

-  ระยะเวลาการส่งมอบ!



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
กระบวนการ! ความต้องการ! ข้อกำหนดที่สำคัญ! ตัวชี้วัดที่สำคัญ!

กระบวนการสร้างคุณค่า!
1) กำหนดเป้าหมาย 
ความต้องการ ความ
คาดหวัง และ
ยุทธศาสตร!์

-  ทิศทางด้านการปศุสัตว์ของประเทศ

มีความชัดเจนและต่อเนื่อง!

-  แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายและ

สามารถดำเนินการได!้

-  มีความสมดุลในทุกภาคส่วน!

-  แผนยุทธศาสตร์สามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและเป้าหมายของ

องค์การ!

-  การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!

-  การรับฟังความเห็นของผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!

-  การมีส่วนร่วมในกระบวนการ

วางแผนยุทธศาสตร!์

2) วิจัย พัฒนา องค์
ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม!

-  องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ด้านการปศุสัตว!์

-  มีความเหมาะสม!

-  มีความทันสมัย!

-  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได!้

-  ตรงความต้องการ!

-  สามารถเข้าถึงได้ง่าย!

-  มีคุณภาพ เหมาะสม ทันสมัย!
-  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตามความต้องการ!

-  เข้าถึงได้ง่าย!

-  จำนวนนวัตกรรม!

-  จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้

ประโยชน!์

-  จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บเป็น

ระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย!



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
กระบวนการ! ความต้องการ! ข้อกำหนดที่สำคัญ! ตัวชี้วัดที่สำคัญ!

กระบวนการสร้างคุณค่า!
3) พัฒนา สร้าง! -  สายพันธุ์และปัจจัยการผลิต!  !  !

- สายพันธุ์และปัจจัย
การผลิต!

-  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความ
ต้องการ!

-  ปริมาณเพียงพอ!

-  คุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรง
ความต้องการ!

-  ปริมาณเพียงพอ!

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!

-  ระยะเวลาการส่งมอบ!

-  จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได!้

-  จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่

ผลิตได!้

- ระบบสุขภาพสัตว!์ -  ไม่มีโรคระบาดสัตว์ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการปศุสัตว!์

-  ไม่เกิดโรคระบาดสัตว!์

-  กำจัดได้รวดเร็ว!

-  ได้มาตรฐาน OIE!

-  อัตราการเกิดโรคระบาดสัตว!์

-  จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการด้าน

สุขภาพสัตว!์

- ระบบมาตรฐานการ
ผลิต!

-  ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้

มาตรฐาน!

-  ระบบมาตรฐานที่สามารถเข้าถึงได!้

-  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ได้

มาตรฐานและเชื่อถือได!้

-  สินค้าปศุสัตว์ มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย!

-  กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน

สากลและสามารถดำเนินการ

ได!้

-  ระบบการตรวจสอบและ

รับรองได้มาตรฐาน!

-  ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

ได้มาตรฐาน เชื่อถือได!้

-  จำนวนระบบมาตรฐานการผลิต

สินค้าปศุสัตว!์

-  จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน!

-  จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน!

-  จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน ISO 17025!



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
กระบวนการ! ความต้องการ! ข้อกำหนดที่สำคัญ! ตัวชี้วัดที่สำคัญ!

กระบวนการสร้างคุณค่า!
4) ส่งมอบและบริการ! -  ผลผลิตและบริการ มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ!
-  รวดเร็ว ทันเวลา!

-  คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการ!

-  รวดเร็ว ทันเวลา!

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!
-  การรักษามาตรฐานรอบระยะ
เวลาการให้บริการ!

5) ควบคุม กำกับ ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
มาตรฐาน!

-  มีความเสมอภาค และเป็นธรรม!
-  โปร่งใส ตรวจสอบได!้

-  เสมอภาคและเป็นธรรม!
-  โปร่งใส ตรวจสอบได!้

-  สินค้าไม่ถูกส่งกลับ!
-  จำนวนข้อร้องเรียน!

6) บริหารจัดการวงจร
การผลิต กำหนด 
พัฒนา ส่งมอบ 
ถ่ายทอด ส่งเสริม 
กำกับ!

-  สมดุลทุกภาคส่วน! -  เสมอภาค! -  จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่มีการ
บริหารโดยคณะกรรมการ
บริหารสินค้าปศุสัตว!์



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
กระบวนการ! ความต้องการ! ข้อกำหนดที่สำคัญ! ตัวชี้วัดที่สำคัญ!

กระบวนการสนับสนุน! -   ! -   ! -   !

1) วางแผนและบริหาร
ยุทธศาสตร!์

-  กระบวนการถูกต้อง!
-  กรอบระยะเวลาเหมาะสม!
-  ปัจจัยที่นำมาใช้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
สมัย!

-  มีความสอดคล้องทั้งระบบ ในทุก
มิติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน!

-  มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
และวัดผลได!้

-  กระบวนการถูกต้อง!
-  กรอบระยะเวลาเหมาะสม!
-  ปัจจัยที่นำมาใช้ครอบคลุม 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย!

-  มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง!
 !

-  ความสำเร็จของการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร!์

2) บริหารทรัพยากร
บุคคล!

-  กระบวนการมีประสิทธิภาพ ถูก
ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม!

-  บุคลากรมีความสามารถ และเพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน!

-  บุคลากรมีแรงจูงใจและทุ่มเทความ
สามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุความสำเร็จ!

-  บุคลากรได้รับการดูแล และพัฒนา
อย่างเหมาะสม!

-  บุคลากรมีความสามารถและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน!

-  บุคลากรได้รับการดูแล และ
พัฒนาอย่างเหมาะสม!

-  กระบวนการมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม!

-  บุคลากรได้รับการดูแล และ
พัฒนาอย่างเหมาะสม!

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
กระบวนการ! ความต้องการ! ข้อกำหนดที่สำคัญ! ตัวชี้วัดที่สำคัญ!

กระบวนการสนับสนุน! -   ! -   ! -   !
3) บริหารงบประมาณ 
การเงิน การคลัง การ
พัสดุ!

-  ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ!
-  มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว!
-  โปร่งใส ตรวจสอบได!้

-  ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ!

-  รวดเร็ว ทันเวลา!
-  โปร่งใส ตรวจสอบได!้

-  จำนวนข้อร้องเรียน!
-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!

4) บริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ!

-  เครือข่ายครอบคลุม!
-  สามารถเข้าถึงได้ง่าย!
-  มีประสิทธิภาพ!

-  สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ตลอดเวลา!

-  ความพร้อมใช้งาน!

-  จำนวนข้อร้องเรียน!
-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!

5) พัฒนาระบบราชการ 
พัฒนากฎหมาย การ
กำกับดูแลตนเองที่ด!ี

-  ระบบราชการมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส!

-  กฎหมายมีความทันสมัย!
-  มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ด!ี

-  ระบบราชการได้รับการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ้น!

-  กฎหมายได้รับการทบทวน 
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ!

-  คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ!

-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ!
-  จำนวนกฎหมายที่ได้รับการ
พัฒนา!

6) บริหารอาคาร สถาน
ที่สิ่งอำนวยความ
สะดวก!

-  สะดวก สะอาด!
-  ปลอดภัย!
-  ถูกสุขอนามัย!

-  ปลอดภัย!
-  ถูกสุขอนามัย!

-  หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส.!
-  หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 
Happy Workplace!

-  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่ออาคาร สถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก!



ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ;
•  ผู้บริหารสื่อสารและเผยแพร่ข้อกำหนดที่สำคัญผ่านระบบการนำองค์การ @
•  ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องแต่ละระดับได้รับทราบและปฏิบัติตาม @
•  กำหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการนั้นๆ @
•  กำหนดให้มีการรายงาน ติดตาม และประเมินผล ผ่านระบบ e-Operation และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน@

•  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับปรุงข้อกำหนดที่สำคัญให้มีความเหมาะสม@



การนำกระบวนการไปปฏิบัติ/
•  เจ้าของกระบวนการเป็นผู้ดูแลกระบวนการและกำกับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กระบวนการตามท่ีได้ออกแบบไว้ ?

•  ผู้บริหารดูแลภาพรวมของกระบวนการ ให้กระบวนการมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับวัตถุประสงค์ ทั้งกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ?



การนำกระบวนการไปปฏิบัติ/
•  การทำใหก้ระบวนการมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ /

1)  จัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกคน F
2)  ฝึกอบรม สอนงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติตามคู่มือ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้F

3)  การติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดกระบวนการท่ีกำหนดไว้ F
4)  ผู้บริหารกำกับดูแลภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดพร้อมประเมินผลลัพธ์สุดท้ายของ

กระบวนการ ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานและเวทีประชุมผู้บริหารรายไตรมาส F
5)  นำผลที่ได้จากการประเมินและเปรียบเทียบไปปรับปรุงกระบวนการF
6)  นำองค์ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกระบวนการ

อ่ืนภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงภายนอกหน่วยงานF



การนำกระบวนการไปปฏิบัติ/
•  การทำให้การปฏิบัติงานประจำวันเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ/
•  การวางระบบการควบคุมโดยหัวหน้างานตามลำดับ เพื่อกำกับ สอบทาน และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาJ

•  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการประเมินผล หรือให้ข้อมูลป้อนกับผ่านช่องทางต่างๆJ
•  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการและบันทึกข้อมูล ในกระบวนการ
หลักท่ีสำคัญๆ เช่น กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ (LIMS) กระบวนการออกใบอนุญาต
ต่างๆ e-Service, e-Movement, ซ่ึงสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ทุกข้ันตอนอย่างรวดเร็วJ

•  ระบบ Traceability เพ่ือใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ J
•  ระบบ e-Operation เพ่ือช่วยในการบริหารผลการดำเนินงานJ



การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ1
•  กรมปศุสัตว์ ทบทวนและปรับปรุงผลผลิต การบริการและกระบวนการ เป็นประจำทุกปีโดย
ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากช่องทางต่างๆ (MAGDATA)G

•  ผู้บริหารที่รับผิดชอบภารกิจ รับผิดชอบทบทวนกระบวนการอย่างเป็นระบบ หากพบ
ความจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการหลัก จะเสนอความเห็นไปยังผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
นำไปสู่การกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ G

•  การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ ทั้งในระดับบุคคล และระดับทีมงาน เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานG

•  กรณีที่เป็นแผนงานโครงการขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนิน
การปรับปรุง โดยมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรที่จำเป็นอื่นๆ 
สำหรับการดำเนินงานพร้อมถ่ายทอดเป้าหมายของการดำเนินการไปยังผู้รับผิดชอบใน
แต่ละระดับ G



การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ1
•  การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ 1
•  การวัดผลการดำเนินการของกระบวนการต่างๆ 1
•  การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 1
•  การเทียบเคียงมาตรฐานสากล 1
•  การประเมินโดยหน่วยงานภายนอกองค์การ เช่น 1
•  การประเมินโดยสำนักงาน ก.พ.ร. 1
•  การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้อง
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว1์

•  การขอรับการตรวจประเมิน Performance of Veterinary Services Evaluation (PVS) 
โดย OIE1
•  การรับการตรวจประเมินกระบวนการบริหารจัดการวงจรการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
จากประเทศผู้ซื้อสินค้าปศุสัตว์ 1



การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ1
ผลการประเมินและข้อมูลป้อนกลับจากการประเมิน5

•  สื่อสารและถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์การทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหาร5

•  ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป้าหมายของด้านการปศุสัตว์ของ
ประเทศ5



ประสิทธิผลการปฏิบัติการ0
การควบคุมต้นทุน0
•  กรมปศุสัตว์ ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมของกระบวนการทำงาน ผ่านกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งกำหนดเป้า
หมายการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบ
ดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีถูกจัดสรรตามเป้า
หมายผลผลิตหรือโครงการ ไปยังผู้รับรับผิดชอบผลผลิตหรือโครงการ ซึ่งรวมถึงงบ
ประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ ทั้งกระบวนการที่สร้างคุณค่า
และกระบวนการสนับสนุน ตามต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานU

•  การพิจารณากำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผู้บริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนิน
งานในระดับองค์การโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แล้วถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่ระดับหน่วย
งานผู้บริหารหน่วยงานดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานและกำหนดงบประมาณรายจ่าย

สำหรับการดำเนินงานตามต้นทุนผลผลิต เสนอต่อผู้บริหารและผู้บริหารจะพิจารณา
ทบทวนรวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ เสนอต่อรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี U



ประสิทธิผลการปฏิบัติการ0
การควบคุมต้นทุน0
•  ผู้บริหารกระจายอำนาจให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ในหน่วยงานเพื่อความคล่องตัว ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง H

•  ผู้บริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ควบคู่กับการติดตามผลการ
ดำเนินงานผ่านระบบ e-Operation H

•  เมื่อนำข้อมูลจากทั้ง 2 ระบบมาวิเคราะห์ ผู้บริหารจะทราบประสิทธิภาพและต้นทุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานH

•  ใช้เวทีการประชุมผู้บริหารสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบ
ประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้H



ประสิทธิผลการปฏิบัติการ0
การควบคุมต้นทุน0
•  เพิ่มผลิตภาพและอำนวยความสะดวก โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการให้บริการ รวม 28 ระบบงานE

•  ควบคุมต้นทุนที่เกิดจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน โดยใช้E
•  แนวทางการป้องกันข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ
ทำงานซ้ำซ้อนE

•  แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงร่วมกับแนวทางการป้องกัน เพื่อป้องกันความสูญเสีย
จากผลการดำเนินการE



การจัดการห่วงโซ่อุปทาน2
•  การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้กำหนดให้เนียนไปกับแผน
ยุทธศาสตร์ ภายใต้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่K
•  การจัดการปัจจัยการผลิต ทั้งพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์จากโรงงาน
มาตรฐาน GMP K

•  ระบบการเล้ียงสัตว์ท่ีได้มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในแต่ละประเภท K
•  การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน K
•  การแปรรูปภายในโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP K

•  ผสมผสานกับK
•  ระบบการจัดการคุณภาพ K
•  ระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ K
•  ระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล K
•  ระบบการบริการ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ K
•  ระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสK์



การจัดการห่วงโซ่อุปทาน2
•  ออกแบบตัวชี้วัดที่สำคัญ เชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำD
•  ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต
สินค้าปศุสัตว์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย มีประมาณเพียงพอและสามารถแข่งขันได้ D

•  สื่อสารข้อมูลป้อนกลับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการตรวจวินิจฉัยโรคไปยังผู้ผลิต D

•  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน เพื่อป้องปราม กรณี
ตรวจพบการปฏิบัติที่ผิด พ.ร.บ. จะดำเนินการลงโทษตามตัวบทกฎหมายนั้นๆ อย่าง
ตรงไปตรงมาD



การจัดการห่วงโซ่อุปทาน2
•  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการดำเนินการ7
•  คัดเลือกผู้ส่งมอบท่ีสามารถส่งมอบพัสด ุครุภัณฑ์ ได้อย่างมีคุณภาพและมีราคาที่
เหมาะสมโดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม7



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
ความปลอดภัย:
•  บุคลากรได้รับการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ 
เนื่องจากพื้นฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ต้องเผชิญกับอันตรายจากสัตว์และเชื้อโรค
อยู่ตลอดเวลาP

•  การป้องกันจึงถูกปลูกฝังและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นคู่มือหรือข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น P
•  การแต่งกายที่รัดกุมพร้อมเครื่องป้องกัน เช่น หน้ากาก ผ้าปิดจมูก ถุงมือ รองเท้าบูท P
•  การใช้อุปกรณ์ช่วยบังคับสัตว์พร้อมวิธีบังคับสัตว์แต่ละประเภท เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างปลอดภัย เช่น ซองบังคับสัตว์สำหรับสัตว์ใหญ่ ผ้ามัดปากสำหรับสุนัขและ
แมว กรงและยาสลบสำหรับสัตว์ที่ดุร้าย เช่น สัตว์ป่า เสือ สิงโต เป็นต้นP



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
ความปลอดภัย:
•  ส่งเสริมและรณรงค์การทำ 5 ส. ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม Happy 

Work Place >
•  ค่านิยมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน>
•  ห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำงานและวิธีปฏิบัติงาน ได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัย
ต่อเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ห้อง
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์สำหรับเชื้อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ OIE กำหนดโดยใช้ห้องปฏิบัติการ Biosafety Level 3 (BSL3) ที่มีการ
ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เล็ดลอดออกมาภายนอก ควบคู่กับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งครอบคลุมถึงการป้องกัน การตรวจสอบและการ
วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ รวมถึงการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติ>

•  มีการทบทวนและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี ผ่านกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน>



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน :
•  จัดทำแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจระบบงานและสถานที่ทำงานมีความ
พร้อมตลอดเวลาD

•  ออกแบบโครงสร้างองค์การ ระบบงาน กระบวนการทำงาน มาตรการและกลไกการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินได้ทุกมิติตลอดเวลา เพื่อให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องD



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน :
•  ด้านโรคระบาดสัตว ์กรมปศุสัตว์ผ่านการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง =
•  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ ฉบับปรับปรุงล่าสุด คือ 
พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย =
•  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อได้ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านภาวะโรคระบาดสัตว์ =
•  วางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดสัตว์ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันโรค =
•  กรณีเกิดโรคใช้มาตรการควบคุม โดยการกักสัตว์และควบคุมการเคลื่อนย้าย รวม
ถึงมาตรการการทำลายเชื้อโรค หากจำเป็นจะใช้มาตรการทำลายสัตว์โดยจ่ายค่า
ชดเชยให้เจ้าของสัตว์ เพื่อไม่ให้โรคกระจายเป็นวงกว้าง และทำให้โรคในพื้นที่สงบ
โดยเร็ว=



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน :
•  ด้านความปลอดภัยอาหารจากปศุสัตว ์:
•  วางระบบการผลิตที่มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิต
อาหารและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป ที่ได้มาตรฐาน เพื่อ
ให้ได้เนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากการปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค R

•  วางระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับกรณี
สงสัยหรือตรวจพบความไม่ปลอดภัยในสินค้า เพื่อตามหาจุดบกพร่องสำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามเป็นวงกว้างR



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน :
•  ด้านทรัพยากรพันธุกรรม พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 0
•  ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ของศูนย์/สถานีที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บพันธุกรรมสัตว์และพืชอาหารสัตว์
เป็นอย่างดี แม้เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ทั้งกรณีโรคระบาดสัตว์ ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัย
ในศูนย์/สถานีแห่งใดแห่งหนึ่ง กรมปศุสัตว์ ยังคงมีแหล่งพันธุกรรมจากศูนย์/สถานีอื่นๆ 
สำหรับดำเนินการหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถกลับมาฟื้นฟูศูนย์/
สถานีที่เกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 0

•  เตรียมการเรื่องเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสำรองไว้ให้เกษตรกรเป็นการล่วงหน้าที่ศูนย์/
สถานี พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์สำรอง
ไว้ ณ ชุมชนของตนเองกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ในช่วงภาวะวิกฤติ 
เช่น ภัยแล้ง หรืออุทกภัย0



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน :
•  ด้านการให้บริการ และสถานที่ปฏิบัติงาน :
•  การออกแบบโครงสร้างการบริหารราชการ กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ส่วนกลาง ส่วน
กลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาคซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยเชื่อม
โยงถึงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความพร้อมในการย้ายไปปฏิบัติราชการหรือ
ให้บริการ ณ สถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ทั้งการปฏิบัติราชการปกติ การให้บริการ
ต่างๆ รวมถึงการบริการทางห้องปฏิบัติการQ



การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน:
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน :
•  ด้านห้องปฏิบัติการ :
•  ยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งครอบคลุมถึง
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
เช่น อันตรายจากสารเคมี อันตรายจากเชื้อโรค N

•  ซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปNี



การจัดการนวัตกรรม+
1)  กำหนดเป็นองค์ประกอบสำคัญในวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดE
2)  กำหนดเป็นบทบาทการนำที่สำคัญของผู้บริหารตามระบบการนำองค์การที่กำหนดให้ผู้
บริหารมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม ร่วมกับการทบทวนผลการ
ดำเนินการ การสร้างแรงจูงใจบุคลากร การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องE

3)  กำหนดกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เพื่อรับผิดชอบงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมE
4)  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงการคิดนวัตกรรมด้วยเคร่ืองมือ TRIZ E
5)  สร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนางานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองE
6)  สร้างความร่วมมือกับองค์การ สถาบันทางวิชาการและแหล่งทุนทั้งภายในและต่าง
ประเทศเพื่อสนับสนุนนักวิจัยE

7)  พัฒนาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงที่ปรึกษารองรับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ E
8)  สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวัล DLD Quality Award วางระบบการจัดสรรผล
ประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมE



การจัดการนวัตกรรม+
1)  กำหนดเป็นองค์ประกอบสำคัญในวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดE
2)  กำหนดเป็นบทบาทการนำที่สำคัญของผู้บริหารตามระบบการนำองค์การที่กำหนดให้ผู้
บริหารมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม ร่วมกับการทบทวนผลการ
ดำเนินการ การสร้างแรงจูงใจบุคลากร การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องE

3)  กำหนดกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เพื่อรับผิดชอบงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมE
4)  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงการคิดนวัตกรรมด้วยเคร่ืองมือ TRIZ E
5)  สร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนางานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองE
6)  สร้างความร่วมมือกับองค์การ สถาบันทางวิชาการและแหล่งทุนทั้งภายในและต่าง
ประเทศเพื่อสนับสนุนนักวิจัยE

7)  พัฒนาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงที่ปรึกษารองรับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ E
8)  สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวัล DLD Quality Award วางระบบการจัดสรรผล
ประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมE



การจัดการนวัตกรรม+
•  กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม” G

•  บูรณาการโครงการวิจัยต่างๆ กับภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พร้อมขอรับงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาลผ่านระบบงบประมาณ และจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น วช. สวก. 
สกว. ซ่ึงมีอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการวิจัยและพัฒนา แหล่งทุนดังกล่าวนอกจากจะ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว ยังสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและความร่วมมือในทุกๆด้าน
เพ่ือความสำเร็จของโครงการG

•  ติดตามโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research 
Management System : NRMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต G

•  ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การตลอดห่วงโซ่การผลิตด้านการปศุสัตว์G



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ3
รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม3

(หมวด 6)3



หมวด 7 
ผลลัพธ์การดำเนินการ



45

การพลิกวิก
ฤตโรคไข้หว

ัดนก3

สู่โอกาสส่งอ
อกปศุสัตว์ไ

ทยแสนล้าน
3

บทเรียนที่ได้รับ....จากโรคไข้หวัดนกในปี พ.ศ. 2547
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ิมา
ณ

  (ต
ัน)
*

ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูป*

Fresh! Cooked! Total!

โรคไข้หวัดนก*

พลิกวิกฤตโรคไข้หวัดนกสู่โอกาสส่งออกปศุสัตว์ไทยแสนล้าน*

ปริมาณ 546,000 ตัน!
มูลค่า 46,700 ล้านบาท!

ปริมาณ 571,583 ตัน!
มูลค่า 65,226 ล้านบาท!

ประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศผู้นำ
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ลำดับที่ 8 
และเป็นผู้ส่งออกลำดับที ่3 ของโลก 
รองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล และ
มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง*



เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ แข่งขันได้H

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐาน ความต้องการของตลาดและเป้าหมายร่วมของทุกภาคส่วนH

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปH

การตอบสนองความต้องการH

ตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียH

ให้ความสำคัญตลอดH

Value ChainH

บริหารจัดการเชิงระบบH

และการสร้างความโปร่งใสH

พัฒนาอย่างต่อเนื่องH

มุ่งสร้างนวัตกรรมH

ปฏิบัติการเชิงรุกH

มุ่งเน้นการป้องกันH

FOOD SAFETY H
PRODUCTIVITYH

บริหารจัดการH

โดยใช้ข้อมูลจริงH

กระบวนการมีส่วนร่วมH

ของทุกภาคส่วนH

PMQAH
ADLI/LeTCIH

OIE STANDARDH
AND GUIDELINEsH

ระบบมาตรฐานH

ระดับสากลH

รู้เร็ว จัดการเร็วH
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมH

วิจัย พัฒนาH
ถ่ายทอด + อาหารศึกษาH

e-Movement H
e-OperationH

POLICYH
(AGENDA FUNCTIONAL AREA)H

ผู้บริโภคขับเคลื่อนH

ระบบการผลิตH

การตรวจประเมินH

(ตรวจประเมินภายนอกและคู่
ค้า)๗H

ฟาร์ม โรงงานมาตรฐานH
SMART FARMERH

ควบคุม กำกับH
(ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด)H

การบูรณาการH

VERTICAL & HORIZONTALH

KPIH
TRACEABILITYH

ความเชื่อมั่น ศรัทธาH
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ H

ระบบคุณภาพH



จากเรียนรู้สู่.....การขยายผล...

•  โคนม3
•  ไก่พื้นเมือง3
•  สุกร3
•  อาหารสัตว์
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ปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์!

ปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป (ตัน)! ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์ (ตัน)!
ปริมาณการส่งออกสินค้า Dog chews และ Processed pet food (ตัน)!

ปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์;
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มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์!

มูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป (ล้านบาท)! มูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์ (ล้านบาท)!

มูลค่าการส่งออกสินค้า Dog chews และ Processed pet food (ล้านบาท)!

มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์<



 78,168.32 , 65%!

 34,481.60 , 29%!

 6,641.53 , 6% !

มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ส่งออก ปี พ.ศ. 2557 (ล้านบาท) !

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 4 อาหารสัตว์และ Dog chews/Processed pet food4 เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเป็ด สุกร และโค 4



Product Champion.....!
ปี 2557 มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ส่งออกมีมูลค่า มากกว่า 115,983.39 ล้านบาท !

ลำดับท
ี่ 3 ของโลก

!

เนื้อไก
่และผล

ิตภัณฑ
์จากไก

่ !

ลำดับที่ 1 ของอาเซียน!
นมและผลิตภัณฑ์จากนม !

ลำดับที่ 1 ของเอเซีย!
อาหารสัตว์และ Dog chews/Processed pet food!



เน้ือสุกรและเน้ือไก่ส่งออกไปรัสเซีย...5



2553! 2554 ! 2555! 2556! 2557 !
พืช! -1.7! 3.8! 5.5! 3! 1.5!
ปศุสัตว์! 1.5! 1.2! 3.2! 1.3! 1.9!
ประมง! 1.2! -2.6! -2.7! -7.2! -1.8!
ภาคเกษตร! -0.9 ! 2.2! 4! 1.1! 1.2!
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3.2!

1.3!
1.9!

1.2!

-2.6! -2.7!

-7.2!

-1.8!
-0.9!
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อัต
รา
กา
รเต

ิบโ
ต (
ร้อ
ยล
ะ)/

ปี พ.ศ./

อ ั ตราการเต ิบโตภาคเกษตรกรรม  ป ี  พ .ศ .  2553-2557 /

พืช! ปศุสัตว์! ประมง! ภาคเกษตร!

เปรียบเทียบอัตราการเติบโตภายในภาคเกษตร/



หมวด 7 
ผลลัพธ์การดำเนินการ 

หมวด 6 (7.6)



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
กระบวนการที่มีความสำคัญต่อความเชื่อถือของหน่วยงานและต้องใช้ผลลัพธ์ของกระบวนงานอ้างอิงเพื่อการรับรองคุณภาพหรือ

ใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ในการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การ
ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ได้พัฒนากระบวนการทางห้องปฏิบัติการ
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ทุกห้องปฏิบัติการ ด้วยจำนวนขอบข่ายที่มากและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมี
แนวโน้มสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากความสามารถของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้สินค้า ปศุสัตว์เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือของต่างประเทศ รวมทั้งผลจากความสามารถของห้องปฏิบัติการและความเป็นมาตรฐานของระบบการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ ส่งผลให้สินค้า ปศุสัตว์ที่ส่งออกผ่านการรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ มีผลการดำเนินการ เป็นร้อยละ 
100 ทุกป!ี
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40! 42!
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28!
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จำนวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025!

จำนวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการ

ชันสูตรโรคสัตว์ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025 !

จำนวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

ปศุสัตว์ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025 !



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่ง
ผลให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนงานอย่างกว้างขวาง จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงที่ผ่านมา ดังภาพ
ที่ 7.6-2 ซึ่งมีแนวโน้มกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงสะสมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง!
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จำนวนกระบวนงานที่ได้ปรับปรุงให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นE

จำนวนที่ปรับปรุง!

จำนวนที่ปรับปรุง
สะสม!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ รวมถึงจำนวนระบบงานบริการที่ให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง !
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จำนวนระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ!

จำนวนระบบงานเพื่อการบริหาร
จัดการและการบริการ!

จำนวนระบบงานเพื่อการบริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการโดยการพัฒนาเว็บไซด์ของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ สามารถเข้าใช้งานได้ 24 ชั่วโมงใน 365 วันโดยไม่มีวันหยุด และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ลดค่า
ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับกรมปศุสัตว์ รวมถึงเพิ่มความสะดวกโดยมีอีเมล์ในการ
ติดต่อผู้รับบริการแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงผลตามตัวชี้วัดจำนวนผู้ใช้บริการ Website ของกรมปศุสัตว!์
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จำนวนระบบงานที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมใช้

งานตลอด 24 ชั่วโมง และระบบงานที่เชื่อมโยงกับระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ!

จำนวนระบบงานที่ให้

บริการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีความ

พร้อมใช้งานตลอด 24 
ชั่วโมง!

จำนวนระบบงานที่เชื่อม

โยงกับระบบเว็บไซต์

กลางบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ!
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จำนวนผู้ใช้บริการ website ของกรมปศุสัตว์!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามตัวชี้วัดจำนวนผู้ขอใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สายกรมปศุสัตว์ (DLD_WEB) และจำนวนบัญชีผู้ใช้งานระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยบุคลากรภายในกรม
ปศุสัตว์ให้ความสำคัญในการใช้งานระบบอย่างทั่วถึง ซึ่งระบบช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการใช้งาน และลดต้นทุนการดำเนินงานภาครัฐ !
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จำนวนผู้ขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและจำนวนบัญชีผู้ใช้งานระบบบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ!

จำนวนผู้ขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้
สายกรมปศุสัตว์ (DLD_WEB)!

จำนวนบัญชีผู้ใช้งานระบบบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดสัดส่วนของจำนวนบุคลากรต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และสัดส่วนของจำนวนผู้บริหารส่วนกลางต่อจำนวน
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต เป็นการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง
ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย !
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สัดส่วนของจำนวนบุคลากรและผู้บริหารส่วนกลางต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร!์

สัดส่วนของจำนวนบุคลากรต่อ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(คน:เครื่อง)!

สัดส่วนของจำนวนผู้บริหารส่วน
กลางต่อจำนวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 
(คน:เครื่อง)!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายไร้สายของกรม
ปศุสัตว์ (DLD WEB) ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 85 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้
สายของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง และการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ!
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ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายไร้สายของ

กรมปศุสัตว์ (DLD WEB)!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการบรรลุผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปี ผล
การดำเนินการอยู่ในระดับมากกว่า 4 ซึ่งอยู่ในระดับมากกว่าค่าเฉลี่ยของทุกส่วนราชการและค่าเฉลี่ยของกลุ่มภารกิจเดียวกัน !
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ผลการปฏิบัติราชการมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปีD

ค่าเฉลี่ยทุกส่วน

ราชการ!

ค่าเฉลี่ยกลุ่มภารกิจ

ผลิต!

กรมปศุสัตว์!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมปศุสัตว์ ตามตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติราชการ ส่งผลให้ในปี 2556 และปี 2557 ไม่มีบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ !
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ร้อยละของบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดจำนวน Virtual Machine ที่ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (VM) ทำให้งานบริการของกรม  ปศุสัตว์สามารถทำงาน
ภายใต้ Cloud Service ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงง่ายและใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น !
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จำนวน Virtual Machine ที่ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (VM)!



7.6 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน!
ผลลัพธ์ของการปรับบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ และการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐไปยังภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดจำนวนห้องปฏิบัติการเอกชนท่ีรับถ่ายโอนภารกิจซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์เกิดความคุ้มค่า
และรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึน รวมถึงมีส่วนช่วยให้บุคลากรภาคเอกชนมีการ
พัฒนาขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนอีกด้วย !
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จำนวนห้องปฏิบัติการเอกชนที่รับถ่ายโอนภารกิจ !



ตัวอย่าง 
การพัฒนากระบวนการ 

ในการส่งเสริมคุณภาพของฟาร์ม  
การวิจัย กำหนดมาตรฐาน ติดตาม
ควบคุม การเฝ้าระวัง (สัตว์ปีก)





แนวทางการพัฒนาต่อไป....

Modernization1

Globalization1

Digitalization1

Sustainability1

High Value Added1

Intellectual Asset1

Human Capital1

Knowledge economy1

Innovation1



1. ขับเคลื่อน Road Map to PMQA Winner ต่อไป/



2. ขยายผลสู่ Product Champion ตัวใหม่ 0ๆ

Tropical Holstein



3. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์การและด้านการปศุสัตว์=
•  เพ่ิมความสามารถด้าน Research and Innovation/
•  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและใช้จุดแข็งของทรัพยากรมนุษย์/
•  ส่งเสริม “นวัตกรตัวคูณ” อย่างเป็นระบบโดยใช้ TRIZ/
•  สร้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็น HVA/

4.  มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน =

 “การปศุสัตว์ย่ังยืน”



จะคอยเป็นกำลังใจให้.........



เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)


