
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560สู่การปฏิบัติ 

ระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กรมปศุสัตว
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ก.ป.ศ. เก่ง กล้า ดี มีปัญญา ศรัทธาองค์กร Tel. 02-653-4444 (1511-1513)  Fax. 02-653-4939  E-mail : btawee@gmail.com

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมปศุสัตว์
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย ปศุสัตว์เขต 1

09.30 - 10.00 น. ชี้แจงโตรงการประชุม

10.00 - 12.00 น. ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560 
โดยนายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง 
                                          12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
                                          

13.00 - 17.00 น. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560  
โดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
                                          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 12.00 น. การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560 กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
                                          12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
                                          

13.00 - 15.00 น. ระดมความเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560 สู่การปฏิบัติระดับเขต 1-9 
โดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
                                          15.00 - 16.00 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา 
                                          

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.40 น. และ 14.30 - 14.40 น.

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 สู่การปฏิบัติ 

ระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560
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กรอบแนวทางการขับเคลื่อน 
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

พ.ศ. 2556 - 2560  

โดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมปศุสัตว์
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ในฐานะที่ท่านเป็น เสธ. 
ท่านจะทำอย่างไร...?
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กรอบแนวคิด 
การบริหารจัดการคุณภาพองค์การ 

กรมปศุสัตว์



HPO + GG

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของราชการไทย
ตาม

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
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Public 
Sector Values

Open and 
collaborative PassionateInnovative 

and FlexibleAccountableOutcome-
Oriented

Client- 
centeredPrinciples

Capabilities
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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
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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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หลักธรรมาภบิาล 10 หลักการ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

GREAT

GOOD

GG

HPO

TOOLS

ทีม่าของการ 
พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

GREAT

GOOD

GG

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

ทีม่าของการ 
พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
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1. การนำองค์การ

2. การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์

3. การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร

6. การมุ่งเน้นระบบ
ปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์ 
การดำเนินการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ลักษณะสำคัญขององค์การ 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
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หลักคดิ : 11 Core Values

ความเป็นเลิศที่ 
มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียและประชาชน

การนำองค์การ 
อย่างมีวิสัยทัศน์

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

การเรียนรู้ระดับ 
องค์การและระดับบุคลากร

การให้ความสำคัญ 
กับบุคลากรและเครือข่าย

ความสามารถ 
ในการปรับตัว

การมุ่งเน้นอนาคต

การสนับสนุน 
ให้เกิดนวัตกรรม

การจัดการ 
โดยใช้ข้อมูลจริง

การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
และการสร้างคุณค่า

มุมมองเชิงระบบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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โครงสรา้งเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

1. การนำองค์การ

2. การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์

3. การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร

6. การมุ่งเน้นระบบ
ปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์ 
การดำเนินการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ลักษณะสำคัญขององค์การ 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1.OP 13  คำถาม 
2.เกณฑ์ PMQA 7 หมวด 90 คำถาม
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1.1 การนำองค์การ 
โดยผู้บริหารของส่วนราชการ

1.2 การกำกับดแูลองค์การ 
และความรับผดิชอบตอ่สังคม

ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และพันธกิจ

ข.การสื่อสารผลการ 
ดำเนินการขององค์การ

(1) (2) (3)

หมวด 1 การนำองค์การ

P. ลักษณะสำคัญของ
องค์การ 2 ข้อ

7 หมวด

18 หัวข้อ

36 ประเด็น

90 คำถาม

Basic Requirements

Overall Requirements

Multiple Requirements

ลำดับช้ันของโครงสรา้งคำถาม
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ลักษณะสำคัญขององค์การ

1. ลักษณะองค์การ 2. สภาวการณ์ขององค์การ

ก.สภาพแวดล้อมของ
ส่วนราชการ

ข.ความสัมพันธ์ 
ระดับองค์การ

ค.ระบบการปรับปรุง
ผลการดำเนินการ

ข.บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์

ก.สภาพแวดล้อมด้าน
การแข่งขัน

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตาม
กฎหมาย (เพิ่ม : ความ
สำคัญเชิงเปรียบเทียบ) 

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
(เพิ่ม : สมรรถนะหลัก
ของส่วนราชการ) 

(3) ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร 

(4) สินทรัพย์ : อาคาร
สถานที่ เทคโนโลยี 
อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่สำคัญ

(6) โครงสร้างองค์การ 
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและระดับ
กลุ่มเป้าหมาย 

(8) ส่วนราชการหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องกัน
ในการให้บริการหรือส่ง
มอบงานต่อกัน

(9) สภาพแวดล้อมด้าน
การแข่งขันการแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้าน
การแข่งขัน (ถ้ามี) 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบ
เทียบกัน

(12) ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์และความได้
เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการในด้าน
พันธกิจ ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และด้านบุคลากร

(13) องค์ประกอบสำคัญ
ของระบบการปรับปรุง
ผลการดำเนินการรวม
ทั้งกระบวนการ
ประเมินและการ
ปรับปรุงโครงการและ
กระบวนการที่สำคัญ
ของส่วนราชการภาพ
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หมวด 1 การนำองค์การ

1.1 การนำองค์การ 
โดยผู้บริหารของส่วนราชการ

1.2 การกำกับดแูลองค์การ 
และความรับผดิชอบตอ่สังคม

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน

เพือ่ใหเห้น็ถงึบทบาทของผูน้ำในการชีน้ำและขับเคลือ่นองค์การใหเก้ดิความยังยนื การสือ่สารท้ังภายใน
และภายนอก เพือ่ใหเก้ดิความผกูพัน การสรา้งนวัตกรรม และผลการดำเนนิการท่ีดี

การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์การ 
การสื่อสารสร้างความผูกพันทั้งภายในและภายนอก 
การทำใหเ้กิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

การกำกับดูแลองค์การ 
ระบบการกำกับดูแลองค์การ 
การประเมินผลการดำเนินการ

การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมี    
จริยธรรม 
การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุน 
ชุมชนที่สำคัญ 
การคำนึงถึงความผาสุกของสังคม 
การสนับสนุนชุมชนใหเ้ข้มแข็ง



(10)ความผาสุกของสังคม 
• ความผาสุกและประโยชน์
สุขของสังคม 

(11) การสนับสนุนชุมชน 
• การสนับสนุนชุมชนสำคัญ
ให้มีความเข้มแข็ง 

• การกำหนดชุมชนที่สำคัญ 
และกิจกรรมการมีส่วน
ร่วม 

• การมีส่วนร่วมของผู้
บริหารและบุคลากร

18

หมวด 1 การนำองค์การ

1.1 การนำองค์การ 
โดยผู้บริหารของส่วนราชการ

1.2 การกำกับดแูลองค์การ 
และความรับผดิชอบตอ่สังคม

ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และพันธกิจ

ข.การสื่อสาร 
ผลการดำเนินการ
ขององค์การ

ค.ความรับผดิชอบตอ่
สังคมและการสนับสนนุ

ชมุชนทีส่ำคัญ

ข.การประพฤติตาม
กฎหมายและอย่างมี

จริยธรรม

ก.การกำกับดูแล
องค์การ

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
• การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่า
นิยม 

• การถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติสู่บุคลากร 

• การปฏิบัติตนที่แสดงความ
มุ่งมันต่อค่านิยม 

(2) การส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปร่งใสและความมี
จริยธรรม 
• การปฏิบัติตน 
• การสร้างสภาพแวดล้อม 

(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่
ยังยืน 
• การสร้างสภาพแวดล้อม 
• การสร้างวัฒนธรรม 
• การสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อการสร้างนวัตกรรม 

• การถ่ายทอดการเรียนรู้

(4) การสื่อสาร 
• การสื่อสารและสร้างความ
ผูกพัน 

• การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• บทบาทเชิงรุกในการจูงใจ
บุคลากร 

(5) การทำใหเ้กิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 
• การปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 
ปรับปรุงผลการดำเนินการ
และส่งเสริมนวัตกรรม 

• การตั้งความคาดหวังต่อ
ผลดำเนินการ

(6) ระบบการกำกับดูแลองค์กร 
• การทบทวนและกำกับการ
ปฏิบัติงาน การเงินและ
การป้องกันการทุจริต และ
การปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

(7) การประเมินผลการดำเนิน
การของผู้บริหารส่วน
ราชการและระบบการกำกับ
ดูแล 
• การประเมินผลการดำเนิน
การของผู้บริหาร 

• การพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบ
การนำองค์การของผู้
บริหาร

(8) การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ 
• การจัดการและการคาด
การณ์ผลกระทบในเชิงลบ
ต่อสังคม 

• การเตรียมการเชิงรุก 
• กระบวนการ ตัววัดและ
เป้าประสงค์ที่สำคัญ 

• การดำเนินการเรื่องความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการและการปฏิบัติงาน 

(9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม 
• การส่งเสริมและสร้าง
ความมั่นใจ 

• กระบวนการ และตัววัด ใน
การส่งเสริมและกำกับ
ดูแล 

• การดำเนินการกรณีมี
การกระทำที่ขัดต่อหลัก
จริยธรรม
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การนำยทุธศาสตร์ไปปฏบัิติ

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร ์
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนนวัตกรรม กำหนด
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ 
ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์การ

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยทุธศาสตร์ทีม่ปีระสทิธภิาพ กำหนดกลยทุธ์ทีต่อบสนองความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ โดยใช้
ประโยชน์จากความไดป้รยีบเชงิกลยทุธ์ และโอกาสเชงิกลยทุธ์ รวมถงึการตัดสนิใจเรือ่งระบบงานทีส่ำคัญ ในการ
บรรลเุปา้หมายขององค์การ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 
การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
การจัดสรรทรัพยากร 
แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ 
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 
การคาดการณ์ผลการดำเนินการ
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 1.2 การนำยทุธศาสตร์ไปปฏบัิติ

ก.กระบวนการ 
จัดทำยุทธศาสตร์

ข.วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์

ข.การคาดการณ์ 
ผลการดำเนินการ

ก.การจัดทำแผนปฏิบัติการ
และการถ่ายทอดสู่การ

ปฏิบัติ

(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
• กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

• กรอบเวลาของการวางแผน 
• ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติการ 

(2) นวัตกรรม 
• สภาพแวดล้อมสนับสนุนนวัตกรรม
และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 

• โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 
(3) การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ 

• การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
พัฒนาสารสนเทศรู้ 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วน
ราชการ 
• ระบบงานที่สำคัญ 
• การดำเนินการโดยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร 

• สมรรถนะหลักในอนาคตของส่วน
ราชการ

(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
สำคัญและเป้าประสงค์ที่สำคัญที
สุด 

• การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการ
ปฏิบัติการที่วางแผนไว้ 

(6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
• ประเด็นที่สำคัญของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ (ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ โอกาสสร้างนวัตกรรม การใช้
ประโยชน์สมรรถนะหลักสร้าง
สมดุลระหว่างโอกาสและความ
ท้าทายและสมดุลของความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

(7) การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
• จัดทำแผนฯ ระยะสั้น ระยะยาวและ
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

(8) การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
• การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
• ผลการดำเนินการตามแผนฯ 

(9) การจัดสรรทรัพยากร 
• ความพร้อมของทรัพยากร และการ
จัดสรรทรัพยากร 

• การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน 
(10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล 

• แผนดา้นทรัพยากรบคุคลทีส่นับสนนุ
วัตถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 

(11) ตัววัดผลการดำเนินการ 
• ตัววัดความสำเรจ็ของแผนปฏบัิตกิาร 
• ระบบการวัดผลเสริมให้ส่วน
ราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 

(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
• การปรับแผนฯ และนำไปปฏิบัติ

(13)การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 
• การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 
• การเปรียบเทียบผลที่คาดการณ์
ของคู่แข่ง/คู่เทียบ ค่าเทียบเคียง 

• การจัดการเมื่อเกิดความแตกต่าง
กับคู่แข่ง/คู่เทียบ
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หมวด 3 การใหค้วามสำคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 การสรา้งความผกูพัน 
กับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบัน 
สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงมี
ในอนาคต

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถกำหนดวธิกีารที่ใชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและการใชส้ารสนเทศเกีย่ว 
กับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการปรับปรงุและคน้หาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความ
สัมพันธ์ทีด่กัีบผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

การประเมินความพึงพอใจและการสร้างความ
ผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความพึงพอใจเปรียบเทียบคู่แข่ง/คู่เทียบ  

ความไม่พึงพอใจ

ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุน ผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลผลิตและการบริการ 
การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดการความสัมพันธ์ 
การจัดการกับข้อร้องเรียน
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หมวด 3 การใหค้วามสำคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ ี
สว่นได้สว่นเสยี

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 การสรา้งความผกูพันกับ 
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ก.สารสนเทศผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข.การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข.การสร้างความสัมพันธ์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ก.ผลผลิต การบริการและ
การสนับสนุนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในปัจจุบัน 
• วิธีการเพื่อให้ได้สารสนเทศ 
• วิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรับฟังผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

• วิธีการรับฟังตามช่วงวงจรชีวิต การ
รับบริการ และการค้นหาข้อมูล
ป้อนกลับอย่างทันท่วงที 

(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคต 
• การค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต 
อนาคต และของคู่แข่ง/คู่เทียบ

(3) ความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน 

• ความแตกต่างกันของวิธีการ 
• สารสนเทศจากการประเมินที่ใช ้
ตอบสนองให้เหนือกว่าความคาด
หวัง 

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
• การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
• การเปรียบเทียบกับส่วนราชการที่มีี
ผลผลิต/บริการคล้ายกันหรือธุรกิจ
อื่น 

(5) ความไม่พึงพอใจ 
• การประเมินความไม่พึงพอใจและ
สารสนเทศที่ได้

(6) ผลผลิตและการบริการ 
• การกำหนดความต้องการของผู้รับ
บริการฯ 

• การกำหนดและปรับผลผลิต/
บริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ขยายความสัมพันธ์และ
ดึงดูดผู้รับบริการฯ ใหม่ 

(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
• การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
• ผลการดำเนินการตามแผนวิธีการ
ให้บริการและรับข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ 

• รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่
สำคัญ 

• ข้อกำหนดที่สำคัญและการถ่าย
ทอดฯ 

(8) การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
• การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการฯ 
• การกำหนดระดับความสำคัญ

(9) การจัดการความสัมพันธ์ (ให้เหมาะ
สมตลอดวงจรชีวิต) 
• การสื่อสาร สร้าง และจัดการความ
สัมพันธ์ 

• การใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ 

(10)การจัดการกับข้อร้องเรียน 
• การจัดการกับข้อร้องเรียนและการ
แก้ไขอย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิผล 

• การเรียกความเชื่อมันกลับคืนมา 
และสร้างเสริมความพึงพอใจและ
ความผูกพันของผู้บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู้

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง 
ผลการดำเนินการของส่วนราชการ

 4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

การวัดผลการดำเนินการ 
ตัววัดผลการดำเนินการ 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคล่องตัวของการวัดผล

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทกุระดับและทกุสว่นขององค์การมาใชวั้ด วเิคราะห์ ทบทวนและ
ปรับปรงุผลการดำเนนิการขององค์การ รวมท้ังเพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนนุการตัดสนิใจในทกุระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพและการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทาง
การปฏบัิตทิีเ่ปน็เลศิ

การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการ 
การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ

ความรู้ของส่วนราชการ 
การจัดการความรู้ 
การเรียนรู้ระดับองค์การ

ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ 
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ผลการดำเนินการในอนาคต 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม



(11) คุณลักษณะของข้อมูลและ
สารสนเทศ 
• ความแม่นยำ ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ทันกาล
ปลอดภัยและเป็นความลับ 

(12) ความพร้อมใช้งานของข้อมูล
และสารสนเทศ 
• ความพร้อมใช้งานด้วยรูป
แบบที่ใช้งานง่าย 

(13)คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ 
• ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี
ความน่าเชื่อถือได้
ปลอดภัย และใช้งานง่าย 

(14) ความพร้อมใช้งานใน
ภาวะฉุกเฉิน 
• ความพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู้

4.1 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง
ผลการดำเนินการของส่วนราชการ

4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ก.การวัดผลการ
ดำเนินการ

ข.การวิเคราะห์ 
และทบทวนผล 
การดำเนินการ

ข.ข้อมูล สารสนเทศ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก.ความรู้ของ 
ส่วนราชการ

(1) ตัววัดผลการดำเนินการ 
• การเลือก รวบรวม ปรับ
ให้สอดคล้อง 

• ตัววัดผลการดำเนินการ
ที่สำคัญ และการ
ติดตาม 

• การสนับสนุนการตัดสิน
ใจ ปรับปรุง และ
นวัตกรรม 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
• การเลือกและใช้ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ 

(3) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
• การเลือกและใช้ข้อมูลผู้
รับบริการฯ 

• การใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ผ่านสื่อเทคโนโลยีฯ 

(4) ความคล่องตัวของการ
วัดผล 
• การตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว

(5) การวิเคราะห์และทบทวน
ผลการดำเนินการ 
• การทบทวนผลการ
ดำเนินการ 

• การวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนการทบทวน 

• การใช้ผลการทบทวน
ของผู้บริหาร 

• การประเมินความ
สามารถในการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วต่อ
ความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความต้องการและ
ความท้าทาย 

• การทบทวนของคณะ
กรรมการกำกับดูแล

(9) การจัดการความรู้ 
• การรวบรวมและถ่ายทอด
ความรู้ของบุคลากร ผู้
เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อนำ
ไปดำเนินการ และสร้าง
นวัตกรรมและการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ 

(10)การเรียนรู้ระดับองค์การ 
• การทำให้การเรียนรู้ฝังลึก
ลงในการปฏิบัติงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค. การปรับปรุง 
ผลการดำเนินการ

(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
• ค้นหาหน่วยงานที่มีีผลการ
ดำเนินการที่ดี 

• การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ 

(7) ผลการดำเนินการในอนาคต 
• การใช้ผลการทบทวนคาด
การณ์ผลการดำเนินการ 

• การปรับแก้ความแตกต่าง
ระหว่างผลการคาดการณ์
ผลการดำเนินการใน
อนาคตกับการคาดการณ์
ผลการดำเนินการของแผน
ปฏิบัติการที่สำคัญ 

(8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และสร้างนวัตกรรม 
• การจัดลำดับความสำคัญ
ของการปรับปรุงและ
โอกาสสร้างนวัตกรรม 

• การถ่ายทอดภายใน 
• การถ่ายทอดภายนอก
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  5.2 ความผกูพันของบคุลากร

ขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร 
ขีดความสามารถและอัตรากำลัง 
บุคลากรใหม่ 
การทำงานให้บรรลุผล 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอัตรากำลังเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มของบคุลากรที่
กอ่ใหเก้ดิผลการดำเนนิการทีด่ ีสรา้งความผกูพัน การบรหิารจัดการและพัฒนาบคุลากรภายในองค์การ รวมถงึการนำ
ศักยภาพของบคุลากรมาใชอ้ยา่งเตม็ที่ใหส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกันกับพันธกจิ กลยทุธ์และแผนปฏบัิตกิารขององค์การ

บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 
สภาพแวดล้อมการทำงาน 
นโยบายและสวัสดิการ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์ประกอบของความผูกพัน 
วัฒนธรรมส่วนราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร 
การประเมินความผูกพัน 
ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ

การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน



(12) ระบบการเรียนรู้ และการ
พัฒนา 
• ระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาของบุคลากร 
หัวหน้างาน และผู้บริหาร 

• ระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาการทำงานโดย
คำนึงถึง สรรถนะหลัก
นวัตกรรม จริยธรรม และ
ผู้รับบริการ 

(13)ประสิทธิผลของการเรียนรู้
และการพัฒนา 
• วิธีประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

(14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน 
• การจัดการความก้าวหน้า
ทั่วทั้งส่วนราชการ 

• การวางแผนการสืบทอด
ตำแหน่ง
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 5.2 ความผกูพันของบคุลากร

ก.ขีดความสามารถ
และอัตรากำลัง 
ด้านบุคุลากร

ข.บรรยากาศการ
ทำงานของบุคลากร

ค.การพัฒนาบุคลากร
และผู้บริหาร

ข.การประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร

(1) ขีดความสามารถและ
อัตรากำลัง 
• การประเมินความ
ต้องการด้านขีดความ
สามารถและอัตรากำลัง 

(2) บุคลากรใหม่ 
• การสรรหา ว่าจ้าง 
บรรจุและรักษาบุคลากร
ใหม่ 

• มุมมอง วัฒนธรรมของ
บุคลากรและชุมชน 

(3) การทำงานให้บรรลุผล 
• การจัดโครงสร้างและ
บริหารบุคลากร 

(4) การจัดการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากร 
• การเตรียมบุคลากรให้
พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

• การบริหารด้านนบุคลา
กรเพื่อให้ดำเนินการตาม
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(5) สภาพแวดล้อมการทำงาน 
• การดูแลปัจจัยสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน 

• ตัววัดและเป้าประสงค์ใน
การปรับปรุง 

(6) นโยบายและสวัสดิการ 
• การกำหนดและ
ออกแบบการบริการ 
สวัสดิการและนโยบาย
เพื่อสนับสนุนบุคลากร

(10)การประเมินความผูกพัน 
• วิธีการและตัววัดเพื่อ
ประเมินความผูกพันและ
ความพึงพอใจ 

• ตัวชี้วัดอื่นๆ 
(11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์

ของส่วนราชการ 
• การเชื่อมมโยงความผูกพัน
กับผลลัพธ์ของส่วน
ราชการ

ก.ผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

(7) องค์ประกอบของความ
ผูกพัน 
• การกำหนดองค์ประกอบ
ของความผูกพัน 

(8) วัฒนธรรมส่วนราชการ 
• การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
• การนำความหลากหลาย
ของบุคลากรมาสร้าง
วัฒนธรรมการทำงาน 

(9) การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน 
• การสนับสนุนให้เกิดผล
การดำเนินการที่ดี 

• การบริหารค่าตอบแทน
การให้รางงวัล การยกย่อง
ชมเชยและการสร้างแรง
จูงใจ 

• การสร้างนวัตกรรม การ
มุ่งเน้นผู้รับบริการ และ
บรรลุผลสำเร็จของแผนฯ
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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏิบัตกิาร

6.1 กระบวนการทำงาน 6.2 ประสทิธผิลการปฏบัิตงิาน

การออกแบบผลผลิตและกระบวนการ 
แนวคิดในการออกแบบ 

ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ทำงาน

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการทำงานท่ััวท้ังองค์การใหเ้กดิ
ประสทิธผิลของการปฏบัิตงิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหอ้งค์การประสบความ
สำเรจ็อยา่งยังยนื

การจัดการกระบวนการ 
การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 
กระบวนการสนับสนุน 
การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

การควบคุมต้นทุน 
การควบคุมต้นทุน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
และต่อภาวะฉุกเฉิน 
ความปลอดภัย 
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

การจัดการนวัตกรรม 
การจัดการนวัตกรรม



(10)การจัดการนวัตกรรม 
• การจัดการ
นวัตกรรม 

• โอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมในการ
วางแผนฯ 

• การทำให้ทรัพยากร
ด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ พร้อมใช้
ในการสนับสนุน
นวัตกรรม 

• การติดตามผลของ
โครงการ

28

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบัิตกิาร

6.1 กระบวนการทำงาน 6.2 ประสทิธผิลการปฏบัิตงิาน

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
กระบวนการสนับสนนุที่
สำคัญ 

• การปฏบัิตงิานตามขอ้
กำหนดท่ีสำคัญ 

(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
ดา้นความปลอดภัย
และตอ่ภาวะฉกุเฉนิ

(8) ความปลอดภัย การ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
• การทำให้สภาพ
แวดล้อมการปฏิบัติ
การมีความปลอดภัย 

• การป้องกันอุบัติเหตุ
การตรวจสอบ/
วิเคราะห์ต้นเหตุและ
การทำให้คืนสู่สภาพ
เดิม 

(9) การเตรียมพร้อมต่อ
ภาะฉุกเฉิน 
• การเตรียมพร้อมต่อ
ภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน

ง.การจัดการ
นวัตกรรม
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฏิบัติงาน 
ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญด้านผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์การ รวมทั้งการรายงานข้อมูลจำแนกตามผลผลิต ตามกลุ่ม
ผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และตามประเภท สถานทีด่ำเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลูเทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ

7.2 ผลลัพธ์ดา้นการใหค้วามสำคัญผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญด้านผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์การ รวมทั้งการรายงานข้อมูลจำแนกตามผลผลิต ตามกลุ่ม
ผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และตามประเภท สถานทีด่ำเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลูเทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม

ก. ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 
บรรยากาศการทำงาน 
การทำให้บุคลากรมีความผูกพัน 
การพัฒนาบุคลกรและการพัฒนาผู้นำของส่วนราชการ

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญด้านผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์การ รวมทั้งการรายงานข้อมูลจำแนกตามผลผลิต ตามกลุ่ม
ผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และตามประเภท สถานทีด่ำเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลูเทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล

ก. ผลลัพธ์ด้านการนำส่วนราชการการกำกับดูแลส่วนราชการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การนำส่วนราชการ 
การกำกับดูแลส่วนราชการ 
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม  
สังคมและชุมชน

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญด้านผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์การ รวมทั้งการรายงานข้อมูลจำแนกตามผลผลิต ตามกลุ่ม
ผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และตามประเภท สถานทีด่ำเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลูเทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 
ผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 
การเติบโต

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญด้านผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์การ รวมทั้งการรายงานข้อมูลจำแนกตามผลผลิต ตามกลุ่ม
ผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และตามประเภท สถานทีด่ำเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลูเทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ข. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญด้านผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์การ รวมทั้งการรายงานข้อมูลจำแนกตามผลผลิต ตามกลุ่ม
ผูัรับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และตามประเภท สถานทีด่ำเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลูเทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม



Integration 
• แนวทางที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของส่วน
ราชการ 

• การใชตั้ววัด สารสนเทศ 
และระบบการปรับปรงุทีช่ว่ย
เสรมิกันระหวา่ง กระบวน 
การ และหนว่ยงานตา่งๆ  

• แผนงาน กระบวนการ ผล 
ลัพธ์ การวิเคราะห์ การ
เรียนรู้ และการปฏิบัติสอด 
คล้องกลมกลืนในทุกกระ 
บวนการและทุกหน่วยงาน
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มติกิระบวนการหมวด 1 - 6

Approach 
• วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผล
ตามกระบวนการ 

• ความเหมาะสมของวิธีการ
ตอบสนองข้อกำหนด 

• ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการ 

• ระดับการนำไปใช้ซ้ำและ
บนพื้นฐานของการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ

A
Deployment 

• การใช้แนวทางตอบสนอง
ข้อกำหนด 

• ใช้อย่างคงเส้นคงวา 
• ใช้ในทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

D
Learning 

• การปรับปรุงแนวทางให้ดี
ขึ้นผ่านวงรอบการประเมิน
และปรับปรุง 

• การกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงก้าวกระโดด 
และการใช ้นวัตกรรม 

• การแบ่งปันความรู้จาก
การปรับปรุงที่ดีขึ้นและ
นวัตกรรมกับหน่วยงาน
และกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

L I

ระบบการใหค้ะแนน



Integration 
• ความครอบคลุมทั่วถึงของ
ตัวชี้วัดต่างๆ 

• ผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่เชื่อ
ถือ 

• ผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กลมกลืนทุกกระบวนการ
และหน่วยงาน
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มติผิลลัพธ์หมวด 7

ระบบการใหค้ะแนน

Level 
• ระดับของผลการดำเนิน
งานในปัจจุบันเทียบกับเป้า
หมาย

Le
Trend 

• อัตราของการปรับปรุงผล
ดำเนินการ หรือผลที่ดี
อย่างต่อเนื่อง 

• ความครอบคลุมของผล
ดำเนินการ

T
Comparison 

• ผลการดำเนินงานเทียบกับ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบค่า
เทียบเคียงหรือองค์การชั้น
นำ

C I



การปฏิบัติการต่างๆ มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่ 
จะตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการกำหนดเป้าประสงค์ที่ดี

37

ข้ันตอนการพัฒนาไปสูก่ระบวนการทีส่มบรูณ์

(1) ตั้งรับปัญหา (0 - 25%)

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์และ 
การปฏิบัติการ



ส่วนราชการเพิ่งเริ่มต้นการปฏิบัติต่างๆ ด้วยการใช้กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้  
มีการประเมินผล มีการปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

ภายในส่วนราชการ มีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 38

ข้ันตอนการพัฒนาไปสูก่ระบวนการทีส่มบรูณ์

(2) แนวทางเริ่มเป็นระบบ (30 - 45%)

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์และ 
การปฏิบัติการ



การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง
โดยมีการแบ่งปันการเรียนรู้และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ กระบวนการตอบ

สนองยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สำคัญของส่วนราชการ 39

ข้ันตอนการพัฒนาไปสูก่ระบวนการทีส่มบรูณ์

(3) แนวทางสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (50 - 65%)

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์และ 
การปฏิบัติการ



การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับผลกระทบ มีการวิเคราะห์ การสร้าง
นวัตกรรม การแบ่งปันสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความ

ก้าวหน้าของเป้าประสงค์ที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์และของการปฏิบัติการ 40

ข้ันตอนการพัฒนาไปสูก่ระบวนการทีส่มบรูณ์

(4) แนวทางที่มีการบูรณาการ (70 - 100%)

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์และ 
การปฏิบัติการ



41

ทำความเข้าใจองค์การ
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อำนาจหน้าที่ 
ของกรมปศุสัตว์
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



44

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การ
วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

(๓) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุ
สำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(๔) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และ
ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบ

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

(๖) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือด้านการ
ปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบ
หมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
(๕) กองแผนงาน 
(๖) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
(๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๘) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(๙) สำนักกฎหมาย 
(๑๐) สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
(๑๑) - (๑๙) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ 
(๒๐) สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๒๑) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
(๒๒) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
(๒๓) สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๒๔) สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
(๒๕) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๒๖) สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

(๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๒) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๕ ในกรมปศุสัตว์ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและหน่วยงานภายใน
กรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในกรมปศุสัตว์ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๖ สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 

(๓) ประสานราชการกับสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

(๔) วางแผน สำรวจ และออกแบบการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และบำรุงรักษา 

(๕) ดำเนินงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และการจัดการความรู้ 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๘ กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ
กรม 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๙ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อตกลง และข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ 

(๒) กำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความร่วมมือ ท่าที และความตกลงด้าน
การปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

(๓) บริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือ การเจรจา การทำความตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับ
ทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ 

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 

(๕) ประสานงานและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๐ กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ระบบการติดตาม การ
รายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกรม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ 
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม 

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๑ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร และกำหนด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิต และการตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดรูปแบบ และพัฒนาวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสมแก่ผู้
ประกอบการ เกษตรกร เครือข่ายปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง 

(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการด้านการปศุสัตว์ 

(๖) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการปศุสัตว์
ของกรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



56

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

(๓) ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรม 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และจัดทำรายงานด้านการปศุสัตว์ 

(๕) เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๓ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 

(๒) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของชีววัตถุสำหรับสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งผลิตชีวสารต้นแบบ เพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค 

(๔) ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับ
สัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจสอบชีววัตถุ
สำหรับสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(๕) อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์และปรสิตในสัตว์ 

(๖) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สุขภาพสัตว์และด้านชีว
วัตถุสำหรับสัตว์ 

(๗) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์และด้านการตรวจสอบชีว
วัตถุสำหรับสัตว์ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๔ สำนักกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง การ
อนุญาโตตุลาการ และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 

(๓) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกำหนด อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เกี่ยวกับการปศุสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวัตถุอันตรายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๕ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และปัญหาทางสุขภาพสัตว์ทั่วไป ใน
ด้านการควบคุม การป้องกัน การกำจัด การบำบัดรักษา และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ 

(๓) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ของประเทศ 

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ การควบคุม การป้องกัน การ
บำบัดโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุม การป้องกัน การ
บำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และ
สุขอนามัยสัตว์ 

(๔) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับ
จังหวัด 

(๕) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๖) เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์ 

(๗) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๗ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ 

(๔) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๘ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยา
สัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๒) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการ
ปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิธีและระบบการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๔) ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ 
ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๕) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์  
ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๙ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์และสารทดสอบโรคชนิดต่าง ๆ สำหรับสัตว์ 

(๒) ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และสารทดสอบโรคต่าง ๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(๓) ติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง 

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๐ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผลิตสัตว์พันธุ์ดี และการแก้ไข
ปัญหาการสืบพันธุ์ 

(๒) ทดสอบพันธุ์ ประเมินพันธุกรรม พัฒนา ผลิต และกระจายพันธุ์ โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ 

(๓) กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อน 

(๔) อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
ธนาคารเชื้อพันธุ์ 

(๕) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านพันธุ์ประวัติและการกระจายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศ 

(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ 

(๗) ควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อน 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๑ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างสัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรใน
ประเทศ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การ
ทดสอบพันธุ์สัตว์ และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมือง สัตว์เลี้ยง สัตว์หายากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ทั้ง
ที่เลี้ยงอยู่ในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตว์ต่างถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรมและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์และคุณลักษณะประจำพันธุ์ เพื่อ
การรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ 

(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการปศุสัตว์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่
การปศุสัตว์อัจฉริยะและการดำเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์พันธุ์ดีและการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่
เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ ในการอนุวัติการตามพันธกรณีอันเนื่องมาจาก
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(๙) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๒ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยยาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับยาสัตว์ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ 
ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ระบบการ
ผลิตปศุสัตว์ และตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๓ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ คุณค่าทางโภชนะของ
อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เลี้ยงสัตว์ 
การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ การ
ผลิต การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหาร
สัตว์ 

(๓) ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 

(๔) ผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การผลิตเสบียงสัตว์ การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ 
และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 

(๖) กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองพันธุ์พืชอาหารสัตว์ คุณภาพเสบียงสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ 

(๗) ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอาหารสัตว์ และการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ดิน น้ำ และปุ๋ย แก่
เกษตรกร 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ 

(๔) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจำเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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อำนาจหน้าที่ 
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต



72

สำนักงานปศุสัตว์เขต 
VS 

กรมปศุสัตว์
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุม การป้องกัน การ
บำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และ
สุขอนามัยสัตว์ 

(๔) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับ
จังหวัด 

(๕) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๖) เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์ 

(๗) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
โครงสร้างภายใน
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สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
โครงสร้างอัตรากำลัง
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงานธุรการ 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อ 
ประสานงาน 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฏหมายด้านปศุสัตว์ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทั่วไป งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สืบสวนการประพฤติมิชอบ 
การสอบสวนข้อเท็จริง การสอบสวนวินัย การบริหารความเสียงและควบคุมภายใน โครงการ 5 ส. 
โครงการน่าอยู่น่าทำงาน การดำเนินการตามตัวชี้วัด 

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
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ส่วนสุขภาพสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ ในการ
ดำเนินการด้านสุขศาสตร์สัตว์ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์ รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรค
พิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 

4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
5. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
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ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจ
รับรองและควบคุม การดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ ปศุสัตว์ 

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจรับรอง และควบคุมคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
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ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับกำหนดเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และระบบการจัดการ
ฟาร์ม พันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งต้นทุนการผลิตและการตลาดที่
เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการสุขภาพ
สัตว์ ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ 

3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตปศุสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
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ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

2. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

3. จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ 
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ 
7. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตามระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) และจัดพิมพ์รายงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เสนอปศุสัตว์
เขตและผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน 

8. เป็นฝ่ายเลขานุการปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
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ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ต้องทำอะไรบ้าง?...
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การนำไปปฏิบัติ...



คณ
ะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมปศุสัตว์ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

โอกาส (O)

ภัยคุกคาม (T)

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

SO WO

WTST

IR

การรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง

การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

TOWS MATRIX

VISION

MISSION

VALUES

• แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 – 2565 
วิสัยทัศน์ “การปศุสัตว์ไทยยั่งยืน ก้าวไกลในตลาดโลก” 

• แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” 

• แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก” 

ค่านิยม I2-SMART

การวางแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์

GOALS
83
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        วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”
ปร
ะส
ิทธ
ิผล

ปร
ะส
ิทธ
ิภา
พ

คุณ
ภา
พบ
ริก
าร

กา
รพ
ัฒ
นา
อง
ค์ก
าร

สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ และแข่งขันได้

G9

การบริการ การปฏิบัติการ 
มีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส เป็นธรรม

ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ 
ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุม กำกับ 
และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

องค์การมีขีดสมรรถนะสูง 
และมีธรรมาภิบาล

Smart Farmer 
Smart Officer

G1

G2

G3

G4

G5 G6 G7

G8



G1 Smart Farmer Smart Officer 
G2 องค์การมีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
G3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
G4 ศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ 
G5 ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 85

SI1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 
SI2 ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด 
SI3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ 
SI4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน 
SI5 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม  SI6 ยกระดับจากผู้ปฏิบัติไปสู่ผู้กำกับดูแล

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

ต่างประเทศในประเทศ
ผู้บริโภค 

สินค้าปศุสัตว์

FOOD SAFETY

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

AN
IM

AL
 H

EA
LT

H

เพ
ียง
พอ

แข
่งข
ันไ
ด้ คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย

เกษตรกร 
ด้านการปศุสัตว์

ผู้ประกอบการ 
ด้านการปศุสัตว์

อง
ค์ค
วา
มร
ู้ เท
คโ
นโ
ลย
ี น
วัต
กร
รม

 G
en

et
ic

มาตรฐาน

กฎหมาย ระเบียบ

 บ
ริก
าร

 ถ
่าย
ทอ
ด 
ส่ง
เส
ริม

 ส
นับ
สน
ุน 
คว
บค
ุม 
กำ
กับ

สินค้าปศุสัตว์

G1

HPO + GGG2 ICTG3

G5

G6

G7

G8

G9

SO + SFG1SI1 SI2 SI3 SI5 SI6

G1 G5 G6 G7 G9 G8 G3 G4 G2

SI4

G3 G4

WORK SYSTEM และความสัมพันธ์ของ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

R&D

G4



 ยุทธศาสตร์รายสินค้าปศุสัตว์

รอธ.ธนิตย์ รอธ.อยุทธ์ รอธ.สรวิศ รอธ.วิมลพร

เขต 1เขต 5เขต 9เขต 4 เขต 3 เขต 2

กองแผนงาน / สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เขต 6

 86
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การถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ

GOAL
DLD 

TARGET

STRATEGY

PROJECT

ACTIVITIES

FUNCTIONAL 
TARGET

AREA 
TARGET

กรม

FUNCTIONAL

AREA

TARGET

PROJECT 
TARGET

บุคคล

สำนัก/
กอง

ปศข. ปศจ. ปศอ.

กลุ่ม
ภารกิจ

ประชุม 
ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน

แผนยุทธศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงานประจำปี

ประชุมชี้แจง 
และนิเทศงาน

ประชุมชี้แจง 
ภายในหน่วยงาน

PSA 
KPI

IPA 
KPI

IPA 
KPI

IPA 
KPI

PMS 
KPI

ระดับ ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ตัวชี้วัด การสื่อสาร
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การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับสำนัก/กองและบุคคล
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X-Matrix
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การเชื่อมโยง 
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560  
กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ 
กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
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Workshop
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ระดมความเห็น 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

พ.ศ. 2556 - 2560 สู่การปฏิบัติ 
ระดับเขต 1-9
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สรุปผลการประชุมสัมมนา
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กรณีศึกษา
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        วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”
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คุณ
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าร

สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ และแข่งขันได้

G9

การบริการ การปฏิบัติการ 
มีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม

ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ 
ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุม กำกับ 
และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

องค์การมีขีดสมรรถนะสูง 
และมีธรรมาภิบาล

Smart Farmer 
Smart Officer

G1

G2

G3

G4

G5 G6 G7

G8
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        วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”
ปร
ะส
ิทธ
ิผล

ปร
ะส
ิทธ
ิภา
พ

คุณ
ภา
พบ
ริก
าร

กา
รพ
ัฒ
นา
อง
ค์ก
าร

ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชื่อมั่น 
ในศักยภาพและความสามารถ

เครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล 
และระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการพัฒนาสอดคล้อง 
ตามบริบทขององค์การ

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์กลางความรู้ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองรับการปฏิบัติการเชิงรุก

องค์การมีขีดสมรรถนะสูง 
และมีธรรมาภิบาล

บุคลากรเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ

G2.1

G2

G2.2

G2.3

G2.5G2.4 G2.6

G2.9
ผู้บริหารและบุคลากรพึงพอใจ 

ต่อบริการ ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา

G2.10

ระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
และการสร้างแรงจูงใจเป็นที่เชื่อมั่น

G2.8

ระบบงานและโครงสร้าง 
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ

G2.7

การดำเนินงานขององค์การมีคุณภาพ
ตามหลักมาตรฐานสากล

G2.11
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Diagnosis Design TransformationGoal Setting

การดำเนนิงานขององค์การมี
คณุภาพตามหลักมาตรฐานสากล

ผูบ้รหิารและบคุลากรพงึพอใจตอ่
บรกิาร ขอ้เสนอแนะ และคำปรกึษา

ผูบ้รหิารและบคุลากรมคีวามเชือ่ม่ัน
ในศักยภาพและความสามารถ

ระบบการกำกับ ตดิตาม ประเมนิผล
และการสรา้งแรงจงูใจเปน็ทีเ่ชือ่มั่น

ระบบงานและโครงสร้าง 
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากลและ
ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการพัฒนาสอดคล้อง 
ตามบริบทขององค์การ

ศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ 
การปฏิบัติการเชิงรุก

บุคลากรเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ
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กพร. 
Excellent

Participatory Administration
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X-Matrix
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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