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ข้อคิดในการทางาน ประจาปี 2560
ในคราวประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสาเร็จการดาเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 2559
และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560
โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (อธิบดีกรมปศุสัตว์)
************************************************
ผมรู้สึกยินดีที่ผู้บริหารกับหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ งานทั่วประเทศได้มาประชุมและรับทราบผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา แผนการดาเนินงานในอนาคต การประชุมครั้งนี้ควรจะเป็นการประชุมในรูปแบบการรายงานในเชิง
วิเคราะห์ เช่น กรณี การเบิกจ่ายงบประมาณ เหตุใดจึงล่าช้า สาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร เพื่อในปี ต่อไป
เราจะได้ไม่ซ้ารอยเดิม และผมขอขอบคุณทุกๆ คนด้วยความจริงใจและจริงจัง เพราะผลการประเมินของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่มี ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเด่น และฝากคาขอบคุณไปยัง
เพื่อนร่ว มงานของท่านด้ว ย ซึ่งการบริหารระบบราชการในปัจจุบันของประเทศอื่นได้เปลี่ ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น
ประเทศสิ งคโปร์ ได้ เปลี่ ยนการบริ หารจั ดการ โดยสนับสนุนและผลั กดันให้ ภาคเอกชน มี ความสามารถในการแข่ งขั น
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายนาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
ซึง่ เป็นสิ่งสาคัญที่อยากจะฝากให้ผู้บริหารทุกท่านได้ศึกษา นาความรู้ นวัตกรรมมาใช้ ดังนี้
1. การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Big Data and Analytics)
กรมปศุสัตว์จาเป็นต้องมีการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีการทางานที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่มาก เช่น การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถนาข้อมูลไป
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ต่อได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้สูงสุด
2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่สามารถทางานตามที่โปรแกรมตั้งไว้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการควบคุม
ของมนุษย์ (Autonomous Robots)
กรมปศุสั ตว์ ในอนาคต จ าเป็ น จะต้องมี การพัฒ นาด้านการนาเครื่ องจัก รกลอั ตโนมั ติมาใช้ ทั้ งในแง่ของ
กระบวนการผลิต กระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เพื่อลดแรงงานคน และลดความผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาในการทางาน และเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสาคัญ
3. การประเมินสถานการณ์จาลอง (Simulation)
กรมปศุสัตว์ต้องมีการประเมินสถานการณ์จาลองที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Brain storm ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ซึ่งผู้บริหารควรกล้าที่จะตัดสินใจ
บนพื้นฐานของการทางานร่วมกัน
4. ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Horizontal and vertical System Integration)
การจัดระบบบริหารแบบบูรณาการ เช่น การร่วมประชุม ร่วมตัดสินใจ ร่วมวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการดาเนินงานที่ดีที่ สุด เกิดความโปร่งใส และประสบความสาเร็จได้โดยตรง อันก่อให้เกิดการพั ฒนา
ปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งทุกคนที่ร่วมกันทางานต้องกล้าพูด กล้าวิจารณ์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและทุกคนต้องมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ
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5. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (Industrial Internet of Things)
การนาเทคโนโลยีที่มีการจัดเก็บผ่านระบบคอมพิวเตอร์และนามาเชื่อมกับระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทาให้ข้อมูลมีความแม่นยา รวดเร็ว ประหยัด เวลา และงบประมาณ เช่น ที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผสมเทียม การเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือการให้บริการต่างๆ จะใช้ระบบเอกสารเป็นหลัก แต่ใน
อนาคตข้างหน้าระบบเอกสารจะหายไป จะมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาแทนที่ และจะทาให้สามารถตรวจสอบและ
ยืนยันได้มีความแน่นอน
6. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security)
ศูน ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและวางระบบความปลอดภั ย ในระบบ
สารสนเทศ และทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ร่วมกันป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ทางด้านสารสนเทศไม่ให้
เข้ามาในระบบของกรมปศุสัต ว์ การดาวน์โหลดข้อมูลโดยไม่สนใจแหล่งที่มาและไม่เป็นประโยชน์กับองค์กร จะต้องมี
ความระมัดระวัง เพราะจะทาให้ร ะบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ทั้งระบบเกิดความเสียหาย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องหาแนวทางและมาตรการในการป้องกัน และทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญและ
ให้ความร่วมมือ
7. การทางานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จานวนมาก (The Cloud)
ระบบ Cloud เป็นระบบหนึ่งที่จะต้องนาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนและเป็นนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งในบางอย่างมีความจาเป็นที่กรมฯ จะต้องพึ่งระบบ Cloud ดังนั้น จะทาอย่างไรให้เรามีความรอบรู้และสามารถนา
ระบบ.Cloud มาใช้ป ระโยชน์ใ ห้ไ ด้ม ากขึ้น แต่คงไม่ได้ห มายถึง หน่ว ยงานเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ควรจะต้องมีการพัฒนาและศึกษาการใช้ระบบ Cloud ขอฝากให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรอบรู้ด้านนี้ จะต้องให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ด้วย
8. การผลิตจะมีความทันสมัยและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายในปริมาณที่มาก
(Additive Manufacturing)
การบริ หารจั ดการในระบบอุตสาหกรรมทาได้ง่ายกว่า แต่ในระบบราชการก็ต้องมาพิจารณาบทบาท
ภารกิจ และโครงการที่จะต้องดาเนินการให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึง
ผู้บริโภค เช่น โครงการแปลงใหญ่ การลดต้นทุน การผลิต จะต้องศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งการผลิต
อาจจะตอบสนองต่อผู้บริโภคกลุ่มน้อยแต่มีกาลังซื้อสูงก็ได้ เช่น การทาเกษตรอินทรีย์หรือไข่อินทรีย์ สิ่งสาคัญคือต้องมี
ตลาดแน่นอน รวมถึงการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพราะจะต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
9. การส่งข้อมูลเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ (Augmented Reality)
การส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ real time ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งข้อมูลเสมือนจริงรวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็ได้ดาเนินการอยู่ในขณะนี้ เช่น ระบบ e – Movement ระบบ
การป้ องกัน โรคระบาดสั ตว์ ระบบการให้บ ริก าร e-Service ต่า งๆ สิ่ง เหล่า นี้อ นาคตจะมีค วามจาเป็น อย่า งมาก
เพราะการทางานจะต้องมีความรวดเร็ว และแม่นยาและมีความเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบและ
รายงานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ การป้องกันโรค การออกใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น
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ดังนั้น การนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมดังที่ได้
กล่าวมาแล้วทั้ง 9 ข้อ กรมปศุสัตว์ได้มีความพยายามและขับเคลื่อนผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอฝากให้พวกเราทุกคน
ช่วยกันคิดและพิจารณาว่าเราจะทาอย่างไร ถึงจะทาให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย มีการทางานอย่างสมาร์ท
โดยการนาเทคโนสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน มีความโดดเด่นในด้านผลการดาเนินงาน
************************************************
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
5 กันยายน 2559
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