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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาหารสัตว , พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

       กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีหนาท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของกรมปศุสัตวใหเปนองคการธรรมาภิบาล ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุมคา ยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง โดยการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน

เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

พัฒนาระบบราชการไทย รวมท้ังตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค 
1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ท่ัวท้ังองคการ 

เพ่ือนําไปสูการเปนองคการคุณภาพระดับสากลอยางยั่งยืน 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน โดยสงเสริมการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฎิบัติงาน เพ่ือนําไปสูการเปนองคการธรรมาภิบาล 

 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 

1) ผลการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว 

2) ผลการพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3) จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการเพ่ิมศักยภาพดานการพัฒนาองคการ 

4) จํานวนกระบวนงานของกรมปศุสัตวท่ีไดมีการปรับปรุงและพัฒนาไปสูนวัตกรรม 
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4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 

1) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมปศุสัตว  

2) คุณภาพของกระบวนงานการใหบริการของกรมปศุสัตว 

3) นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว 

2) ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมปศุสัตว 

3) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการถายทอดความรูความเขาใจเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนําไปใชในกระบวนการบริหารจัดการของหนวยงาน 

4) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภายในกรมปศุสัตว 

5) ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงกลไกการสรางนวัตกรรม 

 

6. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานของหนวยงาน 

1) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1) การประเมินองคการเพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2) กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตวท่ีสอดคลองกับระบบราชการไทย 4.0 และความทาทายขององคการ 

1.3) จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงองคการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว 

1.4) จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการท่ีสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.5) จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว ใหเปนระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
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2) ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1) ออกแบบและพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสรางองคการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ยุทธศาสตร และความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2.2) ดําเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงองคการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3) ดําเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

2.4) ดําเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว 

2.5) ถายทอดเปาหมายและกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือสรางใหเกิดการปฏิบัติท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีผูรับผิดชอบในการนําไปปฏิบัติเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายในทุกระดับ 

2.6) สรางความรับผิดชอบ (Accountability) ของผูรับผิดชอบภารกิจ โดยการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน ไดแก การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภายในกรม จํานวน 33 หนวยงาน 

2.7) พัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว ใหมีศักยภาพดานการพัฒนาองคการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน ใหเกิดการสรางนวัตกรรมในทุกระดับ 

3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร ผูท่ีเก่ียวของ และ/หรือหนวยงานกลาง ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไดแก 

3.1) การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.2) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกรม  

3.3) การพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน   

3.5) การพัฒนาโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 

4) ใหคําปรึกษา ขอหารือ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และองคความรูดานการพัฒนาระบบบริหารและคุณภาพการบริหารจัดการแกผูบริหารทุกระดับและเจาหนาท่ีของ

กรมปศุสัตว 

5) การสรางแรงจูงใจในการพัฒนาระบบราชการ 

5.1) สงเสริมใหมีปรับปรุงกระบวนงานในทุกระดับ 

5.2) พิจารณาจัดทําเกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว และประเภทรางวัล รวมถึงพัฒนาคณะกรรมการใหสามารถเปนผูตรวจประเมินรางวัลท่ีมี

คุณภาพ 

5.3) จัดกิจกรรมและพิจารณามอบรางวัล DLD Quality Award ประจําปใหแกหนวยงานภายในกรมท่ีมีผลงานดีเลิศในดานตางๆ 
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5.4) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายในกรมไดรับรางวัลประจําปประเภทตางๆ ในระดับประเทศ และระดับโลก  

5.5) จัดสรรแรงจูงใจประเภทตางๆ  

6) สรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหกับกรมปศุสัตว 

6.1) กระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศใหบุคลากร หนวยงานสรางสรรคผลงานและนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง 

6.2) ประชาสัมพันธผลงานกรมผานสื่อตางๆ และการเขารวมกิจกรรมระดับชาติกับหนวยงานกลาง เชน การเขารวมแสดงนิทรรศการ การเขารวมเสวนา  

6.3) เปนท่ีปรึกษาใหแกหนวยงานตางๆ ในดานการพัฒนาระบบราชการ 

7) บริการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) 

7.1) ปรับปรุงกลไกในการสรางนวัตกรรม เริ่มจากการรับฟงปญหาจากผูเก่ียวของ ผานกระบวนการทําความเขาใจ สํารวจแนวทางและสรางนวัตกรรม โดยใช

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และบูรณาการการพัฒนาตอยอดดานนวัตกรรม (หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกรม) 

7.2) ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอผูบริหารทราบ 

7. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 
1) การออกแบบและพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสรางองคการ 

 1.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

- จัดทําแผนการพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสรางองคการกรมปศุสัตว 

- ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสรางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ 

- เสนอโครงสรางกรมปศุสัตวตอกระทรวง 

- กระทรวงสงรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการให สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

- ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานใหผูบริหารกรมปศุสัตวทราบ 

 1.2) คณะทํางานฯ 

- ศึกษา วิเคราะหบทบาท ภารกิจ ระบบงานและโครงสรางของกรมปศุสัตว 

- จัดทําผลการวิเคราะห และขอเสนอการปรับบทบาท ภารกิจ ระบบงาน และโครงสรางของกรมปศุสัตว  

- เสนอรางขอเสนอการปรับบทบาท ภารกิจ ระบบงาน และโครงสรางของกรมปศุสัตว ตอผูบริหารกรมปศุสัตวใหความเห็นชอบ 
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 1.3) สํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ 

- ทบทวนและวิเคราะหบทบาท ภารกิจ ระบบงาน และโครงสรางของหนวยงาน 

- ใหขอมูลตามท่ีคณะทํางานฯ รองขอ 

2)  การพัฒนาและปรับปรุงองคการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.1) คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาองคการ กรมปศุสัตว 

- ดําเนินการประเมินองคกรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

- นําผลการประเมินตนเองและจากหนวยงานภายนอก มาวิเคราะหและจัดทําแผนการพัฒนาองคการ 

- ผลักดันและบริหารจัดการ ใหเกิดการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

- ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุเปาประสงคท่ีตั้งไว 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว และเสนอขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

- ใหความเห็น หรือขอเสนอแนะเรื่องหรือประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกรของกรมปศุสัตว เพ่ือใหเกิดการบูรณาการท้ังระบบ 

2.2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

- จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว 

- ทบทวน ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาองคการ กรมปศุสัตว 

- ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ติดตามผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว 

2.3) หนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาองคการ 

- ดําเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนาองคการ 

- รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการตอคณะอนุกรรมการ 
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3)  การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 

1.1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว 

- กําหนดกรอบ ทิศทางและเปาหมายการดําเนินการ ตามกรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (ม.44) 

- กําหนดตัวชี้วัด และหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือดําเนินการตามแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (ม.44) 

- ติดตามความกาวหนาและเรงรัดการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด  

- รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหาร และสํานักงาน ก.พ.ร. 

 3.2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

- ศึกษากรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 

- ประสานงานกับหนวยงานระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดคาเปาหมาย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด และเจรจาตอรอง

เก่ียวกับตัวชี้วัด  

- ชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) และรายละเอียดของตัวชี้วัดตางๆ ให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบเพ่ือดําเนินการ 

- ติดตามผลการดําเนินงาน รวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และใหขอเสนอแนะในการแกไข ปญหา อุปสรรคตางๆ 

- จัดทํารายงานตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 3.3) กองแผนงาน 

- ตรวจสอบขอมูลตามแผนยุทธศาสตร ผลผลิต โครงการสําคัญของกรมปศุสัตว เพ่ือกําหนดเปนตัวชี้วัด 

- รวมเจรจากําหนดนิยาม คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

- ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับกระทรวง ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทราบทุกเดือน 
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 3.4) สํานัก/กองท่ีเปนเจาภาพรับผิดชอบตามตัวชี้วัด 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน เสนออธิบดี/รองอธิบดีท่ีกํากับดูแลใหความเห็นชอบ และถายทอดเปาหมายให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจัดสรรงบประมาณใหตามความจําเปนและเหมาะสม 

- ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูล การรายงานผล ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ 

- รวบรวมผลงานจากหนวยปฏิบัติ สรุปผล และรายงานผลใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ประสานงานหนวยปฏิบัติในกรณีท่ีมีปญหา และอุปสรรค เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 3.5) สํานัก/กองท่ีเปนหนวยปฏิบัติตามตัวชี้วัด  

- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตามแนวทางท่ีกําหนดโดยหนวยงานเจาภาพ

รับผิดชอบตามตัวชี้วัด   

- ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ศึกษาวิธีดําเนินงาน การรวบรวมขอมูล การรายงานผล 

- ดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 

- รายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 4) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน กรมปศุสัตว  

 4.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

- จัดทําและชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหนวยงานภายใน 

- รวมกับกองแผนงาน และกองการเจาหนาท่ี เพ่ือเจรจากับหนวยงานภายในกรมปศุสัตว เก่ียวกับคาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และความเหมาะสม

ของตัวชี้วัดของหนวยงาน 

- จัดใหมีการลงนามคํารับรองของหนวยงานตาง ๆ ระหวางหัวหนาหนวยงานกับผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี/รองอธิบดี ผูกํากับดูแลหนวยงาน  

- ติดตามประเมินผลตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองหนวยงานตาง ๆ และรายงานผลการประเมินตอผูบริหาร 
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 4.2) กองแผนงาน 

- ตรวจสอบขอมูลตามแผนยุทธศาสตร ผลผลิต โครงการสําคัญของกรม เพ่ือกําหนดเปนตัวชี้วัดของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- รวมเจรจากับหนวยงานภายในกรมปศุสัตว เก่ียวกับคาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และความเหมาะสมของตัวชี้วัดของหนวยงาน 

4.3)  กองการเจาหนาท่ี 

- รวมเจรจากับหนวยงานภายในกรมปศุสัตว เก่ียวกับคาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และความเหมาะสมของตัวชี้วัดของหนวยงาน 

- นําตัวชี้วัดของหนวยงานไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสํานัก/กอง 

 4.4) สํานัก/กองท่ีเปนเจาภาพรับผิดชอบตามตัวชี้วัด 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและถายทอดเปาหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดคาเปาหมาย แนวทางในการประเมินผล และเกณฑการใหคะแนนของ

ตัวชี้วัด 

- ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูล การรายงานผล ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ 

- รวบรวมและประเมินผลงานจากหนวยงานตางๆ สรุปผล และรายงานผลใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ประสานงานหนวยงานตางๆ ในกรณีท่ีมีปญหา และอุปสรรค เพ่ือรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.5) หนวยงานของกรมปศุสัตว (สํานัก/กอง หรือ เทียบเทา) 

- ศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตามแนวทางท่ีกําหนดโดยหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบตามตัวชี้วัด 

- ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานกับผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี / รองอธิบดี 

- ดําเนินการตามคํารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- จัดทํารายงานประเมินผลตัวเอง เสนอกลุมพัฒนาระบบบริหาร ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5) การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน  

 5.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

- จัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน 

- ชี้แจงแผนและและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน ใหหนวยงานทราบ 

- ติดตาม และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ เสนอผูบริหารทราบ 
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5.2) คณะทํางานฯ   

- กําหนดกรอบ และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน 

- ติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน และใหขอเสนอแนะในการแกไข ปญหา อุปสรรคตางๆ 

5.4) สํานัก/กอง  

- พัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานของหนวยงาน 

- รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 


