
การตรวจประเมนิรางวลัเลศิรฐั 

สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

เป็นองคก์ารที.นําและขบัเคลื.อนการปศสุตัวไ์ทย สูค่วามมั.นคง มั.งคั.ง และยั.งยนืในตลาดโลก

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



ข ั<นตอนที@ 1 69 สว่นราชการผา่น

ข ั<นตอนที@ 2 9 สว่นราชการผา่น

สปกษ. ชป. ตส. ปศ. สศก.

ปศ.

ข ั<นตอนที@ 3 ? สว่นราชการผา่น

ปศ.?

สว่นราชการที@ผา่นการประเมนิ



7 ยทุธศาสตร์

เสรมิสรา้งขดีความสามารถและสมรรถนะเพื@อยกระดบั
บคุลากรดา้นการปศสุตัวม์ุง่สูร่ะดบัสากล

พฒันา เสรมิสรา้งศกัยภาพความเขม้แข็งใหแ้กเ่กษตรกร 
องคก์ารและสถาบนัเกษตรกร

เพิ@มขดีความสามารถดา้นการผลติปศสุตัวใ์หส้มดลุ ย ั@งยนื 
และแขง่ขนัไดอ้ยา่งไรข้ดีจาํกดั

ยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการองคก์ารสูค่วามเป็น
เลศิ

เสรมิสรา้งนวตักรรมที@เป็นเอกลกัษณ ์และอตัลกัษณ ์เพื@อ
สรา้งมลูคา่เพิ@มของสนิคา้ปศสุตัว ์

บรูณาการองคค์วามรูแ้ละความรว่มมอืดา้นการปศสุตัวส์ู่
ระดบัสากล

ยกระดบัการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ดจิทิลัดา้นการปศสุตัวใ์หม้คีวามเหมาะสมและรว่มสมยั

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 
แผนยทุธศาสตร ์กรมปศสุตัว ์พ.ศ. 2561 - 2565 ประกอบดว้ย  
4 เป้าหมายหลกั 6 ประเด็นหลกั 6 พันธกจิ 7 ยทุธศาสตร ์33 เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์63 ตวัชีMวดั 48 กลยทุธ ์และ 124 มาตรการ
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สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดั

สํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ
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สํานัก/กอง

54 ดา่น 9 ศวพ 20 ศนูย ์สทป 35 ศนูย ์สพพ 29 ศนูย ์สอส 9 ศนูย ์กสส

สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1-9
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โครงสรา้งการบรหิาร 

20 สถานพยาบาลสตัว์

กพร ตสน สกม กค กกจ สลก สลก ศทส สพส อยส สตส กรป สคบ กสก สสช สทช กสบ สพพ สอส สทป กสส กพก กผส



ระบบบรหิารจดัการดา้นการปศสุตัว ์8BU4L

AGENDA BASED 
นโยบายรัฐบาล/แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ/ยทุธศาสตรป์ระเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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COMMODITY BASED 
ยทุธศาสตรร์ายสนิคา้ปศสุตัว ์(BU)
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ไกเ่นืMอ ไกไ่ข่ ไกพ่ืMนเมอืงสกุรแพะ แกะโคนม โคเนืMอ กระบอื

รายยอ่ย

1

2 3

4

รายเล็ก

รายกลาง

รายใหญ่



ORG. Learning & Transformation Process

Monitoring ANALYSIS Goal oriented 
synthesis Design Accomplishment Transformation Assessment

การบรหิารจดัการภายในและการกาํกบัดแูลตนเองที@ด ี

การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การคลงั การพสัดุการบรหิารและพฒันาบคุลากรการบรหิารยทุธศาสตร์ การบรหิารความเสี@ยง

การบรหิารและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มลู การพฒันาระบบราชการและกฎหมาย

การบรกิารบคุลากรการสื@อสารภายในองคก์าร การสื@อสารภายนอกองคก์าร

DLD PROCESS ATLAS

Supportive Process

เป็นองคก์ารที@นําและ 
ขบัเคลื@อนการปศสุตัวไ์ทย  
สูค่วามม ั@นคง ม ั@งค ั@ง และ
ย ั@งยนืในตลาดโลก

I2_SMART
สนิคา้ปศสุตัว ์
• มคีณุภาพ  
• มาตรฐาน 
• ปลอดภยั 
• เพยีงพอ 
• แขง่ขนัได ้
• อยา่งยั.งยนื

Product 
champion

RESULTCORE PROCESS



ระบบการผลติที@มาตรฐานเพื@อความปลอดภยัของ CS&STH

ปัจจัยการผลติ

อาหาร ยา/เวชภณัฑ์
สําหรับสตัว์

การเลีMยงปศสุตัว์

การฆา่และตดัแตง่

การแปรรปู

• โรงงานมาตรฐาน 
GMP HACCP 

• ผา่นการรับรอง

• พันธุส์ตัว ์
• พันธุพ์ชือาหารสตัว ์
• ความรู ้ทนุ แรงงาน 
• เครื.องมอื อปุกรณ ์
• เทคโนโลยี

• ระบบฟารม์มาตรฐาน 
GFM GAP 

• ระบบสขุภาพสตัว ์
• ระบบสวสัดภิาพสตัว ์
• ระบบการจัดการผล 
กระทบตอ่สิ.งแวดลอ้ม 

• ระบบประกนัภยั • โรงฆา่มาตรฐาน GMP 
HACCP

• โรงงานแปรรปู 
มาตรฐาน GMP 
HACCP

ตลาดและผูบ้รโิภค

• ปศสุตัว ์OK 
• เขยีงสะอาด 

ระบบควบคมุ กํากบั ตรวจสอบ รับรอง ที.ไดม้าตรฐานสากล การบรกิารที.มคีณุภาพ การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและเป็นธรรม

ระบบ Logistic ที.มปีระสทิธภิาพ และไดม้าตรฐาน



• ระบบ Mobile Application (DLD 
4.0) 

• ระบบเผยแพรป่ระชาสมัพันธแ์ละ
องคค์วามรูด้า้นการปศสุตัว ์(DLD 
Plus) 

• Line@ 
• ระบบศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว์• ระบบการออกใบรับรองสขุศาสตรส์ตัว ์(Health Certificate)

• ระบบมาตรฐานปศสุตัว ์(e-Service)• ระบบใหบ้รกิารจองเมล็ดพันธุพ์ชื
อาหารสตัว์

• ระบบทะเบยีนใบอนุญาตอาหารสตัว ์
และวตัถอุนัตรายดา้นการปศสุตัว์

• ระบบฐานขอ้มลูหนังสอืรับรองสขุอนามยัเพื.อการสง่ออก 
• ระบบรายงานขอ้มลูตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว)์

• ระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีMยงสตัว์
รายครัวเรอืน 

• ระบบทําเครื.องหมายและขึMน
ทะเบยีนสตัวแ์หง่ชาต ิ(NID)

• ระบบฐานขอ้มลูการปรับปรงุพันธุ์
สตัว ์(e-Breeding) 

• ระบบฐานขอ้มลูโคนมบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต (3I) 

• ระบบประเมนิรปูรา่ง ลกัษณะโคนม 
• ระบบฐานขอ้มลูกระบอืเชื.อมโยง
ไมโครชพิ 

• ระบบการประเมนิพันธกุรรมโคนม

ปัจจัยการผลติ
อาหาร ยา/เวชภณัฑ์
สําหรับสตัว์

การเลีMยงปศสุตัว์ การฆา่และตดัแตง่ การแปรรปู ตลาดและผูบ้รโิภค

ระบบ Logistic ที.มปีระสทิธภิาพ และไดม้าตรฐาน

• ระบบสารสนเทศเพื.อการเฝ้าระวงัโรคพษิสนัุขบา้ (Thai Rabies Net) 
• ระบบสารสนเทศเพื.อการเฝ้าระวงัไขห้วดันก

• ระบบเคลื.อนยา้ยสตัวผ์า่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Movement) 
• ระบบเชื.อมโยงแลกเปลี.ยนขอ้มลู (National Single Window: NSW)

• ระบบสารสนเทศเพื.อการเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว ์(e-Smart Surveillance) 
• ระบบตน้แบบการวเิคราะหเ์พื.อการพยากรณแ์ละเตอืนภยัโรคปากและเทา้เปื.อย

• ระบบการปฏบิตักิารดา้นสตัวแพทย ์(PACS) 
• ระบบบรหิารจัดการหอ้งปฏบิตักิาร (LIMS)

• ระบบบรหิารการปฏบิตังิาน (e-Operation) 
• ระบบภมูสิารสนเทศเขตเศรษฐกจิกจิเพื.อการลงทนุดา้นปศสุตัว ์(GIS) 
• ระบบฐานขอ้มลูหอ้งสมดุและฐานขอ้มลูงานวจัิย 
• ระบบงานฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้
• ระบบจัดเกบ็เอกสารกรมปศสุตัว ์(Document Image) 
• ระบบเอกสารเผยแพรก่รมปศสุตัว ์
• ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์(e-Saraban)

• ระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส ์(GFMIS) 
• ระบบการจัดซืMอจัดจา้งภาครัฐ (e-GP) 
• ระบบบรหิารงบประมาณ (e-Budgeting) 
• ระบบทะเบยีนใบสําคญัการเบกิจา่ยกรมปศสุตัว ์ 
• ระบบการจา่ยเงนิเดอืนและคา่จา้งกรมปศสุตัว ์

• ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล (DPIS) 
• ระบบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
• การฝึกอบรม ถา่ยทอด และแลกเปลี.ยนเรยีนรูค้วามรู/้ประสบการณก์ารทํางาน 

(Training/Coaching)

• ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัอตุสาหกรรมไกเ่นืMอ
• ระบ

บตรว
จสอบ

ยอ้นก
ลบัอตุ

สาหก
รรมสกุ

รและโ
คเนืMอ

ระบบดจิทิลัรองรบัระบบปฏบิตักิารและการบรกิาร

ระบบควบคมุ กํากบั ตรวจสอบ รับรอง ที.ไดม้าตรฐานสากล การบรกิารที.มคีณุภาพ การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและเป็นธรรม



สาํนกังาน ก.พ.ร.  

หนังสอืดว่นที.สดุ ที. นร 1218/2432 ลว 20 ม.ิย. 2562 
แจง้กําหนดการตรวจประเมนิ ณ พืMนที.ปฏบิตังิานของกรมปศสุตัว ์
ในวนัที@ 14 สงิหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.

กาํหนดการตรวจประเมนิ ณ พื<นที@ปฏบิตังิานของกรมปศสุตัว ์



13.30 - 13.45 น. แนะนําคณะผูต้รวจประเมนิและชีMแจงวตัถปุระสงค์

13.45 - 14.30 น. สว่นราชการนําเสนอผลงาน/ความโดดเดน่ของการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 และแผนการยกระดบัสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 
ในอนาคต

14.30 - 16.00 น. ถาม - ตอบ

16.00 - 16.30 น. เยี.ยมชมพืMนที.ปฏบิตังิาน พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม

กาํหนดการและรายละเอยีดการตรวจประเมนิรางวลัเลศิรฐั 
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ณ พื<นที@ปฏบิตังิาน ประจาํปี พ.ศ. 2562 

วนัที@ 14 สงิหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ กรมปศสุตัว ์

แนวทางการนําเสนอ 
นําเสนอใน 3 ประเด็น ตอ่ไปนี< 
1.การดําเนนิการในหมวด 6 โดยนําเสนอใหเ้ห็นถงึกระบวนการหลกั และ/หรอื
กระบวนการสนับสนุน ไดม้กีารนําเทคโนโลยดีจิทิลั หรอืนวตักรรมอะไรมาใช ้
ในการทํางาน และมกีารเปลี.ยนแปลงหรอืเกดิผลลพัธใ์นทางที.ดขี ึMนอยา่งไร 
สามารถวดัผลไดห้รอืไมอ่ยา่งไร 

2.ผลงาน/ความโดดเดน่ของการเป็นระบบราชการ 4.0 ทั Mง 3 มติ ิ
- ระบบราชการที.เปิดกวา้งและเชื.อมโยงกนั (Open & Connected Government) 
- ระบบราชการที.ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen - Centric Government) 
- ระบบราชการที.มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance 

Government) 
3.แผนการยกระดบัสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต (2 - 3 ปีขา้งหนา้) 

ประเด็นเพิ@มเตมิ 
มต ิครม. นโยบายที.สําคญัของรัฐบาล หรอืกฎหมายตา่งๆ ที.เกี.ยวขอ้งที.มอบหมาย
ภารกจิเพิ.มเตมิจากอํานาจหนา้ที.ที.ปรากฎในกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ ที.สง่ผลตอ่
การปฏบิตังิานปัจจบุนัและอนาคต (ถา้ม)ี

กาํหนดการและรายละเอยีดการตรวจประเมนิ



ผูต้รวจประเมนิ 
1. รศ. รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม 
2. ผศ.ดร. อนุสรณ ์ธรรมใจ 
3. นางปานจติ จนิดากลุ 
4. นางสาวดารัตน ์บรพัินธกลุ 

เจา้หนา้ที@ ก.พ.ร. 
1. นางวณสิรา สขุวฒัน ์
2. นางสาวพรรษมนต ์พงศอ์ทิธโิภคนิ 
3. นางสาวนพิาดา ทองคําแท ้
4. นางสาวสภุสัณี ดลุยเกษม

รศ. รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม

ผศ.ดร. อนุสรณ ์ธรรมใจ
นางปานจติ จนิดากลุ

นางสาวดารัตน ์บรพัินธกลุ

รายชื@อคณะผูต้รวจประเมนิรางวลั



รปูแบบการนําเสนอ 
1. การนําเสนอ VTR ภาพรวมการบรหิารจดัการของกรมปศสุตัว ์(ถา้ม)ี 
2. การนําเสนอโดยใช ้Presentation  
3. การตอบขอ้ซกัถาม 
4. การจดันทิรรศการผลการดาํเนนิงานและกระบวนการทาํงานที@สาํคญัๆ

แนวทางรบัการตรวจประเมนิ



ขอ้เสนอการรบัตรวจประเมนิ

1. ผูบ้รหิารการกลา่วตอ้นรบัคณะผูต้รวจประเมนิ 
2. นําเสนอ VTR ภาพรวมการบรหิารจดัการของกรมปศสุตัว ์(ถา้ม)ี 
3. ผูบ้รหิาร ผูเ้ก ี@ยวขอ้งและ กพร. นําเสนอโดยใช ้PowerPoint Presentation 
4. ผูบ้รหิารและผูเ้ก ี@ยวขอ้งรว่มตอบขอ้ซกัถาม 
5. จดันทิรรศการกระบวนการทาํงานที@สาํคญัๆ ของกรมปศสุตัวโ์ดยหนว่ยงาน 
6. จดัแสดงรางวลัที@กรมปศสุตัวไ์ดร้บัจากสาํนกังาน ก.พ.ร. 
7. แสดงแผนการยกระดบัสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต (2 - 3 ปีขา้งหนา้)



ขอ้เสนอการรบัตรวจประเมนิ

5. จดันทิรรศการกระบวนการทาํงานที@สาํคญัๆ ของกรมปศสุตัวโ์ดยหนว่ยงาน

กระบวนการทาํงานที@สาํคญั

นวตักรรมการผลติพันธุส์ตัว ์อาหารสตัว์ สพพ. สอส.

การบรกิารผสมเทยีม การผลตินํMาเชืMอ บรกิารผสมเทยีม บรกิารดแูล ภายใต ้Plat form 3i สทป.

R&D Biotech.. OPU > Sexing > ICSI > IVF > การผา่แบง่ตวัออ่น > การยา้ยฝาก สทป.

การตอ่ยอดเป็นแผน Disruptive การผลติโคนมและโคเนืMอ เพื.อรองรับ FTA ???

Food Safety/Traceability สพส

หอ้งปฏบิตักิารที.ทนัสมยั (สสช. สตส.) สสช./สตส.

การบรกิารและกํากบัการเคลื.อนยา้ย นําเขา้>ผลติ>สง่ออก (NSW>eMovement>Kios>NSW>ePayment) กสก

ระบบเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว/์การพยากรณโ์รค สคบ

ASF/Rabies สคบ

ระบบประกนัภยั กสส

โรงโคนม/ธคก. น่าน ??? กพก

นมโรงเรยีน ??? ???

งานสนับสนุน/บรกิารเบกิจา่ย ePayment ??? กค
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ขอ้เสนอการรบัตรวจประเมนิ

6. จดัแสดงรางวลัที@กรมปศสุตัวไ์ดร้บัจากสาํนกังาน ก.พ.ร.



ขอ้เสนอการรบัตรวจประเมนิ

7. แสดงแผนการยกระดบัสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต (2 - 3 ปีขา้งหนา้)

แผนยทุธศาสตรก์รมปศสุตัว ์พ.ศ. 2561-2565

แผนยทุธศาสตรร์ายชนดิสตัว ์ที.สะทอ้นใหเ้ห็น CID กผง.

แผน Process Redesign กพร.

แผน DIGITAL Transformation ศทส

แผน INNOVATION MASTER PLAN กวป

แผน People Transformation กกจ

แผนโคนม โคเนืMอ เพื.อรองรับ FTA กสส



ขอ้เสนอตอ่ที@ประชุม

ขอเชญิผูบ้รหิารและทกุทา่นรวมพลงัเพื@อ
ผา่นดา่นนี<ไปใหไ้ด ้โดย 
1. เขา้รว่มรบัการตรวจประเมนิ นําเสนอ 
และตอบขอ้ซกัถาม 

2. รว่มจดัแสดงผลงานที@โดดเดน่เป็น 4.0 
3. รว่มสนบัสนนุขอ้มลูสาํคญัและอื@นๆ 
ที@เห็นสมควร 

4. เขา้หรอืสง่ผูแ้ทนรว่มประชุมเพื@อ
เตรยีมการในวนัที@ 8 ก.ค. 2562 เวลา 
09.30 - 12.00 น. ณ หอ้งพระพริณุ



เป็นองคก์ารที.นําและขบัเคลื.อนการปศสุตัวไ์ทย สูค่วามมั.นคง มั.งคั.ง และยั.งยนืในตลาดโลก

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


