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1 กพก.
2 สคบ.
3 ศวผ.อ.
4 ศวพ.อ.ลป.
5 ด.ทอ.สม.
6 สพพ.
7 ศวพ.อสิาน
8 สทส.ชม.
9 กผส.
10 ด.มุกฯ

ฯลฯ

5.42
8.92

13.15
13.54
14.41
15.45
18.52
18.66
18.80
20.49

1 สทส.ขก.
2 ด.นฐ
3 สลก.
4 ด.รบ.
5 ศวพ.พล.
6 สพส
7 ด.บร.
8 ด.ศก.
9 สสช.
10 ด.สบ.

ฯลฯ

30.12
30.17
30.62
30.68
30.91
31.04
31.10
31.55
31.55
31.68

1 ศวทป.พล.
2 ปศจ.อด.
3 ด.สบ
4 ด.พช.
5 ศวบส.กบ.
6 ปศจ.สค.
7 ศวบส.นก.
8 ศวบส.ทพ.
9 ปศจ.ยล.
10 ศวพ.ผศ.ชม.

ฯลฯ

45.05
45.06
45.08
45.14
45.18
45.33
45.43
45.43
45.43
45.54

1 ศวพ. อ.นศ.
2 ปสจ.พร.
3 ศอ.FMD
4 สทป
5 ศวพ.อ.รอ.
6 ศวพ.นพ.
7 ศวพ.อ.ปข.
8 ศวพ.อ.อด.
9 ศวพ.บส.พร.
10 ศวพ.กปศ.1

ฯลฯ

56.95
58.09
59.53
60.45
60.50
61.07
61.37
71.90
71.92
91.67

(<30)

22

(30.01 - 45)

157

(45.01 - 52.28)

3064



ชื่อหนวยงาน

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 5.42%

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 8.92%

ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อพอโคพันธุโครงการหลวงอิน 13.15%

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง 13.54%

ดานกักกันสัตวทาอากาศยานนานาชาติสมุย 14.41%

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 15.45%

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.52%

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตวพอพันธุผสมเทียมเชียงใหม 18.66%

กองผลิตภัณฑปศุสัตว 18.80%

ดานกักกันสัตวมุกดาหาร 20.49%

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน 21.58%

กลุมที่ 1 (ความเสี่ยงสูง ตํ่ากวา รอยละ 30) 22 หนวยงาน

ชื่อหนวยงาน

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลล 23.23%

ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี 24.09%

ดานกักกันสัตวลําปาง 25.05%

กองสารวัตรและกักกัน 27.07%

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 28.40%

ดานกักกันสัตวเลย 28.40%

ดานกักกันสัตวพิษณุโลก 28.46%

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต 29.02%

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี 29.12%

ดานกักกันสัตวเชียงใหม 29.18%

สํานักพัฒนาอาหารสัตว 29.97%



กลุมที่ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง ระหวาง รอยละ 30.01 - 45 ) 157 หนวยงาน

ชื่อหนวยงาน
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตวพอพันธุผสมเทียมขอนแกน 30.12%
ดานกักกันสัตวนครปฐม 30.17%
สํานักงานเลขานุการกรม 30.62%
ดานกักกันสัตวราชบุรี 30.68%
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) 30.91%
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 31.04%
ดานกักกันสัตวบุรีรัมย 31.10%
ดานกักกันสัตวศรีสะเกษ 31.55%
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 31.55%
ดานกักกันสัตวสุพรรณบุรี 31.68%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 31.69%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 32.01%
ดานกักกันสัตวลําพูน 32.25%
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 32.42%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท 32.72%

ชื่อหนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย 32.80%
ดานกักกันสัตวนครราชสีมา 32.84%
ดานกักกันสัตวนครสวรรค 32.97%
ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 33.00%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ 33.18%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม 34.40%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน 34.67%
ดานกักกันสัตวชลบุรี 34.71%
กองควบคุมอาหารและยาสัตว 34.73%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวมหาสารคาม 34.81%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 35.01%
ดานกักกันสัตวลาดกระบัง 35.23%
ดานกักกันสัตวตรัง 35.30%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา 35.75%
ดานกักกันสัตวอุบลราชธานี 35.88%



ชื่อหนวยงาน
ด่านกกักนัสตัว์ท่าอากาศยานดอนเมือง 36.27%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 36.31%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัพงังา 36.42%
ศนูย์วิจยัและบํารุงพนัธุ์สตัว์ปราจีนบรีุ 36.42%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสพุรรณบรีุ 36.43%
ด่านกกักนัสตัว์พะเยา 36.63%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัจนัทบรีุ 36.64%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดันครราชสีมา 36.94%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัมกุดาหาร 37.08%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัอบุลราชธานี 37.22%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัระนอง 37.35%
ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นราธิวาส 37.50%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสริุนทร์ 37.56%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัเชียงใหม่ 37.59%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดันครสวรรค์ 37.67%

ด่านกกักนัสตัว์ท่าเรือกรุงเทพ 37.76%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสกลนคร 37.87%
สํานกัตรวจสอบคณุภาพสินค้าปศสุตัว์ 38.04%
ศนูย์วิจยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) 38.06%
ด่านกกักนัสตัว์ประจวบคีรีขนัธ์ 38.07%
กองความร่วมมือด้านการปศสุตัว์ระหว่างประเทศ 38.13%
สถาบนัวิจยัและบริการสขุภาพช้างแห่งชาติ 38.16%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัขอนแก่น 38.25%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดักาญจนบรีุ 38.26%
ด่านกกักนัสตัว์กําแพงเพชร 38.32%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัอํานาจเจริญ 38.39%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสระแก้ว 38.42%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัเพชรบรูณ์ 38.46%
ศนูย์วิจยัและบํารุงพนัธุ์สตัว์ศรีสะเกษ 38.55%

กลุมที่ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง ระหวาง รอยละ 30.01 - 45 ) 157 หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน
ด่านกกักนัสตัว์สตลู 38.75%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัราชบรีุ 38.81%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัปทมุธานี 38.85%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัชยัภมูิ 38.89%
ด่านกกักนัสตัว์ชมุพร 39.00%
ด่านกกักนัสตัว์สริุนทร์ 39.02%
สํานกังานปศสุตัว์เขต 7 39.30%
กองแผนงาน 39.54%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสระบรีุ 39.56%
ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นครพนม 39.67%
ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์สรุาษฎร์ธานี 39.74%
สํานกังานปศสุตัว์เขต 3 39.83%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัตาก 39.86%
ศนูย์ทดสอบและวิจยัคณุภาพชีววตัถสํุาหรับสตัว์ 39.87%
ด่านกกักนัสตัว์หนองคาย 39.89%

ชื่อหนวยงาน
ศนูย์วิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบรีุ 40.01%
ด่านกกักนัสตัว์ฉะเชิงเทรา 40.02%
ด่านกกักนัสตัว์อดุรธานี 40.03%

40.05%
ด่านกกักนัสตัว์นครศรีธรรมราช 40.21%
ด่านกกักนัสตัว์ระนอง 40.51%

40.55%
ด่านกกักนัสตัว์เพชรบรีุ 40.57%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดับรีุรัมย์ 40.66%
สํานกังานปศสุตัว์เขต 5 40.77%
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์พอ่พนัธุ์ผสมเทียมราชบ 40.84%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัลําปาง 40.88%
ศนูย์วิจยัและบํารุงพนัธุ์สตัว์สกลนคร 40.88%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัพะเยา 40.90%
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 40.91%

กลุมที่ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง ระหวาง รอยละ 30.01 - 45 ) 157 หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปก 41.02%
ดานกักกันสัตวพระนครศรีอยุธยา 41.30%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน 41.45%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร 41.57%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร 41.60%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี 41.61%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี 41.66%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย 41.71%
ศูนยวิจัยและพัฒนาโคนม 41.87%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี 41.89%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 41.98%
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 42.06%
ดานกักกันสัตวยโสธร 42.07%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย 42.08%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี 42.10%

ชื่อหนวยงาน
ดานกักกันสัตวนครนายก 42.11%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง 42.11%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง 42.25%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ 42.26%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 42.27%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 42.34%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพะเยา 42.34%
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 42.35%
ดานกักกันสัตวลพบุรี 42.52%
ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 42.53%
ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี 42.56%
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวมหาสารคาม 42.65%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 42.84%
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม 42.87%
ดานกักกันสัตวนาน 42.88%

กลุมที่ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง ระหวาง รอยละ 30.01 - 45 ) 157 หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุลําพญากลาง 42.95%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร 42.97%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด 43.02%
สํานักงานปศุสัตวเขต 9 43.02%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม 43.12%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี 43.12%
กองคลัง 43.12%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 43.14%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร 43.32%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย 43.32%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู 43.39%
ดานกักกันสัตวขอนแกน 43.43%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพิษณุโลก 43.49%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี 43.51%
ดานกักกันสัตวแมฮองสอน 43.59%

ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 43.61%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 43.62%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสระแกว 43.75%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 43.80%
ดานกักกันสัตวปราจีนบุรี 43.85%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก 43.86%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค 44.03%
ดานกักกันสัตวมหาสารคาม 44.12%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร 44.29%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง 44.33%
ศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 44.34%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 44.36%
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 44.37%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย 44.44%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร 44.59%

กลุมที่ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง ระหวาง รอยละ 30.01 - 45 ) 157 หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครศรีธรรมราช 44.67%

ดานกักกันสัตวสงขลา 44.69%

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบึงกาฬ 44.70%

ดานกักกันสัตวตราด 44.74%

สํานักงานปศุสัตวเขต 2 44.80%

ดานกักกันสัตวจันทบุรี 44.82%

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ 44.92%

กลุมที่ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง ระหวาง รอยละ 30.01 - 45 ) 157 หนวยงาน



)

กลุมที่ 3 (ความเสี่ยงตํ่า ระหวาง รอยละ 45.01 - 52.28) 64 หนวยงาน
ชื่อหนวยงาน

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 45.05%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 45.06%
ดานกักกันสัตวสระบุรี 45.08%
ดานกักกันสัตวเพชรบูรณ 45.14%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวกระบ่ี 45.18%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร 45.33%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล 45.43%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง 45.43%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเทพา 45.43%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา 45.54%
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวเชียงใหม 45.62%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 45.63%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช 45.73%
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 45.77%
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวฯ สุราษฎรธานี 45.85%

ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนราธิวาส 45.87%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวประจวบคีรัขันธ 45.87%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 46.10%
สํานักงานปศุสัตวเขต 6 46.14%
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 46.20%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย 46.23%
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 46.26%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี 46.27%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุบลราชธานี 46.44%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสิงหบุรี 46.61%
ดานกักกันสัตวพิจิตร 46.63%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวปตตานี 46.68%
ดานกักกันสัตวอุตรดิตถ 46.75%
ดานกักกันสัตวสระแกว 46.75%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบ่ี 46.78%



ชื่อหนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 46.86%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 46.98%
ศูนยวิจัยและพัฒนาแพะแกะ 47.08%
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 47.25%
ศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว 47.33%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา 47.36%
ดานกักกันสัตวภูเก็ต 47.46%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง 47.89%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 48.55%
สํานักงานปศุสัตวเขต 4 48.68%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส 48.69%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี 49.03%
ดานกักกันสัตวชัยนาท 49.39%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 49.39%
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนบน 49.60%

ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวแมฮองสอน 49.63%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล 49.71%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ 49.71%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวระยอง 49.77%
สํานักงานปศุสัตวเขต 8 49.90%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 50.28%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว 50.62%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม 50.66%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวชัยภูมิ 50.84%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร 51.17%
สํานักกฎหมาย 51.18%
ดานกักกันสัตวแพร 51.42%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม 51.53%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม 51.67%
ดานกักกันสัตวนราธิวาส 51.70%

กลุมที่ 3 (ความเสี่ยงตํ่า ระหวาง รอยละ 45.01 - 52.28) 64 หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน

ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 51.74%

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ 52.19%

ดานกักกันสัตวตาก 52.23%

กลุมตรวจสอบภายใน 52.27%

กลุมที่ 3 (ความเสี่ยงตํ่า ระหวาง รอยละ 45.01 - 52.28) 64 หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช 56.95%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร 58.09%
ศูนยอางอิงโรคปากและฯ เอเชียตะวันออกเฉียงใต 59.53%
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 60.45%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด 60.50%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม 61.07%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ 61.37%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา 61.90%
ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออก 63.70%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชุมพร 64.10%
ศูนยวิจัยและพัฒนากระบือ 64.29%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย 64.53%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี 71.90%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวแพร 71.92%
ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี 1 91.67%

ชื่อหนวยงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร 52.31%
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครนายก 52.61%
ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง 52.76%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย 52.98%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง 53.67%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุดรธานี 53.87%
ดานกักกันสัตวนครพนม 53.92%
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตวพอพันธุผสมเทียมสระบุรี 54.14%
ดานกักกันสัตวเชียงราย 54.47%
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต ตอนลาง 55.10%
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก 55.45%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี 55.71%
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก 55.94%
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ 56.84%
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเลย 56.85%



ปี 60
เป็น พรบ. ใหม่ ต้องใช้ระยะเวลา

ในการศึกษาทาํความเข้าใจ สร้างกระบวนการรับรู้และเข้าใจร่วมกัน

การกาํหนดสเป็คล่าช้า ขาดความพร้อม วางแผนการดาํเนินงานให้ชัดเจน

การโอนงบประมาณล่าช้า เป็นนโยบายเร่งด่วน ทบทวน ตรวจทาน และเตรียมความพร้อม

แผนการดาํเนินงาน
ไม่เหมาะสม รอบคอบ จัดทาํแผนเร่งรัดประจําสัปดาห์

ด้านพสัดุ
เรียนรู้

และพฒันาตนเอง จัดสัมมนา

ไม่ดาํเนินการตามแผน ขาดการควบคุมกาํกบัติดตาม มมีาตรการลงโทษอย่างจริงจัง



 เบกิจ่ายได้ตามแผนงาน
 ไม่สามารถเบกิจ่ายตามแผนงาน
 ไม่มรีายงานผลการเบกิจ่าย

ผลการดาํเนินการ

ให้ทุกหน่วยงานจดัทาํแผนการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํสัปดาห์

ให้ ติดตาม
ให้เป็นไปตามแผนประจาํสัปดาห์

ให้วเิคราะห์ ประเมนิ และประมวลผล การเบกิจ่ายงบประมาณประจาํสัปดาห์

ให้รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ (จดัส่งกองคลงั)



1
• ใช้มาตรการ 3 ก (กระตุ้น / กระตุก / )

2
•

และบกพร่อง

3
• ใช้มาตรการให้คุณให้โทษอย่างจริงจัง

4
• เห็นสมควรเร่งรัด ตดิตาม การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ VDO

Conference ทุกสัปดาห์



เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา
การประเมินสถานะของกรมปศุสัตว ในการเปนระบบราชการ 4.0

ภาคเหตุ
มติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2548 ใหนํา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ

ขอเท็จจริง

ขอเสนอ

ขอพิจารณา
1. เห็นชอบใหยื่นความจํานงขอตรวจรับรองการประเมินสถานะของกรมปศุสตัว ในการ
เปนระบบราชการ 4.0
2.เห็นชอบใหดําเนินการโครงการยกระดับการพัฒนากรมปศุสัตวสูระบบราชการ 4.0
และขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมปศุสัตว จํานวนเงิน 328,800 บาท

ภาคผล
ป 2558 กรมปศุสัตว ไดรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับ
ดีเดน  โดยมีคะแนนผลการประเมิน
เทากับ 406

โครงการยกระดับการพัฒนากรมปศุสัตวสูระบบราชการ 4.0
1. วัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของกรมปศุสัตว
2. กลุมเปาหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว

และผูท่ี เก่ียวของ จํานวน 75 คน
3. งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 328,800 บาท

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
กรมปศุสัตว” ครั้งท่ี 1 เปนเงิน 164,400 บาท (เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 3 วัน)

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
กรมปศุสัตว” ครั้งท่ี 2 เปนเงิน 164,400 บาท (เดือนเมษายน 2561 จํานวน 3 วัน)

4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561

5. ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
1) กรมปศุสัตว ไดรับประกาศเกียรตคิุณรบัรองสถานะ การเปนระบบราชการ 4.0

โดยมีคะแนนผลการประเมินมากกวา 500 คะแนน
2) กรมปศุสัตว ไดรับรางวัลเลิศรัฐ
3) เปนการสรางภาพลักษณและช่ือเสียงใหกับหนวยงาน



การประเมินสถานะของกรมปศุสัตว ในการเปนระบบราชการ 4.0

ภาคเหตุ
มติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2548 ใหนํา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ

ขอเท็จจริง

ขอเสนอภาคผล
ป 2558 กรมปศุสัตว ไดรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับ
ดีเดน  โดยมีคะแนนผลการประเมิน
เทากับ 406

โครงการยกระดับการพัฒนากรมปศุสัตวสูระบบราชการ 4.0
1. วัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว
2. กลุมเปาหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว

และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 75 คน
3. งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 328,800 บาท

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว” ครั้งท่ี 1 เปนเงิน 164,400 บาท
(เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 3 วัน)

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว” ครั้งท่ี 2 เปนเงิน 164,400 บาท
(เดือนเมษายน 2561 จํานวน 3 วัน)

4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561

5. ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
1) กรมปศุสัตว ไดรับประกาศเกียรติคุณรับรองสถานะ การเปนระบบ

ราชการ 4.0 โดยมีคะแนนผลการประเมินมากกวา 500 คะแนน
2) กรมปศุสัตว ไดรับรางวัลเลิศรัฐ
3) เปนการสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหกับหนวยงาน

1. เห็นชอบใหย่ืนความจํานงขอตรวจรับรองการประเมินสถานะของกรมปศสุัตว ในการเปนระบบ
ราชการ 4.0

2. เห็นชอบใหดําเนินการโครงการยกระดับการพัฒนากรมปศุสัตวสูระบบราชการ 4.0
และขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมปศุสัตว จํานวนเงิน 328,800 บาท



เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา
การประเมินสถานะของกรมปศุสัตว ในการเปนระบบราชการ 4.0

ภาคเหตุ
มติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2548 ใหนํา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ

ขอเท็จจริง

ขอเสนอ

ขอพิจารณา
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ภาคผล
ป 2558 กรมปศุสัตว ไดรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับ
ดีเดน  โดยมีคะแนนผลการประเมิน
เทากับ 406

โครงการยกระดับการพัฒนากรมปศุสัตวสูระบบราชการ 4.0
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“ ไทยนิยม คอื นิยมความด ีความงาม ไม่ใช่ประชานิยม ”
:

บูรณาการทุกภาคส่วน ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่
Top-down และ Bottom-up

กจิกรรม / แผนงาน /
ธรรม

- “ ผลติกาํลงัคน / สร้างพลงัทางสังคม / การกระจายรายได้ ”
- Function / Agenda / Integrate ให้สอดคล้อง

และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
-







และพฒันากิจกรรมหมู่บา้นด้านปศสุตัว์

1. สาํรวจข้อมลูประชากรสตัว ์ศึกษาวิเคราะห ์และดาํเนินการตาม
แนวทางนโยบายโดยเร่งด่วน

2. จดัทาํแผนและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปศสุตัวป์ระจาํ
หมู่บา้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. บริหารการจดัการด้านปศสุตัว ์ในระดบัหมู่บา้นให้เป็นไปตาม

4.







เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี

สขุภาพสตัว์สมบรูณ์
ปศสุตัว์ปลอดโรค
ผู้บริโภคปลอดภยั

 ปลอดโรคไข้หวดันก
 ปลอดโรคพิษสนุขับ้า

 ทะเบียนสตัว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ต้องเป็นปัจจบุนั มี

NID และตีเบอร์หมายเลข 1 ทกุตวั

 (Intensive) โดยสามารถ

บริหารจดัการด้านอาหารสตัว์
 พฒันาและสร้างความเข้มแข็งให้อาสาปศสุตัว์ ให้เป็นศนูย์เรียนรู้ฯ/

ต้นแบบ จดุกระจายสตัว์พนัธุ์ดี หรือจดุรวบรวมสินค้า
 โครงการสําคญัตามนโยบายฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

 สถานประกอบการด้านปศสุตัว์ทกุแห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน
และได้รับอนญุาตประกอบกิจการ

 บคุลากรของสํานกังานปศสุตัว์อําเภอต้นแบบ มีคณุลกัษณ
Smart officer / ลง
และการแข่งขนัอย่างไร้ขีดจํากดั ( 4.0 )

เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ชมุชนอยู่ดีมีสขุ

สร้างโอกาส / สร้างงาน / สร้างอาชีพ / สร้างรายได้

 เสริมสร้างความพร้อมองค์ความรู้และประสบการณ์

 เสริม
 ม

 มีความสขุ
 หมูบ้่านปลอดโรคสตัว์ปีก โดยชมุชนเข้มแข็ง
 หมูบ้่านปลอดโรคพิษสนุขับ้า 100 %
 โครงการ ( )

/ กลุ่มเกษตรกร / ชุมชน / หมู่บ้านเข้มแขง็

กลางทางต้นทาง ปลายทาง





 การปฏรูิประบบราชการ

 นโยบายประเทศไทย 4.0

 นโยบาย Smart Officer

 นโยบายปศุสัตว์ 4.0

 นโยบายเกษตรกรอยู่ดีกนิดี



 ปศุสัตว์อาํเภอต้นแบบ

 การมีส่วนร่วมและชุมชนเข้มแข็ง



 การจัดทาํแผนชุมชนด้านปศุสัตว์



 การสร้างกระบวนการเรียนรู้

 ผู้บริหาร

 กพร.

 Smart Officer

 ตอบโจทย์คุณภาพชีวิต (สร้างโอกาส /

สร้างงาน /สร้างอาชีพ / สร้างรายได้

)

 น

กลางทาง
จ

ต้นทาง
ยุทธศาสตร์ / นโยบาย

ปลายทาง
เป้าหมาย / ความ

คาดหวัง

บทสรุป



1. การสร้างความเข้าใจ และการรบัรู้ จากภาครฐัสู่ภาคประชาชน
2.
3.
4.
5.






