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บทที่ ๑ 

บทสรุปผู้บริหาร 

  

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมีการวิเคราะห์
ถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของเงินทุนฯ ในปัจจุบัน เพ่ือกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ทําให้รู้ตําแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน อยู่ท่ีการปรับปรุง เนื่องจากองค์กรยังมี
จุดอ่อนที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอีกค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดการแก้ไขจุดอ่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ตอบสนองต่อโอกาสของเงินทุนฯ ท่ียังมีอยู่ และสามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ เพ่ือก้าวไปสู่
วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๘ 
ประเด็น ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล การพัฒนาการตลาด ระบบการผลิต การ
จัดเก็บและการส่งมอบชีวภัณฑ์ ตามปริมาณและเวลาที่ต้องการ การเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาด้านชีวภัณฑ์สัตว์ 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการชีวภัณฑ์สัตว์ในประชาคมอาเซียน การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning organization) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital Development) การพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการบริหารจัดการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น โดยในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการดําเนินงาน โดยแสดงเป็นมิติ
ของ Balance Scored Card ในแต่ละด้าน ได้แก่ด้านการเงินและประสิทธิผล ด้านตลาดและลูกค้า ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ และด้านอ่ืนๆ ของวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนงานหรือ
โครงการต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 
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บทที่ ๒ 

หลักการและเหตุผล 

 

  สถานการณ์ท่ีผ่านๆ มา เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ข้ึนมากมายในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การมีหนี้สินมากล้นและขาดความสามารถในการชําระหนี้ การขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ การเปลี่ยนข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกลุ่มประเทศทั้ง ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย เมียนมาร์ 
เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเงิน การลงทุนและสิ่งแวดล้อม นํามาซ่ึงกฎ กติกาสากลใหม่ๆ ในการบริหารจัดการภูมิภาค ท่ีประเทศ
ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ นอกจากนั้น สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแปรปรวนและ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร การเข้าสู่สังคมผู้สู่อายุ การประสบปัญหาด้านอาหาร พลังงานและความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงาน การระบาดของโรคต่างๆ ท้ังในคนและสัตว์ ท่ีกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคท้ังในและต่างประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม  

จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีได้กล่าวมา การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการเป็นกรอบแนวทางต่อการพัฒนาด้านการผลิตชีว
ภัณฑ์สัตว์ ให้เป็นส่วนสนับสนุนท่ีสําคัญในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ ซ่ึงจะไปขับเคลื่อนให้การปศุสัตว์ไทย
สามารถแข่งขันได้ท้ังในตลาดอาเซียนและตลาดโลกอย่างยั่งยืน 
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บทที่ ๓  
ศักยภาพของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

 

๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสรา้งของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑. กรมปศุสัตว์ : กําหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ 
๒. บอร์ดบริหารเงินทุนฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ท่ีต้องใช้ในแต่ละปี  
๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ : มีหน้าท่ีผลิตวัคซีน เพ่ือป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีหน่วยงานภายในดังนี้ 

กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง ส่วนบริหาร
จัดการชีวภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายส่งเสริมการตลาด 

๔. กองคลัง : ดูแลด้านการบัญชี การเงิน จัดทํางบการเงิน อนุมัติการจ่ายเงิน 
๕. กรมบัญชีกลาง : ดูแลเงิน, อนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน 
๖. สคบ. : ลูกค้า(นําวัคซีนไปใช้ในพ้ืนท่ี), ผู้นํานโยบายการควบคุม ป้องกันโรค จากกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติ 
๗. ปศข. : รวบรวมความต้องการในพื้นท่ี (วัคซีนเพ่ือจําหน่าย), คลังสินค้า 
๘. ปศจ., ปศอ. : ตัวแทนจําหน่ายและหน่วยบริการ, นําวัคซีนไปจําหน่ายแก่เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒.๑ ด้านกฎหมาย  
การดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เก่ียวข้องและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เป็น

กฎหมายหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ 
๑) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  

กําหนดความหมาย ทุนหมุนเวียน ว่า เป็นทุนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือกิจการซึ่งอนุญาตให้นําเงินรายรับ
สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ ซ่ึงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหน่ายของกรมปศุสัตว์ จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ ให้กรมปศุสัตว์นําเงินรายได้

การดําเนินงานเงินทุนฯ

กรมปศุสตัว์ 

สคบ. 

บอร์ดบริหารเงินทุนฯ 

สทช. กองคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

ปศข. 

ปศจ. 

ปศอ. 
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จากการจําหน่ายวัคซีนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการผลิตวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรโดยไม่ต้องนําเงินส่งกระทรวงการคลัง 

๒) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๒  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาแผนปัจจุบัน 

เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
มาตรา ๑๓(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(1) การผลิตยาซ่ึงผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกันหรือบําบัดโรคสภากาชาด

ไทย และองค์การเภสัชกรรม 
(2) ผู้ได้รับการยกเว้นตาม(1) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(5)  การนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกันหรือ

บําบัดโรค สภากาชาดไทยและองค์การเภสัชกรรม 
๓)   กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ซ่ึงได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ดําเนินการ แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

๔)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดท่ี ๑  บริเวณที่เก่ียวกับการผลิตยา  (ข้อ๑-๗) 
หมวดท่ี ๒  เครื่องมือและอุปกรณ์ (ข้อ๘-๙) 
หมวดท่ี ๓  การผลิตยา (ข้อ๑๐-๕๒) 
หมวดท่ี ๔  การผลิตยาปราศจากเชื้อ (ข้อ๕๓-๗๓) 
หมวดท่ี ๕  การผลิตยา (ข้อ๗๔-๗๗) 

๕)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาแผนปัจจุบันสําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดท่ี ๑  บุคลากร(ข้อ๔-๑๓) 
หมวดท่ี ๒  อาคาร สถานที่และอุปกรณ์(ข้อ๑๔-๓๒) 
หมวดท่ี ๓  อาคาร เลี้ยงสัตว์และการดูแล(ข้อ๓๓-๓๔) 
หมวดท่ี ๔  การผลิต(ข้อ๓๕-๔๑) 
หมวดท่ี ๕  ฉลาก(ข้อ๔๒-๔๖) 
หมวดท่ี ๖  บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ(ข้อ๔๗-๔๙) 
หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ(ข้อ๕๐-๕๖) 

๖)   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริคเก็ตเซีย ไวรัส รา และ
ปรสิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส่วนท่ี ๑  บทท่ัวไป(ข้อ๑-๓) 
ส่วนท่ี ๒  การจัดแบ่งระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค(ข้อ๔-๕) 
ส่วนท่ี ๓  ความรับผิดชอบของผู้นําเข้า ผู้ขนส่งและผู้ส่งออก(ข้อ๖-๘) 
ส่วนท่ี ๔  การบรรจุ การรักษาคุณภาพและการติดฉลากภาชนะบรรจุ(ข้อ๙-๑๒) 
ส่วนท่ี ๕  การกําจัดของเสีย(ข้อ๑๓) 
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ส่วนท่ี ๖  มาตรการความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน(ข้อ๑๔-๑๗) 
๗)  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวัตถุอันตรายเป็น ๑๐ ประเภท คือ 

ประเภทที่ ๑  วัตถุระเบิดได้ 
ประเภทที่ ๒  วัตถุระไวไฟ 
ประเภทที่ ๓  วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
ประเภทที่ ๔  วัตถุมีพิษ 
ประเภทที่ ๕  วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค 
ประเภทที่ ๖  วัตถุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ ๗ วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ประเภทที่ ๘  วัตถุกัดกร่อน 
ประเภทที่ ๙  วัตถุท่ีทําให้เกิดการระคายเคือง 
ประเภทที่ ๑๐ วัตถุอ่ืนๆ เช่น เคมีภัณฑ์ 

๘)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS ) 

๙)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ว่า
ด้วยฉลากปิดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย 

(๑) สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอันตราย 
(๒) ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
(๓) ปริมาณและส่วนประกอบ 
(๔) อันตรายและอาการเกิดพิษ 
(๕) คําเตือนวิธีเก็บ วิธีเคลื่อนย้าย วิธีกําจัด 
(๖) วิธีปฐมพยาบาล 

๑๐)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง หมวด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

๑๑)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร การ
เตือนอันตรายในระบบควบคุมความปลอดภัย 

(๑)  ป้ายเตือน ป้ายแขวน 
(๒)  Lock In / Lock Out 

๑๒)   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ํา
ท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 

๑๓)    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

๑๔)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

๑๕)    พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (หมวด ๓ ข้อ ๒๐) 
๑๖)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 



8 
 

๑๗)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๘)ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

๑๘)    พ.ร.บ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๑๙)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 

(สารเคมี) 
๒๐)    พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓.๓ สถานภาพปัจจุบันการผลิตวัคซีนของเงินทุนฯ 
๓.๓.๑ อาคาร โรงงานผลิตวัคซีน 

ประกอบด้วย โรงงานผลิต จํานวน ๕ โรงงาน คือ  
๑) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร  

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสําหรับสุกร ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๒) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค – กระบือ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส  ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๓) โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด  

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

๑. วัคซีนอหิวาต์สุกร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๒. วัคซีนกาฬโรคเป็ด ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๔) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

๑. วัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น 100 โด๊ส ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๒. วัคซีนฝีดาษไก่ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๓. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๔. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา 
และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 

๘๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
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๕) โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

๑. วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ๒,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๑๒,๐๐๐,๐๐๐โด๊ส 

๒. วัคซีนบรูเซลโลซีส ๘๐,๐๐๐ โด๊ส ๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๓. วัคซีนแบลคเลก ๕๐,๐๐๐ โด๊ส ๑,๒๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๔. วัคซีนแอนแทรกซ์ ๑๕,๐๐๐ โด๊ส ๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๕. วัคซีนอหิวาต์เป็ด - ไก่ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๖. แอนติเจน ๓๐๐,๐๐๐ ซีซี. ๑,๘๐๐,๐๐๐ ซีซี. 

๓.๓.๒ เทคโนโลยีและวิธีการผลิต 
เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดั้งเดิมท่ีถ่ายทอดต่อกันมา

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตั้งแต่ปี ๒๔๗๓ และมีการวิจัย ทดลอง พัฒนาขึ้นใหม่ กับเทคโนโลยีท่ีซ้ือ Know 
How จากต่างประเทศ และปรับปรุงเพ่ิมเติมจากการส่งบุคลากรไปศึกษา ดูงานและร่วมประชุมสัมมนาท้ังในและ
ต่างประเทศ แต่ยังไม่เทียบเท่าต่างประเทศแถบยุโรปและอเมริกาท่ีมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๓.๔ เงินทุนและงบประมาณ 

ในปัจจุบันการดําเนินงานการผลิตวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ใช้งบประมาณจาก
เงินทุน ท่ีมีท่ีมา ๒ แหล่งด้วยกัน คือ 

๑. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ซ่ึงใช้ เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้แก่ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ ปีละประมาณ ๕๒ 
ล้านบาท 

๒. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เป็นเงินงบประมาณที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใช้
เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเงินทุนฯ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ 
รวมทั้งใช้จ่ายสําหรับซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในหมวดงบดําเนินงาน โดย
ใช้จ่ายปีละประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน) 
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บทที่ ๔ 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

๔.๑ บทนํา 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย คือกองทุนท่ีดําเนินการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้จ่ายใน
การผลิตวัคซีนเพ่ือจําหน่ายและใช้ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในประเทศ ภายใต้กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้แทน
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทุน 
ตลอดจนแนวทางในการติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  การบริหารงานขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกหน่วยงานต้องมี
พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของเงินทุนฯ ข้ึน เพ่ือดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
เงินทุนฯ รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ ในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ถึงสถานภาพปัจจุบันของ
เงินทุนฯ สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกเงินทุนฯ และกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพ่ือกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของเงินทุนฯ ในปัจจุบัน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามหลักการค้นหาปัญหา จัดกลุ่ม SWOT ประเมินศักยภาพ คัดเลือกประเด็น
ปัญหา กําหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นหลักในการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในขั้นตอนต่อไป โดย
ดําเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดทํารายละเอียดต่างๆ ในรูปคณะทํางาน 

  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะแจกจ่ายแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ไปยังผู้เก่ียวข้องซึ่งมีหน้าท่ี
ปฏิบัติภารกิจสนองเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย เพ่ือใช้จัดทําแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏในแผนฯ หรือคัดเลือกแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปกติท่ีมีและ
ดําเนินการอยู่แล้วมาเร่งรัดการปฏิบัติให้ตอบสนองยุทธศาสตร์แล้วแต่กรณี และความคาดหวังว่า แผนยุทธศาสตร์
ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย และสามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เกิดการสอดประสาน
อย่างเป็นระบบ นําไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายได้อย่างรวดเร็วและ
ยั่งยืน 
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๔.๒ ลักษณะสําคัญ 

 ๑) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทุกด้าน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของสํานักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างมีมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นส่วนสําคัญใน
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของปศุสัตว์ไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 ๒) มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน โดยการปรับปรุงให้องค์กร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงข้ึนท่ัวถึง วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดการองค์
ความรู้ให้ครอบคลุมด้านชีวภัณฑ์สัตว์ จนสามารถก้าวไปเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านชีวภัณฑ์สัตว์
ระดับอาเซียน 

 ๓) เป็นแผนที่ยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการปศุสัตว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ พร้อมแผนพัฒนาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กรมปศุสัตว์ มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

๔.๓ วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้นําในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 

๔.๔ พันธกิจ 
๑. ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 
๒. เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๓. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ 
๔. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 

๔.๕ ค่านิยมขององค์กร   V-SMART 
 V : Validity  ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ 
 S : Standard  ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน 
 M : Mastery  ทํางานอย่างมืออาชีพ 
 A : Agility  คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 T : Teamwork  มุ่งม่ันในการทํางานร่วมกัน  
  V-SMART หรือ We are smart. หมายความว่า บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ทํางานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มีความเที่ยงตรง 
ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ๔.๖ เป้าประสงค์หลัก 

๑. พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน เพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
๒. ลูกค้าทุกกลุ่มได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ 
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๓. วิจัยและพัฒนา เพ่ือคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสม เพ่ือใช้ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือความสามารถในการ
แข่งขัน 

๔. พัฒนาขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์ กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๕. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สรรหา คัดเลือกและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม รวมท้ังระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดี มีความก้าวหน้าใน
อาชีพเพ่ือรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าไว้กับองค์กร 

๖. ปฏิบัติตามข้อกําหนดสากลในด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
๗. มีเงินทุนและงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย 
๘. ปฏิรูประบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัว เพ่ือรองรับการดําเนินงานเชิงรุกและครบวงจร 
๙. เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล 

๔.๗ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. โรงงานผลิตวัคซีนทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
๓. ร้อยละของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักและเห็นความสําคัญของชีวภัณฑ์ 
๔. ร้อยละของชีวภัณฑ์ท่ีผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการผลิตประจําปี 
๕. ระดับความสําเร็จของงานวิจัยท่ีดําเนินการได้ตามแผนวิจัยประจําปี 
๖. ร้อยละของชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีออกสู่ตลาด 
๗. จํานวนองค์กรท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้มีความร่วมมือในด้านการตลาดและบริการลูกค้า 
๘. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
๙. จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน (จัดทํา รวบรวมและจัดเก็บ) ในระบบ KM ขององค์กร 
๑๐. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการอบรมตามแผนฝึกอบรมรายบุคคล 
๑๑. อัตรากําลังคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานสอดคล้องกับแผนอัตรากําลังประจําปี 
๑๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องานและองค์กร 
๑๓. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๑๔. รายได้รวมมากกว่ารายจ่าย 
๑๕. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้จากผลิตภัณฑ์เพ่ิมคุณค่าต่อปี 
๑๖. มีและใช้ระบบการวางแผน การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๗. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี 
๑๘. ระดับคะแนนการประเมินด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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๔.๘ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
  การวางกรอบยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ มุ่งการพัฒนาสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้เข้มแข็งทุกด้านอย่างสมดุล บรรลุการเป็นองค์กร
ชั้นนําในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลกอย่างแท้จริง และเตรียมพร้อมต่อยอดการพัฒนาให้ยั่งยืน 
ก้าวไกล เหมาะสําหรับการก้าวไปสู่องค์กรท่ีสนับสนุนการปศุสัตว์ไทยย่ังยืนในตลาดโลกของช่วงต่อไปใน
ยุทธศาสตร์หน้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมี ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีจะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนท้ังกระบวนการ ให้สอดคล้องและได้
มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า เช่น หลักเกณฑ์ GMP เป็นต้น รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิต 
 ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
๒. อัตราการสูญเสียของผลผลิต 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกัน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการจ้างท่ีปรึกษา สํารวจ วางแผน ให้คําแนะนําและจัดทําแผนแม่บทสําหรับการออกแบบแนวคิด 
(Conceptual design) ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกัน 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน” 
๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน” 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการตลาด ระบบการผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามปริมาณเวลาที่

ต้องการ 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตท้ังระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต จนถึงการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารการตลาด เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุก
ระดับท้ังภาครัฐ เอกชนและเกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับการอบรมความรู้ด้านการตลาด และ Logistic 
๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
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กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง 
๒. สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักความจําเป็นใช้เก่ียวกับชีวภัณฑ์สัตว์  

สื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับรู้ถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
๓. พัฒนาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
๔. เพ่ิมช่องทางใหม่ๆ ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ติดต่อกับเกษตรกรรายใหญ่เพ่ือเสนอขายวัคซีน 

ล็อตใหญ่ 
๕. บริหารและจัดสรรกําลังการผลิตท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๖. ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ (อาเซียน) 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกของเกษตรกรสําหรับการตลาดและการวิจัยชีวภัณฑ์ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ : สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักความจําเป็นใช้เก่ียวกับชีวภัณฑ์สัตว์ สื่อสารให้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับรู้ถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ และให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าเดิมและท่ียังไม่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ของสํานักฯ 

๒. โครงการจัดตั้งฟาร์มสาธิตท่ีร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ 

๓. โครงการจัดนิทรรศการ จัด Forum ด้านวิชาการที่เหมาะกับเกษตรกรในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : พัฒนาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านการตลาด 
๑.๑ โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) 
๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตลาดเพื่อตลาดภายในประเทศ 
๑.๓ โครงการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดต่อเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) 
๑.๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารชีวภัณฑ์ของสํานักงานปศุสัตว์เขตและสํานักงานปศุสัตว์

จังหวัด 
๑.๕ โครงการปรับปรุงระบบห่วงโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ 

๒. โครงการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะของวิธีการจําหน่ายและประสิทธิผลของช่องทางการตลาดในปัจจุบัน 
๓. แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายระดับภูมิภาค 
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กลยุทธ์ท่ี ๔ : เพ่ิมช่องทางใหม่ๆ ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ติดต่อกับเกษตรกรรายใหญ่เพ่ือเสนอขายวัคซีนล็อต
ใหญ่ 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฯ เพ่ือเพ่ิมช่องทางใหม่ๆ ในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ติดต่อกับเกษตรกรรายใหญ่เพ่ือเสนอขายวัคซีนล็อตใหญ่ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ : บริหารและจัดสรรกําลังการผลิตท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฯ เพ่ือบริหารและจัดสรรกําลังการผลิตท่ีมีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ท่ี ๖ : ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ (อาเซียน) 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฯ เพ่ือขยายตลาดสู่ต่างประเทศ (อาเซียน) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาด้านชีวภัณฑ์สัตว์ 
 เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านชีวภัณฑ์สัตว์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับความสําเร็จของงานวิจัยท่ีดําเนินการได้ตามแผนวิจัยประจําปี 
๒. ร้อยละของชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีออกสู่ตลาด 

กลยุทธ์ 
๑. กําหนดแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา  
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการเสริมคุณค่าใหม่ๆ เพ่ือจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : กําหนดแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา  

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
๑. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
๒. โครงการจัดทําแผนวิจัยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการเสริมคุณค่าใหม่ๆ เพ่ือจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําแผนวิจัยชีวภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ 
๒. วิจัยการผลิต/บรรจุภัณฑ์ของชีวภัณฑ์ใหม่ๆ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการชีวภัณฑ์สัตว์ในประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ : แสวงหาโอกาสจากการร่วมมือด้านชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จาก
ศักยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่เดิม ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างการผลิต องค์ความรู้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ปศุสัตว์ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดข้ึนจากการเป็นสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือข้ึนสู่การเป็นผู้นําด้านชีวภัณฑ์สัตว์ของอาเซียน 
 ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนองค์กรท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้มีความร่วมมือในด้านการตลาดและบริการลูกค้า 

๒. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท่ีส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร  

กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท่ีส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดประชุมวิชาการระดับประเทศด้านชีวภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
 เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสํานักฯ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพท้ังด้าน
การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการของบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัยและง่ายต่อการเข้าถึง
ท้ังข้อมูลด้านการผลิต การวิจัย พัฒนา ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการต่างๆ ตลอดจนการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ อย่างบูรณาการ เพ่ือให้การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการควบคุมและป้องกันด้วยชีวภัณฑ์สัตว์เกิด
ประสิทธิผล  
 ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน (จัดทํา รวบรวมและจัดเก็บ) ในระบบ KM ขององค์กร 
กลยุทธ์ 

๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
กลยุทธ์ท่ี ๑ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เก่ียวข้องกับชีวภัณฑ์  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : พัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) 
 เป้าประสงค์ : มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้แก่บุคลากรของสํานักฯ ในทุกๆ ด้าน เพ่ือพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการเป็น
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญากับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความคาดหวังต่อ
อาชีพ 
  



17 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการอบรมตามแผนฝึกอบรมรายบุคคล 
๒. อัตรากําลังคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงาน สอดคล้องกับแผนอัตรากําลังประจําปี 
๓. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องานและองค์กร 

กลยุทธ์ 
๑. จัดทํากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงานและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : จัดทํากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว ์

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงานและความรับผิดชอบ 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. การปรับปรุงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๓. โครงการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
๔. โครงการ Happy Workplace) 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนท้ังกระบวนการ โดยคํานึงถึงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อมปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย 
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลักอาชีวะอนามัย  
กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลักอาชีวะอนามัย  
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิผลการบําบัดของเสียและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ : พัฒนาการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้านการเงินและ
การบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริหารข้อมูลสําคัญและด้านปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรให้ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

๑. รายได้รวมมากกว่ารายจ่าย 
๒. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้จากการจําหน่ายวัคซีน 
๓. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้จากผลิตภัณฑ์เพ่ิมคุณค่าต่อปี 
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๔. ร้อยละของข้อมูลสําคัญด้านการบริหาร การเงิน การตลาด บุคลากรและการผลิตท่ีจัดเก็บบนระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ 

๕. ระดับคะแนนการประเมินด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 

๑. การทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
๒. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุนอย่างเป็นระบบ 
๓. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลสําคัญสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าสืบค้นได้ 
๔. สร้างเสริมระบบการบริหารและการดําเนินงานด้านต่าง ขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ

บาล  
กลยุทธ์ท่ี ๑ : การทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. พัฒนาและจัดทําระบบบัญชีต้นทุนโดยจ้างท่ีปรึกษาจัดทําระบบบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน 
กลยุทธ์ท่ี ๒ : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุนอย่างเป็นระบบ 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําแผนแม่บทการลงทุนระยะยาวขององค์กร 
๒. บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีครอบครองให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลสําคัญสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าสืบค้นได้ 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

๑. จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯ ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของสํานัก
ฯ ในอนาคต 

๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนของเดิม 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของแผนงานทั้งระบบ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ : สร้างเสริมระบบการบริหารและการดําเนินงานด้านต่าง ขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาล 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
๑. Corporate Social Responsibility (CSR) โดย โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ

วางแผนครอบครัวสุนัขแมวในเขตชุมชน 
๒. โครงการทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัว 
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๔.๙ แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐ 
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๔.๑๐ แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

แผนปฏิบัติการ  ปีท่ีเริ่ม
ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการเงินและประสิทธิผล 
๑.พัฒนาและจัดทําระบบบัญชีต้นทุนโดยจ้างท่ี
ปรึกษาจัดทําระบบบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน 

 
๕๕ 

 
๒ 

 
ส่วนสนับสนุนฯ 

ด้านตลาดและลูกค้า 
๒. ทําแผนแม่บทด้านการตลาด 

 
๕๖ 

 

 
๑ 

 
ฝ่ายการตลาด 

 
ด้านกระบวนการ 
๓. จ้างท่ีปรึกษา GMP เพ่ือออกแบบวางระบบ 

GMP 
๔. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับ

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
๕. ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

Total Productive Maintenance และ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
๕๖ 

 
๕๖ 

 
๕๖ 

 
 

 
๑ 
 
๔ 
 
๑ 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

 
ส่วนสนับสนุนฯ 

(ฝ่ายช่างฯ) 
 

ด้านบุคลากรและการเรียนรู ้
๖. โครงการ Happy Workplace 
๗. โครงการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
๘. จัดทําแผนพัฒนาระบบงานบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
๙. จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสํานักฯท่ีสอดคล้องกับทิศทางการ
ดําเนินงานของสํานักในอนาคต 

 
๕๖ 
๕๖ 

 
๕๖ 

 
๕๖ 

 
 

 

 
๔ 
๔ 

 
๔ 

 
๑ 

 
ฝ่ายบริหารฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ 
ฝ่ายบริหารฯ 

(งานสารสนเทศ) 

ด้านอื่นๆ 
๑๐. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิผลการบําบัดของเสีย

และลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

 
๕๖ 
๕๖ 

 

 
๔ 
๔ 

 

 
ส่วนสนับสนุนฯ(ฝ่ายช่างฯ) 

ส่วนสนับสนุนฯ(ฝ่ายบําบัดฯ) 

 
 
 
 



33 
 

๔.๑๑ แผนปฏิบัติการภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค 

- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับองค์กรในรอบปีท่ีผ่านมาและคาดว่า
จะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆด้านที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในระยะเวลา 1-4 ปีถัดไป 
(2556-2559) 

1. นโยบายภาครัฐและนโยบายจากหน่วยเหนือขององค์กร 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. ลดอัตรากําลังข้าราชการ 5% ต่อปี  สูญเสียกําลังคน 

2. ปรับข้ึนเงินเดือนระบบราชการ ระดับปริญญาตรี ข้ันต่ํา 
15,000 บาท 

ทําให้ต้นทุนงบบุคลากรสูงข้ึน 

3. ค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท/คน/วัน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น 

4. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันการปรับตัวสู่มาตรฐานสากล 

5. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เสี่ยงต่อการผิดระเบียบพัสดุ 

6. การควบคุมและบําบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณมากขึ้น เพ่ือให้ผลิตวัคซีนดีมี
มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ 

7. ปริมาณความต้องการวัคซีนไม่แน่นอน ผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ 

8. การทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก ทําให้ปริมาณการใช้วัคซีน F ไม่แน่นอนมีความ
ต้องการวัคซีนเพ่ิมข้ึนในปี 2556-2559 และลดลง
ในปีต่อไป 

9. การควบคุมและจํากัดราคาวัคซีน ทําให้รายได้เริ่มไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาและลงทุน 

10. นโยบายของรัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมใช้
วัคซีนเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  

ทําให้มีการใช้วัคซีนของ สทช.อย่างต่อเนื่อง 

2. ปัจจัยด้านการเมือง 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. เสถียรภาพของรัฐบาล  ทําให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง 
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3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. ราคาสินค้าปศุสัตว์มีความผันผวน  ส่งผลกระทบต่อการใช้วัคซีน 

2. เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์รายใหญ่ของโลก(สัตว์ปีก) มีความจําเป็นในการใช้วัคซีน 

3. เขตการค้าเสรี(FTA) ทําให้วัคซีนและสินค้าทางด้านปศุ
สัตว์ ต่างประเทศ เข้ามาจําหน่ายในประเทศได้ง่ายข้ึน 

ทําให้การใช้วัคซีนของ สทช. ลดน้อยลง 

4. ปัจจัยด้านสังคมและชุมชน 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. มาตรการการควบคุมการเข้าออกสทช.  มีผลต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงไม่พอใจ 

2. น้ําเสียท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน  ทําให้มีปฏิกิริยาทางลบต่อสทช. 

5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. จําเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและวัตถุดิบและเครื่องจักร
อุปกรณ์จากต่างประเทศ 

ราคาแพงและการซ่อมบํารุงรักษารวมทั้งอะไหล่
ทดแทนหายากใช้เวลานาน 

2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 

3. เทคโนโลยีการผลิตใช้สายพันธุ์พ้ืนเมือง มีความคุ้มโรคให้ประสิทธิภาพตรงกับโรคท่ีระบาด 

4. มีเครือข่ายหน่วยงานที่สนับสนุนในการผลิตและ
พัฒนา 

ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีน 

6. ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. มาตรฐาน GMP  ต้องปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิตทําให้
ต้องลงทุนใช้งบประมาณและบุคลากรมากข้ึน 

2. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ิมต้นทุนในการดําเนินการของสทช. 

3. มีการกีดกันทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจาก
มาตรการการควบคุมโรคระบาดสากล ทําให้เป็น
อุปสรรคการส่งออกเนื้อสัตว์ จากนโยบายทางการค้า
ของบางประเทศ 

ทําให้มีความต้องการใช้วัคซีนปริมาณน้อยกว่าท่ี
ควรจะเป็น(สุกร)  
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7. ปัจจัยด้านการแข่งขัน (คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม) 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. มีการนําเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ทําให้การจําหน่ายวัคซีนของกรมปศุสัตว์น้อยลง 

2. วัคซีนต่างประเทศส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทําให้ กรมปศุสัตว์ขายวัคซีนได้น้อยลง 

3. วัคซีนกรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาถูก  สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

4. เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงทําให้ผู้แข่งขันเข้ามาได้
ยาก 

ไม่มีผู้เข้ามาลงทุน 

5. มีสินค้าทดแทนน้อย มีการใช้วัคซีนท่ีผลิตโดย สทช.อย่างต่อเนื่อง 

• คู่แข่งสําคัญประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง 
a. เอกชนผู้นําเข้าวัคซีน จํานวนหลายราย 

• คู่แข่งสําคัญมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใด 
a. เน้นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 

• เป้าหมายทางธุรกิจของคู่แข่ง 
a. มุ่งเน้นสร้างผลกําไรสูงสุด 
b. มุ่งเน้นการรักษาความผูกพันกับกลุ่มลูกค้า 
c. สร้างเครือข่ายหาลูกค้ารายใหม่ 
d. เป็นผลิตภัณฑ์หลัก 
e. เป็นผลิตภัณฑ์เสริม 

• กลยุทธ์สําคัญของคู่แข่งในปัจจุบันและที่คาดว่าจะนํามาใช้ในอนาคตเป็นอย่างไร 
a. ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร 
b. ใช้กลยุทธ์การตลาดเต็มรูปแบบ 
c. เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจให้กับลูกค้า 

• จุดแข็งและจุดอ่อนที่สําคัญของคู่แข่ง 
a. จุดแข็ง เงินทุน,ต้นทุนต่ํา,บุคลากรด้านการตลาดมีคุณภาพ,การบริหารจัดการองคก์ร การควบคุม

ระหว่างการขนส่ง 
b. จุดอ่อน ข้อจํากัดด้านขนาด dose ท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ราคาสูง ความตรง

ของเชื้อไม่คุ้มโรค (Local Strain)  

• การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในด้านของคู่แข่งมีอะไรบ้าง 
a. คู่แข่งเตรียมความพร้อมในการทําตลาดในต่างประเทศแล้ว (อาเซียน) 
b. มีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้ามากข้ึน 
c. การรวมตัวหรือควบรวมธุรกิจ 



47 
 

8. ปัจจัยด้านคู่ค้า (Supplier) 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. มีคู่ค้าน้อยราย  ทําให้ไม่มีอํานาจการต่อรองทั้งเรื่องราคาและ
คุณภาพวัตถุดิบในการผลิต 

9. ปัจจัยด้านลูกค้า (Customer) 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. ลูกค้าบางรายไม่เชื่อม่ันในคุณภาพวัคซีน การใช้วัคซีนอาจมีปริมาณน้อยลง 

2. การกระจายวัคซีนสู่ตลาดยังไม่ท่ัวถึง โอกาสทางการตลาดน้อยลง 

3. กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้าและเป็นเครือข่ายการกระจายสินค้า  มีกลุ่มลูกค้าท่ีแน่นอน 

• กลุ่มลูกค้า แบ่งได้ก่ีกลุ่ม อัตราการขยายตัวของแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
a. ส่วนราชการ (อัตราการเติบโตของยอดขาย = ?)ย้อนหลัง 3-5 ปี 
b. เอกชน (เกษตร)(อัตราการเติบโตของยอดขาย = ?) ย้อนหลัง 3-5 ปี 

• กลุ่มลูกค้าปัจจุบันขององค์กร พฤติกรรมและความต้องการเป็นอย่างไร 
a. ส่วนราชการ ต้องการให้ส่งมอบได้ตรงเวลาและแผน ปริมาณอุปสงค์ข้ึนกับงบประมาณที่รับ 
b. เกษตรกร ต้องการคุณภาพดี ปริมาณและเวลา ราคาถูก สะดวกในการใช้สอย multi-purpose 

vaccine ปริมาณอุปสงค์ข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการระบาดของโรค 

• องค์กรใช้กลยุทธ์อะไรบ้างและอย่างไรกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันขององค์กร 
a. สร้างให้เกิดการตระหนักและความจําเป็นใช้ เช่น ประชาสัมพันธ์ให้เชื่อม่ันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
b. บริการหลังการขาย เช่น แนะนํา ให้คําปรึกษา 
c. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงความต้องการ สะดวกต่อการใช้งาน 

• องค์กรส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าปัจจุบัน 
a. คุณภาพ 
b. ราคา 
c. ปริมาณ 
d. ตรงเวลา 

• กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีน่าสนใจ มีกลุ่มใดบ้าง ทําไมจึงน่าสนใจ 
a. บริษัทเอกชนรายใหญ่ ประเภท integrated farm (สัตว์ปีก) เหตุผลท่ีเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจ คือ มี

หรือครอบครองปริมาณสัตว์จํานวนมาก ประมาณ 80% ของปริมาณสัตว์ท้ังหมด 
b. บริษัทเอกชนรายใหญ่ ประเภท integrated farm (สุกร) เหตุผลท่ีเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจ คือ มีหรือ

ครอบครองปริมาณสัตว์จํานวนมาก ประมาณ 80% ของปริมาณสัตว์ท้ังหมด 
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c. ลูกค้าต่างประเทศ (เอกชนรายใหญ่และหน่วยงานราชการ) 
d. ตัวแทนจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 

• ความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่คืออะไร 
a. เอกชนรายใหญ่ในประเทศ ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงมาก มีความหลากหลาย(ชนิดของ

ผลิตภัณฑ์, จํานวน dose, วัคซีนรวม) บริการหลังการขาย และราคาสมเหตุสมผล 
b. ลูกค้าต่างประเทศ ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงมาก มีความหลากหลาย(ชนิดของผลิตภัณฑ์, 

จํานวน dose, วัคซีนรวม) บริการหลังการขายและราคาถูก 
c. ตัวแทนจําแหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 

• คุณค่าท่ีองค์กรคาดว่าจะส่งมอบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่คืออะไร 
a. คุณภาพ 
b. ราคา 
c. ปริมาณ 
d. ตรงเวลา 
e. ความหลากหลาย 
f. องค์ความรู้ 

• ความพึงพอใจของลูกค้าปัจจุบันท่ีมีต่อสินค้าและบริการขององค์กรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
สําคัญแล้วเป็นอย่างไรบ้าง  

a. ความพอใจอยู่ในระดับ 95% 

• การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในด้านของลูกค้ามีอะไรบ้าง 
a. ขอบเขตของตลาดจะขยายตัว เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
b. ลูกค้ามีทางเลือกมากข้ึน 
c. การรวมตัวของเกษตรกรรายเล็กเป็นกลุ่มผู้ผลิตขนาดใหญ่ 
d. ลูกค้าแสวงหาข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มากข้ึน 

10. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด 
ประเด็น (ข้อมูล-ข่าวสาร-รายงาน) ผลท่ีคาดว่าจะมีต่อองค์กร 

1. กฎหมายและระเบียบสิ่งแวดล้อม  
 

ต้องใช้งบประมาณและบุคลากรให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมาย 

2. การเคลื่อนย้ายประชากรภายในเขตเศรษฐกิจอาเซียน อาจทําให้เกิดการติดต่อของโรคสัตว์ติดคนท่ีไม่เคย
อุบัติในประเทศมาก่อน 

3. การกําหนดเขตปลอดโรค ทําให้การจําหน่ายวัคซีนของกรมปศุสัตว์น้อยลง 
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- วิเคราะห์ข้อมูลการการดําเนินงานด้านต่างๆขององค์กร 

โครงสร้างบริบทการดําเนินงานขององค์กร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กร (Stakeholders)* 

สิ่งที่ให้กับองค์กร สิ่งที่ได้รับจากองค์กร ปัญหา/อุปสรรค ท่ีพบ
ระหว่างองค์กรกับกลุ่มฯ

หน่วยเหนือ(ภาครัฐ) ให้นโยบายและ
งบประมาณ 

สามารถควบคุมโรค
ระบาดภายในประเทศได้ 
และสนับสนุนการส่งออก 

งบลงทุนไม่เพียงพอและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติมีหลาย
ข้ันตอน 

ลูกค้าส่วนราชการ รายได้ ชีวภัณฑ์สัตว ์ ราคาไม่เหมาะสม 

ความเชื่อม่ันคุณภาพ  

ลูกค้าท่ัวไป(เกษตรกร) รายได้ ชีวภัณฑ์สัตว ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย
น้อย 

ความต้องการไม่แน่นอน 

คู่ค้า วัตถุดิบการผลิต รายได้ คุณภาพของตัวสินค้า
คุณภาพของคู่ค้า 

ชุมชนสังคม ให้ความร่วมมือและชื่น
ชมส่วนราชการ 

เป็นแหล่งสร้างงานและ
ให้ความรู้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ การ
คมนาคมสะดวกสบาย 

การยึดครองที่ดินของ
ส่วน 

ราชการ 

Regulators, อย., 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 

กรมควบคุมมลพิษ, สตง. 

กฎหมาย,ระเบียบปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ 

ต้องใช้งบประมาณสูงใน
การปฏิบัติให้ถูกต้อง
กฎระเบียบ 

อ่ืนๆ (ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร)    

หมายเหตุ* องค์กรสามารถแยกประเภทย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น คู่ค้าในประเทศ, คู่ค้าต่างประเทศ หรือแยกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 

- วิเคราะห์และประเมินโซ่คุณค่าและโซ่อุปทานภายในขององค์กรให้ระบุโซ่คุณค่าในการดําเนินงานของ
องค์กร ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการเปลี่ยนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า 

หมายเหตุ  กระบวนการดําเนินงานอาจระบุเป็นฝ่ายงานต่างๆขององค์กรหรือกระบวนการหลักตามโซ่คุณค่า 

หน่วยงาน/กระบวนการ
ดําเนินงาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ภาพรวมขององค์กร   

กระบวนการหลัก   

สํารวจความต้องการตลาด(ฝ่าย
การตลาด) 

• ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆของรัฐได้สะดวกและ
ได้รับความร่วมมือ 

• มีเครือข่ายกระจายอยู่ท่ัว
ประเทศ สามารถเข้าถึงและ
เก็บข้อมูลได้สะดวก 

• ประสิทธิผลในการวิเคราะห์
ข้อมูลตลาด 

• ข้อมูลน้อย ไม่ครอบคลุม 
• ข้อมูลไม่ถูกต้องสอดคล้องกับ

ความเป็นจริง 

วางแผน(ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ) 

• มีงบประมาณเพียงพอ 
• การเบิกจ่ายคล่องตัว 

• งบประมาณไม่สอดคล้องกับ
แผนการใช้งานท่ีแท้จริง 

จัดหาวัตถุดิบ(ฝ่ายจัดซ้ือและฝ่าย
คลังวัตถุดิบ) 

 

• มีแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

 

 

• ต้องอิงระเบียบราชการ 
• ไม่มีซอฟต์แวร์ ERP 
• ไม่มีการจัดทําแผนความ

ต้องการวัตถุดิบร่วมกัน 
• สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบยังไม่ได้

มาตรฐาน 
• สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไม่

เพียงพอ 
ผลิต(ฝ่ายผลิต) • มีเทคโนโลยีระดับสากลโดย

ใช้สเตรนในพื้นท่ี 
• บุคลากรมีประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญสูง 
• กําลังการผลิตเหลือในบาง

โรงงาน 

• ยังไม่ได้รับการรับรอง GMP 
• การบริหารงานระบบคุณภาพ

ยังไม่สมบูรณ์ 
• การตรวจสอบวัตถุดิบท่ีใช้ยัง

ไม่ครบถ้วน 
• การอบรมและพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์ 
• ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการ
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ผลิตของบางโรงงานให้
เหมาะสมกับความต้องการ 

• เครื่องจักรเก่าและชํารุด 
• วัคซีนบางชนิดผลิตได้ไม่ตรง

ความต้องการทั้งปริมาณและ
เวลา 
 

ควบคุมคุณภาพ   

:ทดสอบ(กลุ่มทดสอบ) • กระบวนการทดสอบอิง
มาตรฐานสากล 

• มีการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 

• ขาดการ validate ในการ
ทดสอบบางวิธี  

• ห้องปฏิบัติการทดสอบยัง
ไม่ได้รับการรับรอง 
ISO17025 

• คอกสัตว์ทดลองที่ใช้ในการ
ทดสอบบางคอกยังไม่ได้
มาตรฐาน 

:ประกันคุณภาพ(ฝ่ายประกัน
คุณภาพ) 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ตามหลัก GMP 

• การปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพยังไม่ครอบคลุม 

จัดเก็บและส่ง(ฝ่ายการตลาด) • สถานที่จัดเก็บและจัดส่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ระบบ Cold Chain) 

• จุดกระจายสินค้าบางแห่งยัง
ไม่ได้มาตรฐานด้านอุปกรณ์ 
และบุคลากร 

• ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การกระจายสินค้า 

• จุดกระจายสินค้ายังไม่
ครอบคลุมทุกอําเภอ 

• ตัวแทนจําหน่ายขาดแรงจูงใจ
ในการจําหน่าย 

กระบวนการสนับสนุน   

ฝ่ายบริหารทั่วไป • ละเอียดรอบคอบ ดําเนินงาน
รวดเร็ว 

• ระบบสรรหา คัดเลือก
บุคลากร เป็นระบบส่วนกลาง
ของกรมฯ 

• โครงสร้างองค์กรไม่
สอดคล้องกับการบริหารและ
การดําเนินงานในปัจจุบัน 
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• ระเบียบราชการทําให้การ
ดําเนินงานล่าช้า 

• สมรรถนะของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ฐานข้อมูลบุคลากรไม่สมบูรณ์
• ยังไม่มีระบบจัดเก็บเอกสารที่

ดี 
• ขาดการบริหารจัดการการ

วางผัง Layout การใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีอย่าง
เหมาะสม 

• การรักษาความปลอดภัยขาด
ประสิทธิผล 

ส่วนสนับสนุนการผลิต • มีงบประมาณเพียงพอในการ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน 

• มีระบบการผลิตน้ําประปา
ของตัวเอง ไม่ต้องพ่ึงพาจาก
ภายนอก 

• มีความสะดวกและคล่องตัว
ในการเบิกจ่ายเงิน 

• อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 
ด้านสาธารณูปโภคเก่าชํารุด
ขาดการบํารุงรักษาอย่าง
เหมาะสม 

• ช่างขาดประสบการณ์ในการ
ซ่อมบํารุง 

• บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอ 

• อุปกรณ์มีความเฉพาะ ทําให้
ยากต่อการจัดหาอะไหล่ การ
ซ่อมบํารุง 

• มีระบบการสํารองไฟฟ้า
ส่วนกลางไม่เพียงพอ 

• ความรู้ของบุคลากรไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

• ความหลากหลายของ
ครุภัณฑ์สําหรับการใช้งาน
เดียวกัน ทําให้การจัดหาและ
สํารองอะไหล่ทําได้ยาก 

• ขาดการสื่อสารและ
ประสานงานที่ดีกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

• บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง
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ระบบบัญชีขาดความ
รอบคอบในการปฏิบัติและ
บันทึกข้อมูล 

• ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี 

• บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่มีความรู้เก่ียวกับ
กฎระเบียบข้อกําหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

• ขาดห้องปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน 

• การดําเนินงานหลายด้านยัง
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา • มีงบประมาณเพียงพอและ
คล่องตัวในการดําเนินงาน 

• ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ใน
การวิจัย 

• ไม่มีสถานที่วิจัยท่ีเหมาะสม 
กลุ่มสัตว์ทดลอง • มีการเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ

เฉพาะแห่งเดียวในประเทศ
ไทย 

• การเลี้ยงและจัดการ
สัตว์ทดลองบางชนิดไม่ได้
มาตรฐาน 

• คอกสัตว์บางชนิดไม่ได้
มาตรฐาน 

• บุคลากรไม่มีความรู้ท่ี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

บริการหลังการขาย • มีความพร้อมด้านวิชาการ 
• มีความพร้อมด้าน

งบประมาณ 

• ไม่มีแผนด้านการจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

• สินค้า/บริการแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆก่ีประเภท 

• สินค้า/บริการหลักคืออะไรบ้าง 

• ความโดดเด่นของสินค้า/บริการขององค์กรคืออะไร 

• แนวคิดสําคัญท่ียึดถือในการสร้างสรรค์สินค้า/บริการขององค์กรคืออะไร 

• ประโยชน์ใช้สอย เทียบความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของคู่แข่ง 

• คุณภาพ เทียบความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของคู่แข่ง 
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• ราคา/ต้นทุน เทียบความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของคู่แข่ง 

• การส่งมอบ เทียบความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของคู่แข่ง 

• ความสร้างสรรค์ เทียบความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของคู่แข่ง 

• ภาพลักษณ์ เทียบความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของคู่แข่ง 
จุดแข็ง 

• ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเชื้อพันธุ์ท้องถิ่น ทําให้มีความคุ้มโรคในประเทศได้ดี 

• ผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่มีคู่แข่ง 

• ราคาขายถูก 

• ขนาดบรรจุบางผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย 

• มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้โดยหน่วยงานอ่ืนๆของกรมปศุสัตว์ 

จุดอ่อน 

• ความเชื่อม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต่ํา (การรับรู้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์) 

• วิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่เหมาะสมในการใช้งานจริงในทางปฏิบัติ 

• ขนาดบรรจุบางผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางกลุ่ม 

• ไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางกลุ่ม 

• ไม่สามารถทํากิจกรรมส่งเสริมการขายเนื่องจากติดระเบียบราชการ 

• การสื่อสารการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือการสื่อสารไม่ครอบคลุม 

• การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพ่ือสร้างความต้องการใช้ให้กับเกษตรกรยังไม่เพียงพอ 
ด้านบุคลากร 

• ความเพียงพอ (จุดอ่อน หลายส่วนงานหลัก) 

• ประสบการณ์  (จุดอ่อน วิจัยและพัฒนา, ช่าง, สายงานสนับสนุน) 

• ความรู้ (จุดแข็ง การผลิต,การทดสอบ จุดอ่อน ทุกสายงานที่เหลือ) 

• ทักษะ (จุดแข็ง) 

• ทัศนคติ (จุดอ่อน) 

• จุดเด่น-จุดด้อยของบุคลากร (กลุ่มบริหาร, กลุ่มปฏิบัติการ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) 
ด้านวัฒนธรรมองค์กรและระบบงาน 

• วัฒนธรรมหลัก ค่านิยมท่ีสําคัญขององค์กร (จุดอ่อน) 

• ความเชื่อและพฤติกรรมร่วมของบุคลากรท่ีเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร (จุดอ่อน) 

• การสร้างบรรยากาศในการทํางานของผู้บริหารระดับต่างๆ (จุดอ่อน) 

• ระบบงานสรรหาบุคลากร (จุดอ่อน) 

• ระบบงานพัฒนาบุคลากร (จุดอ่อน) 
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• ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน (จุดอ่อน) 

• ระบบการเรียนรู้ขององค์กร (จุดอ่อน) 

• ระบบการบริหารผลตอบแทนและการจูงใจ (จุดอ่อน) 

• ระบบงานพัฒนาองค์กร (จุดอ่อน) 
ด้านเทคโนโลยี 

• ประเด็นความเพียงพอ ความทันสมัย สมรรถนะและการใช้ประโยชน์ (จุดอ่อน) 

• เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

• เทคโนโลยีในการผลิต (จุดอ่อน) 

• เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา (จุดอ่อน) 

• สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (จุดอ่อน) 

• เทคโนโลยีสารสนเทศ (จุดอ่อน) 

• การใช้อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

• การใช้ในการเรียนรู้-สร้างองค์ความรู้ 

• การใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ด้านการเงิน  

• การบริหารงบประมาณ (จุดแข็ง) 

• ความสามารถในการทํากําไร (จุดอ่อน) 

• การบริหารสภาพคล่อง (เงินทุนหมุนเวียน) (จุดแข็ง) 

• การเจริญเติบโต (รายได้) (จุดอ่อน) 

• ความสามารถในการเพิ่มมูลค่า (จุดอ่อน) 
 
จากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร  ทําให้สามารถกําหนดโอกาส 

(Opportunity : O) และอุปสรรค(Threat : T) ท่ีมีผลกระทบความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร และเมื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรแล้วทําให้สามารถเรียนรู้จุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน 
(Weakness : W) ของความสามารถในการดําเนินงาน (Core competency) ขององค์กร เพ่ือจะนําผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังหมดมากําหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือดําเนินกิจการ
ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2556 – 2559 

หมายเหตุ  
1)  *** มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด 
2) ** มีผลกระทบต่อองค์กรมาก 
3) * มีผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง 
4) ไม่มี * มีผลกระทบต่อองค์กรน้อย 
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SWOT รายละเอียด 

จุดแข็ง(S) S1 บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะในงานของตน 
S2**ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเชื้อพันธุ์ท้องถิ่น ทําให้มีความคุ้มโรคในประเทศได้ดี 
S3**ปริมาณงบประมาณดําเนินงานที่เพียงพอ 
S4*ความคล่องตัวของการบริหารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
S5**ผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่มีคู่แข่ง 
S6**ผลิตภัณฑ์ราคาถูก 
S7ขนาดบรรจุบางผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย 
S8การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้โดยผ่านหน่วยงานอ่ืนๆของกรมปศุสัตว์ 
S9การประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆของภาครัฐ 
S10*มีสาขาและเครือข่ายกระจายครอบคลุมท่ัวประเทศ 
S11**บุคลากรในด้านการผลิตมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน 
S12*มีกําลังการผลิตเหลืออยู่มาก (ภาพรวม) 
S13*กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ (อิงมาตรฐานสากลและ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายนอก) 
S14**มีระบบการผลิตน้ําประปาของตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก 
S15** มีการเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะแห่งเดียวในประเทศไทย 
S16* มีความพร้อมและองค์ความรู้ด้านวิชาการ 

จุดอ่อน(W) W1**ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์เหมาะสมกับตําแหน่งอย่างเพียงพอ 
W2**ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
W3**ระบบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
W4 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
W5**ความทันสมัยและสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W6ความเพียงพอและสมรรถนะของเทคโนโลยีในการผลิต 
W7เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา 
W8** การบริหารจัดการต้นทุน 
W9**ความสามารถในการสร้างรายได้ 
W10ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในการรับรู้ของกลุ่มลูกค้า 
W11ความสะดวกในการใช้สอยของผลิตภัณฑ์บางชนิด 
W12ความสามารถในการตอบสนองของผลิตภัณฑ์สําหรับความต้องการของลูกค้าบางกลุ่ม 
W13**การสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังจํากัดท้ังในด้านวิธีการและความถี่ 
W14***ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน GMP 
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W15*ความเพียงพอและน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และการนํามาวิเคราะห์ให้
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 
W16แผนงบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้จริง 
W17*ไม่มีซอฟต์แวร์ ERP เพ่ือดําเนินงานด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
W18*ขาดการวางแผนและบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่างๆ เช่น แผนความ
ต้องการวัตถุดิบ 
W19การบริหารพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จาก
ข้อจํากัดด้านผัง Layout  
W20**เครื่องจักรเก่า-ชํารุด 
W21*ระบบการบริหารคุณภาพยังไม่สมบูรณ์ 
W22*ยังมีข้อบกพร่องของกระบวนการการทดสอบคุณภาพ เช่น ไม่มีการ validate ใน
การทดสอบบางวิธี ,การทดสอบคุณภาพไม่ครบถ้วนครอบคลุม 
W23ห้องปฏิบัติการทดสอบยังไม่ได้รับการรับรอง ISO17025 
W24** คอกสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐาน 
W25สมรรถนะของการปฏิบัติการด้านการกระจายสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน
ตลอดท่ัวท้ังกระบวนการ 
W26จุดกระจายสินค้ายังไม่ครอบคลุมทุกอําเภอ 
W27* ตัวแทนจําหน่ายขาดแรงจูงใจในการจําหน่าย 
W28**โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับการบริหารและการดําเนินงานในปัจจุบัน 
W29ระเบียบราชการทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
W30ยังไม่มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเอกสารที่ดี 
W31การรักษาความปลอดภัยขาดประสิทธิผล 
W32*ความรู้ ความชํานาญ และความเพียงพอของบุคลากรด้านซ่อมบํารุง 
W33* ความหลากหลายของชนิดและประเภทอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีใช้ 
W34**บุคลากรและกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อม 
W35** การบริหารจัดการด้านสัตว์ทดลองบางชนิดยังไม่ได้มาตรฐาน 
W36** งบลงทุนไม่เพียงพอ 
W37** บุคลากรบางตําแหน่งมีความเสี่ยง(สารพิษ,การติดเชื้อพิษ)ต่อการปฏิบัติงานแต่ไม่มี
แรงจูงใจและค่าตอบแทนพิเศษ 

โอกาส(O) O1*เขตการค้าเสรี(FTA)และประชาคมอาเซียนทําให้วัคซีนและสินค้าทางด้านปศุสัตว์ 
สามารถจําหน่ายระหว่างประเทศได้ง่ายข้ึน 
O2 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชีวภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
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O3* มีสินค้าทดแทนน้อย 
O4 เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงทําให้ผู้แข่งขันเข้ามาได้ยาก 
O5* กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้าและเป็นเครือข่ายการกระจายสินค้า 
O6* ขอบเขตของตลาดจะขยายตัว เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
O7 การรวมตัวของเกษตรกรรายเล็กเป็นกลุ่มผู้ผลิตขนาดใหญ่ 
O8 ลูกค้าแสวงหาข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มากข้ึน 
O9 การเคลื่อนย้ายประชากรภายในเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

อุปสรรค(T) T1 เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง 
T2* ราคาสินค้าปศุสัตว์มีความผันผวน 
T3 เขตการค้าเสรี(FTA)และประชาคมอาเซียนทําให้วัคซีนและสินค้าทางด้านปศุสัตว์ 
สามารถจําหน่ายระหว่างประเทศได้ง่ายข้ึน 
T4การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สายพันธุ์สัตว์ท่ีทนทานต่อโรค 
T5เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ท่ีมีภูมิคุ้มกันการระบาด และการเป็นโรค 
T6เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชีวภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
T7*การให้ความสําคัญกับมาตรฐาน GMP 
T8กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
T9* มีการกีดกันทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากมาตรการการควบคุมโรคระบาดสากล 
ทําให้เป็นอุปสรรคการส่งออกเนื้อสัตว์ จากนโยบายทางการค้าของบางประเทศ 
T10* มีการนําเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ 
T11 วัคซีนต่างประเทศส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
T12* คู่แข่งเตรียมความพร้อมในการทําตลาดในต่างประเทศแล้ว (อาเซียน) 
T13* การทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้ามากข้ึน 
T14 การรวมตัวหรือควบรวมธุรกิจของรายอื่นๆในตลาด 
T15ลูกค้าบางส่วนไม่เชื่อม่ันในคุณภาพวัคซีน 
T16การรวมตัวของเกษตรกรรายเล็กเป็นกลุ่มผู้ผลิตขนาดใหญ่ 
T17ลูกค้าแสวงหาข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มากข้ึน 
T18*กฎหมายและระเบียบสิ่งแวดล้อม 
T19*การกําหนดเขตปลอดโรค 
T20* นโยบายการควบคุมและจํากัดราคาวัคซีนของรัฐบาล 
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  จากผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคข้างต้น สามารถวิเคราะห์ กําหนดกล
ยุทธ์การแข่งขัน สําหรับสํานักฯ ดังต่อไปนี้ 

SWOT Matrix โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

จุดแข็ง(S) 
1. สื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับรู้ถึงจุดเด่น

เรื่องการใช้เชื้อพันธุ์ท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์
(S2,O1,O6) 

2. ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ(S12,O1,O6) 
3. ทําน้ําดื่มจําหน่ายหรือแจกจ่ายเป็นพรีเม่ียม

(S14,O5) 
4. ติดต่อกับเกษตรกรรายใหญ่เพ่ือเสนอขายวัคซีน

ล็อตใหญ่(S6,S12,O7) 
5. รับจ้างผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลาง

ถึงใหญ่(S6,S12,O7) 
6. ผลิตไข่ปลอดเชื้อจําหน่ายเพ่ืองานวิชาการและ

สาธารณสุข(S15,O3) 
7. ขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน(S5,O1) 
8. ให้นักวิชาการในสถาบันการศึกษาเป็น

กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ภาพลักษณ์ และให้ความรู้กับเกษตรกร
(S9,O8) 

9. บูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี(S9,O2,W7) 

10.นําความรู้ไปให้กับกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน 
แผนงานโครงการ เช่น จัดตั้งฟาร์มสาธิตท่ีร่วมมือ
กันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้, จัดทําสื่อหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อม่ัน 
(S16,O7,T17) 

11.จัดนิทรรศการ,จัด Forum ด้านวิชาการที่เหมาะ
กับเกษตรกรในการเรียนรู้ (S13,O7,O8,W10,T15) 

1. สร้างความร่วมมือกับ
เอกชนในการเข้าสู่ตลาด
อาเซียน(S12,T12) 

2. ลงทุนพัฒนาให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
(S3,T7,T18) 
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จากผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคข้างต้น สามารถวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการริเริ่ม เพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนที่สําคัญของสํานักฯ ดังต่อไปนี้ 

SWOT Matrix (จุดอ่อน) แผนงาน/โครงการ 

W14,W1,W6,W10,W19,W21,W22,
W23,W28,W34,W35,W37,W24 

1. จ้างท่ีปรึกษา GMP เพ่ือออกแบบวางระบบ GMP 
2. ปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิตให้ได้ GMP 

W1 1. วิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพ่ือกําหนด competency ของ
บุคลากร 

2. จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเรียนดีเพ่ือมาเป็น
บุคลากรขององค์กรในอนาคต 

3. ร่วมออกแบบหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้
ทักษะสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง 

4. เสนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรต่อบอร์ดบริหาร
เงินทุน 

W2,W3,W4 1. จัดทําแผนพัฒนาระบบงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. จัดจ้างบุคลากรเพ่ิมเติมด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

W5 1. จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯท่ีสอดคล้อง
กับทิศทางการดําเนินงานของสํานักในอนาคต 

W8 1. จ้างท่ีปรึกษาจัดทําระบบบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน 

W9 1. แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายระดับภูมิภาค 
2. บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดรายได้และประโยชน ์

W13 1. ทําแผนแม่บทด้านการตลาด 

W20 1. ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Total Productive 
Maintenance และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

W28 1. ทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัว 

W36 1. จัดทําแผนแม่บทการลงทุนระยะยาวของสํานักฯ 

เม่ือทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environmental Analysis) ซ่ึงจะทําให้ได้
จุดแข็งและจุดอ่อน ในแต่ละกิจกรรมสําคัญของเงินทุนฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีปรึกษา (บริษัท ไทยเรทติ้งอินฟอร์เมชั่นแอนด์เซอร์วิส จํากัด : TRIS) จึงทํา
การจัดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนงานเข้าสู่มิติต่างๆ ให้ชัดเจน ดังตารางจํานวน 4 ตาราง ต่อไปนี้ 

มิติ (Balanced Score Card) วัตถุประสงค์ 

ด้านการเงินและประสิทธิผล 1. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล 
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 2. มีเงินทุนและงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ด้านตลาดและลูกค้า 

 

1. ลูกค้าทุกกลุ่มได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

เก่ียวข้องกับสุขภาพสัตว์ท้ังในและต่างประเทศ 
ด้านกระบวนการ 

 

1. การผลิตวัคซีนทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2. วิจัยพัฒนาเพ่ือคิดค้น/คัดเลือกเทคโนโลยีฯ 
3. พัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางความ

ร่วมมือฯ 
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสม มีความอิสระ

คล่องตัว 
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 

 

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สรรหา
คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพฯ 

ด้านอ่ืนๆ 

 

1. ปฏิบัติตามข้อกําหนดสากลในด้านสิ่งแวดล้อมหรือได้รับการ
รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

2. เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

มิติ (Balanced Score Card) ตัวช้ีวัด 

ด้านการเงินและประสิทธิผล 

 

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้จากการจําหน่ายวัคซีน 
2. รายได้รวมจากการขายและบริการ 

ด้านตลาดและลูกค้า 

 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
และบริการ 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

3. จํานวนลูกค้ารายใหม่ 
4. จํานวนองค์กรท่ีสํานักฯได้มีความร่วมมือในด้านการตลาด

และบริการลูกค้า 
5. ร้อยละของชีวภัณฑ์ใหม่ๆท่ีออกสู่ตลาดและประสบ

ความสําเร็จในตลาดมียอดจําหน่ายตามแผนหรือผู้ใช้พึงพอใจ 
6. อัตราการเพิ่มข้ึนรายได้จากผลิตภณัฑ์เพ่ิมคุณค่าต่อปี 
7. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ิมคุณค่าต่อปี 
8. ร้อยละของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ การ

ตระหนักและเห็นความสําคัญของชีวภัณฑ์ 
ด้านกระบวนการ 

 

๑. ร้อยละของชีวภัณฑ์ท่ีผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
แผนการผลิตประจําปี 

๒. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีสําเร็จตามแผนวิจัยประจําปี 
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๓. อัตราการสูญเสียของผลผลิต 
๔. มีแผนแม่บทและนโยบายของสํานักฯท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการ

เข้าสู่ตลาด AEC 
๕. จํานวนองค์กรเครือข่ายความร่วมมือต่อปี 
๖. จํานวนโครงการเชิงกลยุทธ์ท่ีสํานักฯร่วมดําเนินงานกับ

องค์กรเครือข่ายต่อปี 
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 

 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการอบรมตามแผนฝึกอบรม
รายบุคคล 

2. จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน(จัดทํา รวบรวมและจัดเก็บ)ใน
ระบบ KM ของสํานัก 

3. อัตรากําลังคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานสอดคล้องกับแผน
อัตรากําลังประจําปี 

4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องานและองค์กร 
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบุคลากรในด้านพฤติกรรม

ในงานและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 
ด้านอ่ืนๆ 

 

1. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงใน
แต่ละปี 

2. มีและใช้ระบบการวางแผน การติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ระดับคะแนนการประเมินด้านการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ตามระบบการประเมินท่ีเป็นสากล 

4.  
 

มิติ (Balanced Score Card) กลยุทธ์ 

ด้านการเงินและประสิทธิผล 

 

1. การทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุนอย่างเป็น

ระบบ 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการเสริมคุณค่าใหม่ๆเพ่ือจําหน่ายในเชิง

พาณิชย์ 
 

ด้านตลาดและลูกค้า 

 

1. พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง 

2. สร้างความเข้าใจและให้ความรู้และสร้างความตระหนักความ
จําเป็นใช้เก่ียวกับชีวภัณฑ์สัตว์ สื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
รับรู้ถึงจุดเด่นเรื่องการใช้เชื้อพันธุ์ท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ 

3. พัฒนาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4. เพ่ิมช่องทางใหม่ๆในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ติดต่อกับ



63 
 

มิติ (Balanced Score Card) กลยุทธ์ 

เกษตรกรรายใหญ่เพ่ือเสนอขายวัคซีนล็อตใหญ่ 
5. ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ(อาเซียน) 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่ส่งเสริมการ

ดําเนินงานของสํานักฯ 
ด้านกระบวนการ 

 

1. เพ่ิมศักยภาพของกระบวนการผลิต สําหรับรองรับการผลิตชีว
ภัณฑ์ใหม่ๆ 

2. กําหนดในแผนแม่บทวิจัยและพัฒนาพร้อมท้ังขยายขอบเขต
หน้าท่ีรับผิดชอบให้ครอบคลุมกับ know how และวิธีการ
ปฏิบัติเดิม บูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี 

3. บริหารและจัดสรรกําลังการผลิตท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและกระบวนการที่

เก่ียวเนื่องกัน 
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 

 

1. จัดทํากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน

และความรับผิดชอบ 
3. มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และระบบสนับสนุน

การเรียนรู้ขององค์กร 
4. รณรงค์สร้างค่านิยม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ

คนในองค์กร 
5. จัดให้มี เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ด้านอ่ืนๆ 

 

1. สร้างเสริมระบบการบริหารและการดําเนินงานด้านต่างๆของ
องค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

 

มิติ (Balanced Score Card) แผนงาน/โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์  

ด้านการเงินและประสิทธิผล 

 

1.พัฒนาและจัดทําระบบบัญชีต้นทุนโดยจ้างท่ีปรึกษาจัดทําระบบ
บัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน 
2.พัฒนาระบบงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
ใหม่ๆ 
3.บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีครอบครองให้เกิดรายได้
และประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสํานักฯครองครอบอยู่ 
4.จัดทําแผนแม่บทการลงทุนระยะยาวของสํานักฯ 
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มิติ (Balanced Score Card) แผนงาน/โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์  

5.ทําน้ําดื่มจําหน่ายหรือแจกจ่ายเป็นพรีเม่ียม 
6.ผลิตไข่ปลอดเชื้อจําหน่ายเพ่ืองานวิชาการและสาธารณสุข 

ด้านตลาดและลูกค้า 

 

1.พัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกของเกษตรกรสําหรับการตลาดและการวิจัย
ชีวภัณฑ์ 
2.จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฯ 
3.วิเคราะห์ประเมินสมรรถนะของวิธีการจําหน่ายและประสิทธิผลของ
ช่องทางการตลาดในปัจจุบัน 
4.ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบและให้ความรู้กับกลุ่ม
ลูกค้าเดิมและท่ียังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของสํานักฯ 
5.จัดตั้งฟาร์มสาธิตท่ีร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ 
6.จัดนิทรรศการ,จัด Forum ด้านวิชาการที่เหมาะกับเกษตรกรในการ
เรียนรู้ 
7.แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายระดับภูมิภาค 
8.ทําแผนแม่บทด้านการตลาด 
9.ให้นักวิชาการในสถาบันการศึกษาเป็นกระบอกเสียงในการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และให้ความรู้กับเกษตรกร 

ด้านกระบวนการ 

 

4.จัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เก่ียวข้องกับชีวภัณฑ์ 
5.จัดประชุมวิชาการระดับประเทศและระหว่างประเทศด้านชีวภัณฑ์ 
6.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7.โครงการ Lean Enterprise 
8.จัดตั้งหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้าน AEC ของสํานักฯ 
9.ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Total Productive 
Maintenance และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
10.ขยายโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติม 
11.จัดตั้งหรือมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหาร 
12.จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของแผนงานทั้ง
ระบบ 
13.จัดทําคู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบราชการต่างๆ 
14.สร้างโรงงานผลิตวัคซีนใหม่ฯ 
15.รับจ้างผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางถึงใหญ่ 
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มิติ (Balanced Score Card) แผนงาน/โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์  

ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 

 

1.จัดทําแผนฝึกอบรมรายบุคคล(Individual Training and 
Development Plan) 
2.ปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากร 
3.นําเข้าข้อมูลสําคัญของฝ่ายงานต่างๆสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Digitalization) 
4.โครงการ Happy Workplace 
5.วิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพ่ือกําหนด competency ของ
บุคลากร 
6.จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเรียนดีเพ่ือมาเป็น
บุคลากรขององค์กรในอนาคต 
7.ร่วมออกแบบหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้
ทักษะสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง 
8.โครงการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
9.เสนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรต่อบอร์ดบริหาร
เงินทุน 
10.จัดทําแผนพัฒนาระบบงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
11.จัดจ้างบุคลากรเพ่ิมเติมด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
12.จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯท่ี
สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของสํานักในอนาคต 

ด้านอ่ืนๆ 

 

1.โครงการCSR 
2.โครงการ Green Supply Chain 
3.โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
4.โครงการเพิ่มประสิทธิผลการบําบัดของเสียและลดการปล่อยมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม 
5.ทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัว 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

 ๑. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีมีการเบิก-จ่ายวัคซีน (งบจําหน่าย) ท่ีมีปริมาณมาก ควรมีรถห้องเย็นในการ
ขนส่ง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีผู้เบิก-จ่าย หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนในเรื่องของคุณภาพ
วัคซีนท่ีดี 

 ๒. ควรมีช่างจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ท่ีมีความสามารถจัดทําโปรแกรมการตรวจเช็คห้องเย็นเป็น
ประจํา และดําเนินการซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

 ๓. การเพ่ิมแรงจูงใจสําหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบชีวภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าท่ีสูงและมีจํานวนมาก 

ผู้ให้ข้อมูล : สํานักงานปศุสัตว์เขต ๒ 

ข้อคิดเห็น 

 ๑. แผนท่ีต้องการจะทําน่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เนื่องจากสํานักฯ เป็นองค์กรมีบุคลากร มี
เงิน มีหน้าท่ีท้ังรายบุคคลและขององค์กร และสิ่งท่ีเรากําลังจะทําคือแผนที่ดีขององค์กร 

 ๒. ส่วนเงินทุนหมุนเวียนฯ อยู่ในกองทุนหมุนเวียนฯ ชื่อเดียวกัน กํากับดูแลโดยกรมบัญชีกลาง ส่วนการ
ร่างระเบียบและการอนุมัติการใช้จ่ายเงินกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ท่ีมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็น
ประธาน 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรจะเริ่มต้นด้วยการกําหนดบทบาทก่อนว่า สทช.จะเป็นหน่วยงานท่ีผลิตวัคซีนและสารทดสอบเพื่อ
กรมปศุสัตว์ หรือเพ่ือวงการปศุสัตว์ ถ้าเป็นอย่างหลังก็จะเป็นองค์การมหาชน องค์การบริหารพิเศษหรือ
รัฐวิสาหกิจ เหมือนองค์การเภสัชกรรมไปเลย แต่ถ้ายังสังกัดกรมปศุสัตว์โปรดอ่านต่อ 

 ๒. ประสิทธิภาพการผลิตน่าจะเพ่ิมได้จากการท่ีเข้าสู่ระบบ GMP จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีต้องเริ่มทําเรื่องนี้
ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ กระบวนการ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ควรทําไปพร้อมๆ กัน 

 ๓. ผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายได้มากกว่ากําลังการผลิต คือ FMD นอกนั้นเกือบท้ังหมดมีความต้องการน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของกําลังการผลิต เห็นด้วยกับการจัดทําแผนแม่บทการตลาด และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะถูกแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดในทุกวัคซีนจากผู้นําเข้าวัคซีน ถ้าเราไม่เคลื่อนไหว (เขต ๒ ผลิตไก่ Broiler ปีละประมาณ ๓๐๐ 
ล้านตัว ใช้วัคซีนทุกย่างจากบริษัท) 
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 ๔. ถ้าเราเพิ่มพันธกิจโดยผลิตวัคซีนเพ่ือจําหน่ายต่างประเทศด้วย ก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงระเบียบเงินทุน
หมุนเวียนด้วยเช่นกัน 

 ๕. วิธีท่ีจะสนองความต้องการของสังคมด้านการใช้วัคซีนอย่างตรงความต้องการและอยู่รอด ไม่เป็นภาระ
ด้านงบประมาณและสร้างความหนักใจด้านการบริหาร ควรท่ีจะต้องวิเคราะห์อุปทานของชนิดและจํานวนวัคซีน
ล่วงหน้าสัก ๑๐ ปี แล้วลดชนิดของวัคซีนและสารทดสอบที่ผลิตลง ให้เหลือเฉพาะในส่วนท่ีมีศักยภาพมากๆ 
นอกนั้นให้เป็นไปตามกลไกตลาด และท่ีน่าสนใจคือการผลิตสารทดสอบ เนื่องจากต้องใช้ไปยาวนานแม้ไม่มีโรค
ระบาดและหยุดใช้วัคซีนแล้วก็ตาม สทช. อายุ ๘๐ ปีแล้ว จะอยู่รอดก็ด้วยการปรับตัว และควรวิเคราะห์ก่อนการ
จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือทํา GMP ด้วย 

 ๖. การตัดสินใจของบอร์ดเงินทันหมุนเวียนฯ ซ่ึงปัจจุบันทําหน้าท่ีแทนสํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมาธิการงบประมาณและรัฐสภา มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าตัดสินใจผิดหรือช้า อาจจะทําให้งานใน
ความรับผิดชอบของ สทช. ช้าไปเป็นสิบปี หรืออาจจะได้โครงการที่ไม่เคยได้ผลิตตามจํานวนที่อยู่ในข้อเสนอการ
ก่อสร้างเลย เช่น โครงการผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ดังนั้น ความใกล้ชิดระหว่าง ผอ.สทช . เลขาเงินทุนฯ กับ
คณะกรรมการเงินทุนฯ เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลท่ีแท้จริงและเพื่อความเข้าใจท่ีใกล้เคียงกัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 

 ๗. เรื่องเร่งด่วนท่ีควรทําเลย คือการเลือกผู้แทนจําหน่ายวัคซีน โดยปศุสัตว์อําเภอในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ือ
เป็นการนําร่องทุกภาคของประเทศ จุดประกายให้เกิดการตื่นตัวในการใช้วัคซีนของกรมฯ โดยต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้วย ปีละ ๑ – ๒ ชนิดวัคซีน พร้อมสิ่งตอบแทนต่อผู้แทนจําหน่ายท่ีกรมฯ เป็นผู้พิจารณา
ให้ 

 ๘. จัดทําระบบบัญชีและมีเจ้าหน้าท่ีของตนเอง ต้นทุนการผลิตท่ีหามาหลายปีแล้วต้องหาให้ได้ในปีหน้า 
และจะใช้สิ่งท่ีหาได้นี้ต้องใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางการผลิตขององค์กร 

ผู้ให้ข้อมูล : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (ดูเอกสารแนบ) 

 

 


