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1.ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการเพื่อให้

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 GMP

1.พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน

ให้ได้ตามมาตรฐาน GMP

จ้างที่ปรึกษาฯสํารวจ 

วางแผน ให้คําแนะนํา

 และจัดทําแผนแม่บทฯ

คัดเลือกแผนการ

ปรับปรุงเพื่อขอ

งบประมาณดําเนินการ

ดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการและ

โรงงานตาม

งบประมาณที่ได้รับ

ดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการและ

โรงงานตาม

งบประมาณที่ได้รับ

ดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการและ

โรงงานตาม

งบประมาณที่ได้รับ

2.1. ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่

มีผลต่อผลิตภัณฑ์และ

บริการ

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องได้รับการอบรม

ความรู้ด้านการตลาดและ 

Logistic

3.พัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับลูกค้าและเข้า

ใจความต้องการของลูกค้า

แต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

พัฒนาฐานข้อมูลเชิง

ลึกของเกษตรกร

สําหรับการตลาดและ

การวิจัยชีวภัณฑ์

2.2 ร้อยละของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายที่มีความรู้ความ

เข้าใจ การตระหนักและ

เห็นความสําคัญของชีว

ภัณฑ์

2.2 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่

มีผลต่อผลิตภัณฑ์และ

บริการ

ประชาสัมพันธ์ด้วย

สื่อหลากหลาย

รูปแบบและให้ความรู้

กับกลุ่มลูกค้าเดิมและ

ที่ยังไม่เคยใช้

ผลิตภัณฑ์ของสํานักฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(เป้าประสงค์หลัก)

แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

2.เพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตและ

กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน

2.อัตราการสูญเสียของ

ผลผลิต

แผนงาน/โครงการกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนทั้งกระบวนการ ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า เช่น หลักเกณฑ์ GMP เป็นต้น รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

ตัวชี้วัด       1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. โรงงานผลิตวัคซีนทุก

โรงงานได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GMP

1. พัฒนากระบวนการผลิต

วัคซีนตามมาตรฐานสากล

4.สร้างความเข้าใจ ให้

ความรู้และสร้างความ

ตระหนักความจําเป็นใช้

อบรมความรู้เกี่ยวกับ GMP และการบริหารการผลิต ให้กับบุคลากรของสํานักฯ

ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Total Productive Maintenance และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง



               2. อัตราการสูญเสียของผลผลิต

56 57 58 59 60

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(เป้าประสงค์หลัก)

แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนทั้งกระบวนการ ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า เช่น หลักเกณฑ์ GMP เป็นต้น รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

ตัวชี้วัด       1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

2.3 ร้อยละของชีวภัณฑ์ที่

ผลิตได้ตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ในแผนการผลิต

ประจําปี

จัดตั้งฟาร์มสาธิตที่

ร่วมมือกันระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้ใช้

จัดนิทรรศการ จัด 

Forum ด้านวิชาการที่

เหมาะกับเกษตรกรใน

การเรียนรู้

5.พัฒนาช่องทางการ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์

ทําแผนแม่บทด้าน

การตลาด

วิเคราะห์ประเมิน

สมรรถนะของวิธีการ

จําหน่ายและ

ประสิทธิผลของ

ช่องทางการตลาดใน

ปัจจุบัน

แต่งตั้งตัวแทน

จําหน่ายระดับภูมิภาค

แต่งตั้งตัวแทน

จําหน่ายระดับภูมิภาค

แต่งตั้งตัวแทน

จําหน่ายระดับภูมิภาค

6.เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ใน

การจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ติดต่อกับเกษตรกรรายใหญ่

เพื่อเสนอขายวัคซีนล็อต

ใหญ่

7.บริหารและจัดสรรกําลัง

การผลิตที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

2. ลูกค้าทุกกลุ่มได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ

ตระหนกความจาเปนใช

เกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ 

สื่อสารให้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายรับรู้ถึงจุดเด่น

ของผลิตภัณฑ์

จัดทําข้อตกลงความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนฯ

จัดทําข้อตกลงความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนฯ

2. พัฒนาระบบการผลิต 

การจัดเก็บและการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ตามปริมาณและ

เวลาที่ต้องการ

จัดทําข้อตกลงความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนฯ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(เป้าประสงค์หลัก)
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8.ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

 (อาเซียน)

3.1 ระดับความสําเร็จของ

งานวิจัยที่ดําเนินการได้

ตามแผนวิจัยประจําปี

3.1 ระดับความสําเร็จของ

งานวิจัยที่ดําเนินการได้

ตามแผนวิจัยประจําปี

9.กําหนดแผนแม่บทวิจัย

และพัฒนา

3.2 ร้อยละของชีวภัณฑ์

ใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด

3.2 ร้อยละของชีวภัณฑ์

ใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด

10. พัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการเสริมคุณค่าใหม่ๆ 

เพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์

จัดทําแผนวิจัยชีว

ภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ

4.1 จํานวนองค์กรที่สํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้

มีความร่วมมือในด้าน

การตลาดและบริการลูกค้า

4.1 จํานวนองค์กรที่สํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้

มีความร่วมมือในด้าน

การตลาดและบริการลูกค้า

จัดตั้งหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ด้าน AEC 

ของสํานักฯ

4.2 ระดับความพึงพอใจ

ของเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิชาการ

4.2 ระดับความพึงพอใจ

ของเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ

ระดับประเทศด้านชีว

ภัณฑ์

4. พัฒนาขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและ

เครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ

วิจัยการผลิต/บรรจุภัณฑ์ของชีวภัณฑ์ใหม่ๆ

4. ส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านวิชาการชีวภัณฑ์สัตว์

ในประชาคมอาเซียน

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

11.พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่

ส่งเสริมการดําเนินงานของ

องค์กร

ให้นักวิชาการใน

สถาบันการศึกษาเป็น

กระบอกเสียงในการ

ประชาสัมพันธ์ สร้าง

ภาพลักษณ์ และให้

ความรู้กับเกษตรกร

3. วิจัยพัฒนาเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ผลิตและควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อความสามารถในการแข่งขัน

3. เร่งรัดการวิจัยและ

พัฒนาด้านชีวภัณฑ์สัตว์
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ตัวชี้วัด       1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

5.1 จํานวนองค์ความรู้ที่

เพิ่มขึ้น (จัดทํา รวบรวม

และจัดเก็บ) ในระบบ KM 

ขององค์กร

5. พัฒนาสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้

5.1 จํานวนองค์ความรู้ที่

เพิ่มขึ้น (จัดทํา รวบรวม

และจัดเก็บ) ในระบบ KM 

ขององค์กร

12.สร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่สนับสนุนการเรียนรู้และ

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้

ขององค์กร

โครงการเสริมสร้างให้

เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

5.2 ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการอบรมตามแผน

ฝึกอบรมรายบุคคล

6.1 ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการอบรมตามแผน

ฝึกอบรมรายบุคคล

13.จัดทํากลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลฯ

จัดทําแผนพัฒนา

ระบบงานบริหารและ

พัฒนาบุคลากร

5.3 อัตรากําลังคนที่มี

คุณสมบัติตรงกับงาน

สอดคล้องกับแผน

อัตรากําลังประจําปี

6.2 อัตรากําลังคนที่มี

คุณสมบัติตรงกับงาน

สอดคล้องกับแผน

อัตรากําลังประจําปี

จัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชีวภัณฑ์

14.พัฒนาบุคลากรให้มี

ความสามารถเหมาะสมกับ

จัดทําแผนฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Training and Development Plan)

ดําเนนิการตามแผนพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. พัฒนาทุนมนุษย์

5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สรรหา 

คัดเลือกและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม 

รวมทั้งระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ

เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าไว้กับองค์กร



               2. อัตราการสูญเสียของผลผลิต

56 57 58 59 60

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(เป้าประสงค์หลัก)

แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนทั้งกระบวนการ ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า เช่น หลักเกณฑ์ GMP เป็นต้น รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

ตัวชี้วัด       1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

5.4 ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่องาน

และองค์กร

6.3 ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่องาน

และองค์กร

เสนอแนวคิดในการ

สร้างแรงจูงใจให้กับ

บุคลากรต่อบอร์ด

บริหารเงินทุน

จัดหาบุคลากร

เพิ่มเติมด้านงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล

6. ปฏิบัติตามข้อกําหนดสากลในด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรอง

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

6.ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินการเพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ

อนามัย

7. พัฒนาสู่การเป็นองค์กร

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7.1 ระดับความสําเร็จใน

การดําเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ

อนามัย

15.พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการให้เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและหลัก

อาชีวะอนามัย

7.1  รายได้รวมมากกว่า

รายจ่าย

8.1  รายได้รวมมากกว่า

รายจ่าย

8.2 ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานต่อรายได้จาก

การจําหน่ายวัคซีน

16. การทราบต้นทุนการ

ผลิตที่แท้จริงของ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

พัฒนาและจัดทํา

ระบบบัญชีต้นทุนโดย

จ้างที่ปรึกษาจัดทํา

ระบบบัญชีการเงิน

และบัญชีต้นทุน

บนัทึกข้อมูลในระบบบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงินให้ครบถ้วนตามเวลาที่กําหนด

7.2 อัตราการเพิ่มขึ้นของ

โครงการเพิ่มประสิทธิผลการบําบัดของเสียและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งงานและความ

รับผิดชอบ

7. มีเงินทุนและงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง

นโยบาย
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8.3 อัตราการเพิ่มขึ้นของ

รายได้ จากผลิตภัณฑ์เพิ่ม

คุณค่าต่อปี

17. การศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการที่จะลงทุน

อย่างเป็นระบบ

จัดทําแผนแม่บทการ

ลงทุนระยะยาวของ

องค์กร

บริหารการใช้

ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินที่ครอบครอง

ให้เกิดรายได้และ

ประโยชน์สูงสุด

8. ปฏิรูประบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัว เพื่อรองรับการ

ดําเนินงานเชิงรุกและครบวงจร

8.    มีและใช้ระบบการ

วางแผน การติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงาน

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.4 ร้อยละของข้อมูล

สําคัญด้านการบริหาร 

การเงิน การตลาด 

บุคลากร และการผลิต ที่

จัดเก็บบนระบบ

สารสนเทศที่มีอยู่

18.ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ ให้มีข้อมูล

สําคัญ สําหรับผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานเข้าสืบค้น

ได้

จัดทําแผนแม่บทระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสํานักฯที่

สอดคล้องกับทิศ

ทางการดําเนินงาน

ของสํานักในอนาคต

9.1 ร้อยละของการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละปี

8.5 ร้อยละของการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละปี

โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR)

ทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัว

8. พัฒนาการบริหาร

จัดการด้านชีวภัณฑ์สัตว์

8.6 ระดับคะแนนการ

ประเมินด้านการ

บริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล

19.สร้างเสริมระบบการ

บริหารและการดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ขององค์กรให้

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ

บาล

โครงการ Happy Workplace

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของแผนงานทั้งระบบ

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่ม

คุณค่าต่อปี

9.   เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 9.2 ระดับคะแนนการ

ประเมินด้านการ

บริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล

นโยบาย
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