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บทที่ 1 
 

บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้จัดทําขึ้น
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายคณะผู้จัดทําได้ดําเนินการโดยใช้หลักการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร(SWOT Analysis)ตามหลักของBalance scorecardทั้ง ๔ ด้าน 
คือด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียนของเงินทุนในปัจจุบัน 
เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี TOWS Matrix ทําให้รู้
ตําแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือเชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงพัฒนาและเชิงรับหรือปรับปรุง
แก้ไข เพื่อลดจุดอ่อนและอุปสรรค สร้างความเข้มแข็งและตอบสนองต่อโอกาสของเงินทุน ให้สอดคล้องกับ
ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายที่ได้รับในแต่ละปีโดยแผนฯ ฉบับนี้สามารถกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 9ประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการใช้จุดแข็งขององค์กรประสานกับโอกาสที่มีของอุตสาหกรรม โดยใช้การวิจัยและ
พัฒนามาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งชนิด ปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์คือ 

๑.๑ เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคใน
สัตว์ 

๒. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกันเป็นการใช้จุดแข็งขององค์กรหลบหลีกอุปสรรค โดยการพัฒนาโรงงานตลอดทั้ง
กระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทําให้วัคซีนได้รับความเช่ือมั่น แม้ว่าวงเงินการลงทุนที่จะใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาจะมีมูลค่าที่สูงมาก แต่เงินทุนหมุนเวียนฯ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ยังมีข้อได้เปรียบ ตรงที่มีเชื้อที่
เกิดในพื้นที่เป็นเชื้อสายพันธ์ท้องถิ่น ที่มีการผลิตและมีสต๊อกเชื้ออยู่แล้ว ขนาดบรรจุภัณฑ์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ มีเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความชํานาญเฉพาะทางสูง เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรต่อการใช้วัคซีน อันส่งผลให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น ภายใต้การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
๒.๑ เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับมาตรฐาน GMP 
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๓. ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาเป็นการใช้โอกาสที่มีแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรให้น้อยลงหรือหมดไป โดยการพัฒนาการ
ดําเนินการและการบริหารงานทุกๆ ด้านขององค์กร ที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
3.1 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ ให้มีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 
3.2พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.3 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
3.4 พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ 

๔. ยุทธศาสตร์เชิงรับหรือป้องกันแก้ไขเป็นการให้ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกอุปสรรค โดยการปรับปรุง
แก้ไขด้านที่องค์กรยังมีจุดอ่อนให้สามารถดําเนินการต่อไปได้โดยทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติ มาตรฐานต่างๆ โดยพ่ึงพาหลักการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนดําเนินการประกอบด้วย ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
๔.1 ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินการทุกด้านภายในองค์กร 
๔.2 ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและ

ถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๔.๓ รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
๔.๔ รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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บทที่ 2 
 

 หลักการและเหตุผล 
 

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นมากมายในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การมีหนี้สิ้นมากล้นและขาดความสามารถในการชําระหนี้ การขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ การเปลี่ยนขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกลุ่มประเทศทั้ง 1๑ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย เมียนมา เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน 
การลงทุนและสิ่งแวดล้อม นํามาซึ่งกฎ กติกาสากลใหม่ๆ ในการบริหารจัดการภูมิภาค ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียม
ความพร้อมในการรับมือ นอกจากนั้นสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การประสบ
ปัญหาด้านอาหาร พลังงาน การเกิดระบาดของโรคต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์ ที่กระจายไปทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมา การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย พ.ศ. 256๑-256๕ จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการเป็นวางกรอบแนวทางการพัฒนาด้านการผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้การปศุสัตว์ไทย สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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บทที่ 3 
 

ศักยภาพของเงินทุนหมุนเวยีนเพือ่ผลติวัคซีนจาํหนา่ย 
 

3.๑ สภาพทนุหมนุเวียนในปัจจบุนั 
 

3.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
๑. กรมปศุสัตว์ : กําหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ 
๒. บอร์ดบริหารเงินทุนฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ที่ต้องใช้ในแต่ละปี  
๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ : มีหน้าที่ผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีหน่วยงานภายในดังนี้ 

กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์  
กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มช่างซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายประกันคุณภาพ 

๔. กองคลัง : ดูแลด้านการบัญชี การเงิน จัดทํางบการเงิน อนุมัติการจ่ายเงิน 
๕. กรมบัญชีกลาง : ดูแลเงิน, อนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน 
๖. สคบ. : ลูกค้า(นําวัคซีนไปใช้ในพื้นที่), ผู้นํานโยบายการควบคุม ป้องกันโรค จากกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติ 
๗. ปศข. : รวบรวมความต้องการในพื้นที่ (วัคซีนเพื่อจําหน่าย), คลังสินค้า 
๘. ปศจ., ปศอ. : ตัวแทนจําหน่ายและหน่วยบริการ, นําวัคซีนไปจําหน่ายแก่เกษตรกร 
๙. กลุ่มตรวจสอบภายใน : ตรวจสอบการทํางานของเงินทุนฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

การดําเนินงานเงินทุนฯ

กรมปศุสัตว์ 

สคบ. 

บอร์ดบริหารเงินทุนฯ 

สทช. กองคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

ปศข. 

ปศจ. 

ปศอ. 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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3.๑.๒ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกฎหมาย : การดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เป็นกฎหมายหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๑) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
กําหนดความหมาย ทุนหมุนเวียน ว่า เป็นทุนที่ต้ังขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นําเงินรายรับ

สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพ.ร.บ.นี้ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่ายของกรมปศุสัตว์ จัดต้ังขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ ให้กรมปศุสัตว์นําเงินรายได้จาก
การจําหน่ายวัคซีนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการผลิตวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
โดยไม่ต้องนําเงินส่งกระทรวงการคลัง 

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

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
มาตรา ๑๓(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบําบัดโรคสภากาชาด

ไทย และองค์การเภสัชกรรม 
(2) ผู้ได้รับการยกเว้นตาม(1) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(5)  การนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือ

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

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ดําเนินการ แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

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

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

๕)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผลิตยาแผนปัจจุบันสําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดที่ ๑  บุคลากร(ข้อ๔-๑๓) 
หมวดที่ ๒  อาคาร สถานที่และอุปกรณ์(ข้อ๑๔-๓๒) 
หมวดที่ ๓  อาคาร เลี้ยงสัตว์และการดูแล(ข้อ๓๓-๓๔) 
หมวดที่ ๔  การผลิต(ข้อ๓๕-๔๑) 
หมวดที่ ๕  ฉลาก(ข้อ๔๒-๔๖) 
หมวดที่ ๖  บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ(ข้อ๔๗-๔๙) 
หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ(ข้อ๕๐-๕๖) 
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๖)   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริคเก็ตเซียไวรัส รา และ
ปรสิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส่วนที่ ๑  บททั่วไป(ข้อ๑-๓) 
ส่วนที่ ๒  การจัดแบ่งระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค(ข้อ๔-๕) 
ส่วนที่ ๓  ความรับผิดชอบของผู้นําเข้า ผู้ขนส่งและผู้ส่งออก(ข้อ๖-๘) 
ส่วนที่ ๔  การบรรจุ การรักษาคุณภาพและการติดฉลากภาชนะบรรจุ(ข้อ๙-๑๒) 
ส่วนที่ ๕  การกําจัดของเสีย(ข้อ๑๓) 
ส่วนที่ 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  วัตถุที่ทําให้เกิดโรค 
ประเภทที่ ๖  วัตถุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ ๗ วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ประเภทที่ ๘  วัตถุกัดกร่อน 
ประเภทที่ ๙  วัตถุที่ทําให้เกิดการระคายเคือง 
ประเภทที่ ๑๐ วัตถุอ่ืนๆ เช่น เคมีภัณฑ์ 

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

๙)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ว่า
ด้วยฉลากปิดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย 

(๑) สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย 
(๒) ช่ือทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
(๓) ปริมาณและส่วนประกอบ 
(๔) อันตรายและอาการเกิดพิษ 
(๕) คําเตือนวิธีเก็บ วิธีเคลื่อนย้าย วิธีกําจัด 
(๖) วิธีปฐมพยาบาล 

๑๐)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง หมวด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

๑๑)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร การ
เตือนอันตรายในระบบควบคุมความปลอดภัย 

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

๑๒)   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ํา
ทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

๑๓)    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๙) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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๑๔)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

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

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๑๗)   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๘)ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๑๘)   พ.ร.บ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๑๙)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคม)ี 
๒๐)   พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑)   พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

3.๑.๓สถานภาพปัจจุบันการผลิตวัคซีนของเงินทุนฯประกอบด้วย โรงงานผลิต จํานวน ๕ โรงงาน คือ  
 

๑) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร  
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลติปัจจบุนั 
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสําหรับสุกร 39,168,๐๐๐ โด๊ส 42,0๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

 

๒) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ 
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลติปัจจบุนั 
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค – กระบือ ๑0,882,๐5๐ โด๊ส ๑2,0๐๐,๐๐๐โด๊ส 

 

๓) โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด  
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลติปัจจบุนั 
๑. วัคซีนอหิวาต์สุกร 6,174,85๐ โด๊ส 6,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๒. วัคซีนกาฬโรคเป็ด 53,290,250 โด๊ส 55,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

 

๔) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลติปัจจบุนั 
๑. วัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น 100 โด๊ส 500,000โด๊ส ๑,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๒. วัคซีนฝีดาษไก่ 6,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 10,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๓. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ -โด๊ส 1,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
๔. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา 

และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 
92,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 100,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
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๕) โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลติปัจจบุนั 

๑. วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ๑,138,2๐๐ โด๊ส ๑,2๐๐,๐๐๐โด๊ส 

๒. วัคซีนบรูเซลโลซีส 31,0๐๐ โด๊ส 3๐,๐๐๐ โด๊ส 

๓. วัคซีนแบลคเลก 143,8๐๐ โด๊ส 16๐,๐๐๐ โด๊ส 

๔. วัคซีนแอนแทรกซ์ ๕,๐๐๐ โด๊ส ๕,๐๐๐ โด๊ส 

๕. วัคซีนอหิวาต์เป็ด – ไก่ ๒๒,784,4๐๐ โด๊ส 22,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๖. แอนติเจน 60,00๐ ซซีี. 6๐,๐๐๐ ซซีี. 

 
3.1.4เทคโนโลยีและวิธีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้ังเดิมที่ถ่ายทอดกันมา
ภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต้ังแต่ปี 2473 และมีการวิจัย ทดลอง พัฒนาขึ้นใหม่กับเทคโนโลยีที่ซื้อ 
Know How จากต่างประเทศ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยส่งบุคลากรไปศึกษา ดูงาน และร่วมประชุมสัมมนาทั้งใน
และต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่เทียบเท่าต่างประเทศแถบยุโรปและอเมริกาที่มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

 

3.1.5 เงินทุนและงบประมาณ 
ในปัจจุบันการดําเนินงานการผลิตวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ใช้งบประมาณ

จากเงินทุน ที่มีที่มา ๒แหล่งด้วยกัน คือ 
เงินงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งใช้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจําเงิน

งบประมาณ โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ ปีละประมาณ ๕๒ล้านบาท 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เป็นเงินงบประมาณที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้เป็น

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเงินทุนฯ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ รวมทั้งใช้จ่ายสําหรับซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในหมวดงบดําเนินงาน โดยใช้จ่ายปีละประมาณ 40๐ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน) 
แสดงสถานะทางการเงินไว้ในเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

 

 



10 
 

 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
 



17 
 



18 
 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 

 

 

 



28 
 

 
3.2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning)เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

ในการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ระยะเวลา ๕ ปี ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของเงินทุนฯ ในมุมของ Balance scorecard มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค 
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ในหลักการ Balance scorecard ที่มี

ความเชื่อมโยงกับองค์กรในทุกๆด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา 1-๕ ปีถัดไป ซึ่งจะเป็นโอกาสหรือ
อุปสรรคต่อการดําเนินงานขององค์กร 

 

เกณฑ์การประเมินผล โอกาส อุปสรรค 
ด้านการเงิน ๑. กรมปศุสัตว์มีงบประมาณเพียงพอ 

เพื่อจัดหาวัคซีนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด 

๑. การปรับปรุงพัฒนาให้โรงงานได้มาตรฐาน 
GMP ใช้เงินลงทุนสูง 
2. รัฐบาลมีประกาศให้นําเงนิคงเหลือของเงนิทุนฯ 
ท่ีไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน คืนกลับเข้าคลัง 

ด้านปฏิบัติการ ๑. ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ยา 
พ.ศ.2510  ให้ผลิตและจําหน่าย
วัคซีนเพื่อการป้องกันโรค 

๑. พระราชบัญญัติยากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจบุัน พ.ศ.2554 
2. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
3. กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานการผลิต 
 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑. วัคซีนกรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคา
ถูกสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
2. การผลิตวัคซีนสัตว์เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูง ทําให้
ผู้เข้ามาแข่งขันได้ยาก 
3. กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้า และเป็น
เครือข่ายกระจายสินค้า ทําให้ สทช. 
มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีแน่นอน 
 

๑.ผู้ผลิตหรือนําเข้าวัตถุดิบบางชนิดมีน้อยราย ทํา
ให้มีราคาสูง 
2. การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ 
3. ปัญหาจากข้อกําหนดด้าน GMP ทําให้มีโอกาส
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศลดลง 
 

  

  

  

  

  

  

  
  
ด้านการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

๑. องค์กรภายนอกมีความต้องการ
ร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีนกับ
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ในหลักการ Balance scorecardภายใน

องค์กรในรอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆ ด้านที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตในระยะเวลา ๑–๕ปีถัดไปซึ่งจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งต่อการดําเนินงานขององค์กร 
เกณฑ์การประเมินผล จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านการเงิน ๑. มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินงาน ๑. มีงบลงทุนไม่เพียงพอในการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2. ระเบียบเงินทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายได้นอก
วัตถุประสงค์ 
3.ขาดความคล่องตัวในการใช้จ่าย เนื่องจากมี พ.ร.บ. 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช ้
 

ด้านปฏิบัติการ ๑.กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบมี
ความน่าเชื่อถือ (อิงมาตรฐานสากล) 
๒.เทคโนโลยีการผลิตใช้เชื้อสายพันธุ์ท้องถิ่น 
ทําให้ความคุ้มโรคมีประสิทธิภาพตรงกับโรค
ท่ีระบาด 
 

๑.โรงงานผลิตวัคซีนยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP 
๒. อายุการใช้งานของเครื่องจักรที่มีการใช้งานมาเป็น
เวลานานทําให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
๓. ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพวัคซีนยังไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน GMP 
๔.การบริหารจัดการด้านสัตว์ทดลองยังไม่ได้มาตรฐาน 
๕. ระบบการบริหารคุณภาพ (Total Quality 
Management) ยังไม่สมบูรณ์ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑.ขนาดบรรจุผลติภัณฑ์บางชนิดตอบสนอง
ความต้องการต่อลูกค้ารายย่อย 
 

๑.จุดจําหน่ายวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า 
2. ปริมาณวัคซีนบางชนิดยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด 
3. ชนิดของวัคซีนยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของ
ตลาด 
4. ระบบการบําบัดและกําจัดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้มีผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 

ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ทุ น
หมุนเวียน 

๑.หน่วยงานมีองค์ความรู้ประสบการณ์และ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถตอบสนอง
การดําเนินการภายในองค์กรอย่างครบถ้วน 
2. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อการดําเนินงาน
ขององค์กร ตามนโยบาย Thailand 4.0 
3. ใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสูง ไม่มีความ
เสถียร และไม่มีแหล่งพลังงานทดแทน 
4. ยังไม่มีการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวัคซีน 
สารทดสอบโรค และชุดทดสอบโรคสําเร็จรูป 
5. ในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงยังไม่
ครอบคลุมการดําเนินการทุกด้านขององค์กร  
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3.3 การจัดทํา TOWS Matrix 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

TOWS Strategy 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑.มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินงาน 1. มีงบลงทุนไม่เพยีงพอในการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2. กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถอื 2. ระเบียบเงินทุนฯไมส่ามารถใช้จ่ายได้นอกวัตถุประสงค ์
 (อิงมาตรฐานสากล) 3. ขาดความคล่องตัวในการใช้จ่าย เนื่องจากมพี.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 บังคับใช้ 

3. เทคโนโลยีการผลิตใช้เชื้อสายพันธุ์ทอ้งถิ่น ทําให้ความคุ้มโรค 4. โรงงานผลิตวคัซีนยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP 
มีประสทิธิภาพตรงกับโรคที่ระบาด 5. อายุการใช้งานของเครื่องจักรที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานานทาํให้ประสทิธิภาพการผลิตลดลง 

4. ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์บางชนิดตอบสนองความต้องการตอ่ 6. ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพวคัซีนยังไมค่รบถ้วนตามมาตรฐาน GMP  
ลูกค้ารายย่อย 7. การบริหารจัดการด้านสัตว์ทดลองยังไมไ่ด้มาตรฐาน 

5. หน่วยงานมอีงคค์วามรู้ประสบการณ์และความชํานาญ 8. ระบบการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management) ยังไมส่มบูรณ ์
เฉพาะทางสูง 9. จุดจําหน่ายวัคซีนยังไม่เพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
  10. ปริมาณวัคซีนบางชนิดยังไม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาด 
  11. ชนิดของวัคซีนยังไม่ครอบคลมุต่อความต้องการของตลาด 
  12. ระบบการบําบัดและกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ยังไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอทาํให้มีผลกระทบทาง 
  สิ่งแวดลอ้มต่อชุมชนบรเิวณใกล้เคยีง 
  ๑3. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมส่ามารถตอบสนองการดําเนินการภายในองค์กรอย่างครบถ้วน 
  14. ระบบสารสนเทศยงัไม่ตอบสนองต่อการดําเนินงานขององค์กร ตามนโยบาย Thailand 4.0 
  15. ใช้พลังงานไฟฟา้ในกระบวนการผลิตสูง ไม่มีความเสถียร และไมม่ีแหล่งพลังงานทดแทน 
  16. ยังไม่มีการวิจัยเพือ่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวัคซีน สารทดสอบโรคและชุดทดสอบโรคสําเร็จรูป 
  17. ในการจัดทําแผนการบริหารความเสีย่งยังไม่ครอบคลมุการดําเนินการทุกด้านขององค์กร 

โอกาส (Opportunities = O) SO ยุทธศาสตรเ์ชิงรุก :ใช้จุดแข็งประสานกับโอกาส WO ยุทธศาสตร์เชิงพฒันา :ใช้โอกาสมาปิดจุดอ่อน 
๑.กรมปศุสัตวม์ีงบประมาณเพียงพอ เพือ่จัดหาวัคซีนในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ๑.เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนทีเ่ป็นความต้องการของตลาด ๑.พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคณุภาพและปรมิาณเพยีงพอ 

2. ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510  ให้ผลิตและจําหน่ายวคัซีนเพือ่การป้องกันโรค ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว ์ 2. พัฒนาการบริหารทรพัยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. วัคซีนกรมปศสุัตว์สว่นใหญ่มีราคาถูก สามารถแข่งขันในตลาดได ้   3. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 
4. การผลิตวัคซีนสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงทําให้ผูเ้ข้ามาแข่งขันได้ยาก   4. พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ 
5. กรมปศุสัตว์เป็นลูกคา้และเป็นเครอืข่ายกระจายสินค้า ทาํให้ สทช.มีลูกค้ารายใหญ่ที่แน่นอน     
6. องค์กรภายนอกมีความต้องการร่วมมือด้านวจิัยและพัฒนาวัคซีนกับทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิต
วัคซีนจําหน่าย     

อุปสรรค (Threats = T) ST ยุทธศาสตรเ์ชิงป้องกัน :ใช้จุดแข็งหลบหลีกอุปสรรค WT ยุทธศาสตรเ์ชิงปรับปรุงและแก้ไข :ระมัดระวังจุดออ่นและหลบหลีกอุปสรรค 
๑.การปรับปรุงพัฒนาให้โรงงานไดม้าตรฐาน GMP ใช้เงินลงทุนสูง ๑.เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับมาตรฐาน GMP ๑.ปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
2. รัฐบาลมีประกาศให้นําเงินคงเหลือของเงินทุนฯ ที่ไมม่ีแผนการใช้จ่ายเงินคืนกลับเข้าคลัง   ๒.ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ให้มมีาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ และ 
3. พระราชบัญญัติยากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการผลิตยาแผนปัจจุบันพ.ศ.2554   ถูกต้องตามพ.ร.บ. สัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ 
4. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์   ๓.รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
5. กฎหมายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโรงงานการผลิต   ๔.รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 

6. ผู้ผลิตหรือนาํเข้าวัตถุดิบบางชนิดมีน้อยราย ทําให้มีราคาสูง     
7. การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม ่     
8. ปัญหาจากข้อกําหนดด้าน GMP ทําให้โอกาสการแข่งขันในตลาดต่างประเทศลดลง     
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกสามารถสรุปได้เป็น

ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธี TOWS Matrix ดังต่อไปนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์เชงิรุก มี 1 ประเด็น 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคในสัตว์ 
 เนื่องจากสทช. มีความได้เปรียบที่ใช้เชื้อสายพันธ์ุท้องถิ่นในการผลิตชีวภัณฑ์ ซึ่งตรงกับโรคระบาด

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีกระบวนการทดสอบและผลการทดสอบอิงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง ทําให้องค์กรภายนอกมีความต้องการร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตชนิดของชีวภัณฑ์และอื่นๆ 

๒. ยุทธศาสตร์เชงิป้องกนัมี ๑ประเดน็ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 

เนื่องจากการบังคับของพรบ.ยา และการที่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ ที่อาจเข้าสู่ตลาดวัคซีน ทําให้
สทช. จะต้องเร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งจะทําให้วัคซีนได้รับความเชื่อมั่น 
แม้ว่าวงเงินที่ใช้ในการปรับปรุงมีมูลค่าที่สูง แต่ สทช. ยังมีข้อได้เปรียบของเชื้อสายพันธ์ุท้องถิ่น ที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบัน 
มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ มีเครือข่ายกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั่วประเทศ และบุคลากรมี
ประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะทางสูง 

๓. ยุทธศาสตร์เชงิพฒันา มี 4 ประเดน็ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซนี มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนแต่ละชนิด หลายขั้นตอนและมี

ความซับซ้อน อีกทั้งจําเป็นต้องมีการทําให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล ทําให้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรจะต้อง
ทันสมัยและมคีวามแม่นยําในทุกๆ ขั้นตอน จึงต้องมีการ Validateและ Calibrate เป็นประจํา หากเครื่องจักรชํารุด
เสียหาย จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม อุตสาหกรรมวัคซีนจึงใช้งบประมาณที่สูงในการดําเนิน
กิจการ การแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากดังนั้น การดําเนินการให้มีวัคซีนมีคุณภาพและมีปริมาณเพยีงพอ จึงจะทําให้
องค์กรอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรม 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจาก สทช. เป็นองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมากและมีหลากหลายวิชาชีพ อีกทั้งยังมี
หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน ลักษณะงานเป็นหน่วยงานด้านการผลิต ซึ่งแตกต่างกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในภาครัฐด้วยกัน ดังนั้น การจัดทําโครงสร้างโดยวิธีของทางราชการ อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ ทําให้บางครั้งในการบริหารงานอาจสะดุดไม่ราบลื่นและล่าช้า บุคลากรหลายตําแหน่งไม่สามารถเลือกปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญ งานที่มีประสบการณ์หรืองานที่มีความรู้เฉพาะเจาะจง รวมทั้งอาจจําเป็นต้องทําหลายหน้าที่ จึงเกิด
ความสับสน ความล่าช้าและความผิดพลาด ดังนั้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องดําเนินการ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

เนื่องจาก ปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก ซึ่งเกือบทั้งหมดดําเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ การส่งผ่านข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการขององค์กร การประสานงานระหว่างหน่วย ฯลฯ ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยํา และประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้เป็นจํานวนมาก 
     -    ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ 
  เนื่องจากวัคซีนที่คุณภาพดีจะต้องอยู่ในระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ( 2 - 8 องศา
เซลเซียส) ต้ังแต่กระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายวัคซีนจนถึงเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน หากระบบลูกโซ่ความเยน็ไม่

สมบูรณ์มคีวามบกพร่องจะส่งผลให้วัคซีนมปีระสิทธิภาพลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สัตว์สร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นในระดับทีส่ามารถป้องกันโรคได้ สทช. ได้ดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มศกัยภาพของระบบลูกโซ่
ความเย็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลการสาํรวจข้อมูลจาก สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบ
ลูกโซ่ความเย็นให้เข้าสู่เกณฑม์าตรฐาน นอกจากนี้ยังมี สนง.ปศอ. ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนตู้เย็นเพื่อใช้ในการเก็บ
รักษาวัคซีนงบป้องกันโรคในพื้นที่ จงึควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์มีความ
สมบูรณ ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและคงคุณภาพของวัคซีนต้ังแต่โรงงานผลิตจนถึงมือเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน 

๔. ยุทธศาสตร์เชงิปรบัปรุงและแก้ไข มี ๔ ประเด็น 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปรับปรุงการดําเนินการให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. มี

มาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และถูกต้องตาม พรบ. 
เนื่องจากการบังคับของ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์จะต้องดําเนินการภายใต้หลักจรรยาบรรณฯ ซึ่งจะต้องได้รับมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับจากสากล แม้ว่า
การดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณที่สูง แต่จะคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะจะทําให้การผลิตและ
ทดสอบวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับจากสากล  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ซึ่งต้องใช้ความ

ถูกต้องและแม่นยําสูง รวมทั้งต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อสินค้า
ได้ สทช.จึงได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใช้มาหลายปี แต่เพื่อความครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านไม่ให้มี
ด้านหนึ่งด้านใดเป็นตัวฉุดองค์กรให้ถอยหลัง จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ครอบคลุม
การดําเนินการทุกๆ ด้านภายในองค์กรอย่างแท้จริง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม อันมีผลทําให้ประชาชนและบุคลากรได้รับมลพิษ และสถานที่ปฏิบัติงานไม่น่าทํางาน ไม่น่าอยู่ ไม่สวยงาม 
สทช.จึงต้องจัดทําแผนการรณรงค์ให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ สะอาดและถูกต้องตามหลักการอันไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ และช่วยกันจัดระเบียบ ทําความสะอาด ให้ที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานและสวยงาม 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีการใช้พลังงานต่างๆ ในการดําเนินการ จึงจําเป็นต้องมีแผนการ

บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน ในสํานักงาน ฯลฯ ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้เกิดการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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3.4 การวเิคราะหแ์ละสรปุปญัหาการดําเนินงานจากแผนยทุธศาสตร์ (เดิม) 
 3.4.1 ด้านการเงิน 
   เงินทุนได้ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง แต่ยังไม่มีการนําต้นทุนการผลิตไปใช้ในการบริหารการ
ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเงินทุน เสียโอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเข้ามาในอนาคต จาก AEC รวมทั้งขาดการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว และขาดการติดตามประเมินผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
 3.4.2 ด้านปฏิบัติการ 

 การผลิตวัคซีนสัตว์ของ สทช. ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP ซึ่งมีผลต่อความ
เชื่อมั่นของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีนซึ่งมาตรฐาน GMP จะต้องครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ อาคารสถานที่ บุคลากร วิธีการ
ผลิต/วิธีการทดสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและการกําจัดของเสีย รวมถึงระบบเอกสารและการจัดการ
ข้อร้องเรียน เนื่องจาก สทช. ก่อต้ังมาเป็นเวลานาน อาคารสถานที่ทุกโรงงานมีอายุการใช้งานมานาน ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMPมีอาคาร ระบบและเครื่องจักรต่างๆ เป็นจํานวนมากจะต้องได้รับการปรับปรุง ต้องใช้ทั้งระยะเวลา 
และงบประมาณจํานวนมากจึงจะดําเนินการได้ตามความต้องการใช้วัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐาน ในทางปฏิบัติสิ่งที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ก็คือ การปฏิบัติการปรับปรุงเรื่องของเอกสาร การควบคุมวิธีการผลิต วิธีการ
ทดสอบ 
 3.4.3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  เงินทุนยังไม่มีระบบหรือวิธีการจัดหาข้อมูลความต้องการใช้วัคซีนที่แท้จริง เพื่อจัดทําแผนการผลิต
วัคซีนได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซึ่งมีผลกระทบให้ไม่สามารถพยากรณ์รายได้จากการขาย 
ประมาณค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การริเริ่มวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด และการเสียโอกาสในการลงทุนระยะยาว 
  การดําเนินการของ สทช.จะต้องมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไม่มากก็น้อย ทําให้อาจมีโอกาสสร้าง
มลพิษแก่สภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง สทช. ซึ่งอาจนํามาซึ่งปัญหาการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ 
  สทช.มีการใช้พลังงานหลากหลายชนิดในการดําเนินการผลิตวัคซีน หากขาดการดูแล บํารุงรักษา
และซ่อมแซม ก็จะทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพ และสูญเสียงบประมาณมาก 

ระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีนั้นยังไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่อง อาจส่งผลให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง
หรือไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ สทช. จึง
จําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของระบบลูกโซ่ความเย็นมาอย่างต่อเนื่อง  

ปัญหาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 บังคับให้ทุกหน่วยงานที่ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ จะต้องดําเนินการตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์นั้น มีภารกิจหลักในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และสารทดสอบโรค โดยใช้สัตว์ทดลองเป็น
วัตถุดิบในการผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ จึงจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่การเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ทดลองของ สทช. นั้น เกือบทั้งหมดเป็นอาคาร โรงเรือนและห้องปฏิบัติการที่มีอายุการใช้งานต้ังแต่ 20-60 ปี 
จึงมีการชํารุด เสื่อมโทรมและสะสมเชื้อโรค อีกทั้งระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ต่างๆไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
และไม่ตรงตามหลักจรรยาบรรณฯ นอกจากนั้น การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของ สทช. นั้น ยัง
กระจายออกไปตามกลุ่มและฝ่ายต่างๆ ทําให้การบริหารงาน การเลี้ยง การใช้และการจัดทํางบประมาณด้าน
สัตว์ทดลองไม่เกิดประสิทธิผล และอาจเป็นข้อท้วงติงด้านการวินิจฉัยการทดสอบ 
(bias diagnosis) ได้ 
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 3.4.๔ ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
  เงินทุนยังไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงสร้างหลักของเงินทุนเพื่อเป็นตัวจักรสําคัญใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  เงินทุนยังขาดการดําเนินงานและบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลด้านวิจัยไม่เพียงพอ 
จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เพื่อติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มีความ
ต่อเนื่อง และทิศทางการดําเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยหรือแผนแม่บทการวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดอัตราการสูญเสีย มีการบูรณาการ 
รวมทั้งติดตาม ประเมินผลตลอดระยะเวลาการวิจัย เร่งรัดให้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
  นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความสําคัญมากในปัจจุบัน ที่จะ
นํามาใช้ในการพัฒนาเงินทุนให้มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มี
ความสําคัญในกระบวนการผลิต ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด เป็นช่องทางที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์ โดยในปัจจุบัน สทช.ยังไม่สามารถนําระบบ
นี้มาใช้ได้อย่างเต็มระบบและไม่ทั่วถึง จึงต้องมีการปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศใช้ได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
  ในการดําเนินงานขององค์กร มีการใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่ยังไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสูญเสียในทุกๆ ขั้นตอน ทําให้ต้นทุนการผลิตจึงสูงไปด้วย ที่ผ่านมาแม้  สทช.มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกๆ ด้าน ดังนั้น หากจัดทําแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ได้สําเร็จ จะทําให้ สทช.สามารถเพิ่มผลผลิต ซึ่ง
เป็นการสร้างผลกําไรให้กับองค์กรได้ รวมทั้งยังทําให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้ด้วย  
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตรเ์งนิทุนหมนุเวียนเพือ่ผลติวัคซีนจําหนา่ย 

ปงีบประมาณ 256๑-256๕ 
 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย คือกองทุนที่ดําเนินการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้จ่ายใน

การผลิตวัคซีนเพื่อจําหน่ายและใช้ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในประเทศ ภายใต้กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้แทนจาก
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพื่อกําหนดแนวทางการบริหาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทุน ตลอดจน
แนวทางในการติดตามและประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

การบริหารงานขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีพันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้  และการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ถึงสถานภาพปัจจุบันของ
เงินทุนฯ สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกเงินทุนฯ  การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของเงินทุนฯในปัจจุบัน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการตามหลักการค้นหาปัญหา ประเมินศักยภาพ คัดเลือกประเด็นปัญหาครอบคลุมทั ้งด้าน
การเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน เพื่อ
วิเคราะห์SWOT จนได้ผลลัพธ์TOWS Matrix แล้วนําไปกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมในขั้นตอนต่อไป นําไปดําเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดทํารายละเอียดต่างๆ เป็นแผนปฏิบัติ
การในแต่ละปี 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(สทช.) จะแจกจ่ายแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ไปยังผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบัติภารกิจสนองเป้าหมายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพื่อใช้จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้
สนองตอบยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนฯ และคาดหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย สามารถขับเคลื่อนกระบวนการผลิตปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ นําไปสู่วัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายได้
อย่างรวดเร็ว มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
1. เป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.)  เพื่อให้การดําเนินงานของ

สทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของปศุสัตว์ไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

2. มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับอาเซียน โดยการปรับปรุงให้องค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขี้นอย่างทั่วถึง มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งจัดการองค์ความรู้
ให้ครอบคลุมด้านชีวภัณฑ์สัตว์ จนสามารถก้าวไปเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ใน
ระดับอาเซียน 

3. เป็นแผนที่ยึดถือตามกรอบนโยบายรัฐบาลด้านปศุสัตว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556-
2565 นโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 256๑ -256๕ รวมถึงแผนพัฒนาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํา 
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วิสัยทัศน ์

เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน 
 

พนัธกิจ 
ประเด็นหลัก พันธกิจ 

การผลิตและการทดสอบวัคซนี และ
มาตรฐานการผลิตและทดสอบ 

๑. ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สําหรับ
จําหน่ายในประเทศ และประเทศข้างเคียง 

  
  
  
  

ระบบสนับสนุนการดําเนินการ ๒. ปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ได้แก่ การเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานผลิตชีววัตถุ  งานทดสอบและงานวิจัย  การ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน การรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบลูกโซ่
ความเย็น เป็นต้น 

  
  
  
  

การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบคุลากรของ
องค์กร ให้มคีวามเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

๔. ใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ในการ
ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  
  
  
  

องค์ความรู้ การวิจัยด้านชีวภัณฑ์ และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

๕. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้ตรงตามความต้องการ 
๖. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์

สัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
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เป้าหมายหลัก 
๑. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP 
๒. บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
๓. การพัฒนาทุนมนุษย ์
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

ค่านยิม  V-SMART  ย่อมาจาก 
  V : Validity  ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้  
  S ; Standard  ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน  
  M : Mastery  ทํางานอย่างมืออาชีพ 
  A : Agility  คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  R ; Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
  T : Teamwork  มุ่งมั่นในการทาํงานร่วมกัน 

  V-SMART หรอื We are smart หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่ายทํางานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ใหม้ีความคล่องตัว รับการเปลีย่นแปลง มคีวาม
เที่ยงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



39 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างพนัธกิจกบัยทุธศาสตร ์

ประเด็นพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
การผลิตและการทดสอบวัคซนีและ
มาตรฐานการผลิตและทดสอบ 

๑. เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

๒. พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันโรค
สัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

ระบบสนับสนุนการดําเนินการ 1. ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มี
มาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
2. พัฒนาระบบลูกโซ่ความเยน็ของกรมปศุสตัว์เพื่อให้ได้รับ
มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบรกิาร 

   
  

  
  

การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการ   
 ดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมี  
 ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล  
 3. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 ทุกด้านภายในองค์กร 
 4. รณรงคใ์หอ้งค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
 5. รณรงคใ์หอ้งค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
 ประหยัด 

  
  
  
  

องค์ความรู้ การวิจัยด้านชีวภัณฑ์ และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

 1. เพิ่มการวิจยัและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : เร่งรดัการดําเนนิการให้โรงงานวัคซนีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GMP 
 

เนื่องจากการบังคับของพรบ.ยา และการที่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ ที่อาจเข้าสู่ตลาดวัคซีน ทําให้
สทช. จะต้องเร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งจะทําให้วัคซีนได้รับความเชื่อมั่น 
แม้ว่าวงเงินที่ใช้ในการปรับปรุงมีมูลค่าที่สูง แต่ สทช. ยังมีข้อได้เปรียบของเชื้อสายพันธ์ุท้องถิ่น ที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบัน 
มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ มีเครือข่ายกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั่วประเทศ และบุคลากรมี
ประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะทางสูง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: พฒันาการผลติและทดสอบวคัซีนทีใ่ชส้ําหรบัปอ้งกนัโรคสตัว์ให้มีคณุภาพและปริมาณเพยีงพอ 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนแต่ละชนิด หลายขั้นตอนและมี
ความซับซ้อน อีกทั้งมีมาตรฐานสากลกําหนดมาตรฐานครอบคลุม ต้ังแต่วัตถุดิบและน้ําบริสุทธ์ิที่นํามาใช้ใน
กระบวนการผลิต วิธีการผลิตและทดสอบ อาคารสถานที่ดําเนินการผลิต บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวข้องเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้งานในการผลิตและทดสอบทุกๆ ขั้นตอน จึงต้องมีการ Validate และ Calibrate เป็นประจํา 
การพัฒนาระบบการผลิตและทดสอบรวมถึงระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมวัคซีน จึงใช้งบประมาณที่สูง
ในการดําเนินกิจการ การแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุกมิติเพื่อให้วัคซีน
มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ตามความมุ่งหมายร่วมขององค์กร จึงจําเป็นและจะทําให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรจะช่วยให้สามารถอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรม  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓: ปรบัปรุงการเลี้ยงและใชส้ตัว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลกัจรรยาบรรณ
และถูกต้องตาม พรบ.สตัว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร ์

 

เนื่องจากการบังคับของ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์จะต้องดําเนินการภายใต้หลักจรรยาบรรณฯ ซึ่งจะต้องได้รับมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับจากสากล แม้ว่า
การดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณที่สูง แต่จะคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะจะทําให้การผลิตและ
ทดสอบวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับจากสากล 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4: พฒันาการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหต้อบสนองต่อการดําเนนิการภายในองคก์รได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  

เนื่องจาก สทช. เป็นองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมากและมีหลากหลายวิชาชีพ อีกทั้งยังมี
หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน ลักษณะงานเป็นหน่วยงานด้านการผลิต ซึ่งแตกต่างกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในภาครัฐด้วยกัน ดังนั้น การจัดทําโครงสร้างโดยวิธีของทางราชการ อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ ทําให้บางครั้งในการบริหารงานอาจสะดุดไม่ราบลื่นและล่าช้า บุคลากรหลายตําแหน่งไม่สามารถเลือกปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญ งานที่มีประสบการณ์หรืองานที่มีความรู้เฉพาะเจาะจง รวมทั้งอาจจําเป็นต้องทําหลายหน้าที่ จึงเกิด
ความสับสน ความล่าช้าและความผิดพลาด ดังนั้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องดําเนินการ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5:พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รใหด้าํเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธิผล 
 

เนื่องจาก ปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก ซึ่งเกือบทั้งหมดดําเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ การส่งผ่านข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการขององค์กร การประสานงานระหว่างหน่วย ฯลฯ ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยํา และประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้เป็นจํานวน
มาก 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6: ปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหค้รอบคลุมการดาํเนนิงานทกุดา้นภายในองคก์ร 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ซึ่งต้องใช้ความ
ถูกต้องและแม่นยําสูง รวมทั้งต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อสินค้า
ได้ สทช.จึงได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใช้มาหลายปี แต่เพื่อความครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านไม่ให้มี
ด้านหนึ่งด้านใดเป็นตัวฉุดองค์กรให้ถอยหลัง จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ครอบคลุม
การดําเนินการทุกๆ ด้านภายในองค์กรอย่างแท้จริง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7: รณรงค์ใหอ้งค์กรมีสิ่งแวดล้อมทีด่ีและปราศจากมลพษิ 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อันมีผลทําให้ประชาชนและบุคลากรได้รับมลพิษ และสถานที่ปฏิบัติงานไม่น่าทํางาน ไม่น่าอยู่ ไม่สวยงาม 
สทช.จึงต้องจัดทําแผนการรณรงค์ให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ สะอาดและถูกต้องตามหลักการอันไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ และช่วยกันจัดระเบียบ ทําความสะอาด ให้ที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานและสวยงาม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8: รณรงค์ใหอ้งค์กรมีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสทิธภิาพและประหยดั 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีการใช้พลังงานต่างๆ ในการดําเนินการ จึงจําเป็นต้องมีแผนการ
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน ในสํานักงาน ฯลฯ ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้เกิดการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 9: เพิ่มการวิจัยและพฒันาวัคซนีทีเ่ปน็ความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกนัและควบคุมโรค
สตัว์ 

 

เนื่องจากสทช. มีความได้เปรียบที่ใช้เชื้อสายพันธุ์ท้องถิ่นในการผลิตชีวภัณฑ์ ซึ่งตรงกับโรคระบาด
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีกระบวนการทดสอบและผลการทดสอบอิงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง ทําให้องค์กรภายนอกมีความต้องการร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตชนิดของชีวภัณฑ์และอื่นๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 : พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการ 

   

  เนื่องจาก กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้าและเป็นเครือข่ายกระจายสินค้า ทําให้ สทช. มีลูกค้ารายใหญ่ที่
แน่นอน แต่จุดจําหน่ายวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งวัคซีนที่คุณภาพดีจะต้องอยู่ในระบบลูกโซ่
ความเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (2-8 องศาเซลเซียส) ต้ังแต่กระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายวัคซีนจนถึง
เกษตรกรผู้ใช้วัคซีน หากระบบลูกโซ่ความเย็นไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องจะส่งผลให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่
มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ สทช. ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของระบบลูกโซ่ความเย็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลการสํารวจข้อมูลจาก สนง.ปศข. และ 
สนง.ปศจ. เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี สนง.ปศอ. ที่ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนตู้เย็นเพื่อใช้ในการเก็บรักษาวัคซีนงบป้องกันโรคในพื้นที่ จึงควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ระบบลูกโซ่
ความเย็นของกรมปศุสัตว์มีความสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและคงคุณภาพของวัคซีนต้ังแต่โรงงานผลิตจนถึง
มือเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตรการ/แนวทางและแผนปฏิบัติการ   ประจําปี 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ :เร่งรดัการดําเนนิการให้โรงงานวัคซนีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GMP 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้ สทช.มี
โรงงานวัคซีนที่
ได้รับมาตรฐาน 
GMP 

1. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 

๕๐% ๑๐๐%       1. เร่งรัดการ
ดําเนินการให้
โรงงานวัคซีน
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

1.โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อจัดทํารายละเอียดทาง
เทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
GMP 

หลัก: กลุม่ผลติชีวภัณฑ์
รอง: ฝ่ายประกันคุณภาพ 

             
2. มีการจ้างปรับปรุง
โรงงานตามผล
การศึกษาจากบริษัท
ที่ปรึกษา 

    ดําเนินการ
จัดจ้าง
ปรับปรุง

โรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์

ปีก 

ดําเนินการ
จัดจ้าง
ปรับปรุง

โรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์

ปีก 

ยื่นขอ
การ
ตรวจ
รับรอง 
GMP 

  2.จ้างเหมาปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

  
               
3. ได้ SOP ใน
ขั้นตอน 

1
โครงการ 

          1. โครงการจัดทํา SOP
การผลิตวัคซีนแบคทีเรีย   

การผลิตวัคซีน              
แบคทีเรียและสาร                 
ทดสอบ (แอนติเจน-                 
โรสเบงกอล)                 
                  



45 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : เร่งรดัการดําเนนิการให้โรงงานวัคซนีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GMP 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๔. ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจติดตาม
ภายใน(Internal 
audit)และการแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อให้
โรงงานผลิตวัคซีน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ GMP 

  
  
  

 ๑๐๐%   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ๑. โครงการ “การตรวจ
ติดตามภายในเพื่อให้
โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ GMP 
(Internal Audit)” 
  

หลัก: กลุม่ผลติชีวภัณฑ์ 
รอง: ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  
  

  
 



46 
 

โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนคิสาํหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซนีสัตว์ปีกให้เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice, GMP (PIC/S) 

๑. หลักการและเหตผุล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตว์ให้มีมาตรฐานตามสากลซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔GMP (PIC/S)โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์จะต้องได้รับการรับรอง GMP(PIC/S)จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงได้กําหนดให้
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกซึ่งเป็นโรงงานที่มีความพร้อมมากที่สุดดําเนินการเพื่อขอรับรอง GMP (PIC/S) 
  ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อ
จัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S)โดย
ออกแบบรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มีระบบป้องกันการแพร่เชื้อสู่ภายนอกและสิ่งแวดล้อม รวมถึงป้องกันเชื้ออื่นๆ 
ปนเปื้อนเข้าสู่อาคาร มีการกําหนดแรงดันอากาศ ระดับความสะอาดของห้อง ทิศทางเข้าออกของวัสดุ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการจัดวางตําแหน่งอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ในการผลิตที่ถูกต้อง สะดวก เหมาะสม โดย
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) และกฎหมายประกอบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นต้น 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑เพื่อออกแบบแบบแปลนแนวคิด (ConceptualDesign) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้
ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) รวมทั้งกําหนดพื้นที่การทํางานให้สะดวกปลอดภัยตามพรบ.
โรงงาน โดยแบบแปลนที่ได้ต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

๒.๒ เพื่อออกแบบแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
ระดับความสะอาดของห้องต่างๆ รวมทั้งกําหนดรายละเอียดของวัสดุในการปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ใช้ในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมด  

๒.๓ เพื่อประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดต้ัง
เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบต่างๆทั้งหมด และรายละเอียดอ่ืนๆที่จําเป็นและครบถ้วนสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์
ปีก สําหรับเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S)จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
๓. เป้าหมาย 

 ได้แบบแปลนแนวคิด (ConceptualDesign)และแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design)  รวมทั้ง
ประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และระบบต่างๆทั้งหมด เพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP(PIC/S)ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง
กับข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ (user requirement specification) 

๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

 ๔.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการรา่งข้อกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
 ๔.๒. คณะกรรมการจัดทําร่างข้อกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) เบ้ืองต้น 

๔.๓. เสนอร่าง TOR ให้กรมปศุสัตว์อนุมัติ 
๔.๔. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุ 
๔.๕. ที่ปรึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง 
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๕. แผนปฏิบัติการ 

- แนบท้าย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานตลอดทั้งโครงการประมาณ 24  เดือน (ตามแผนปฏิบัติงาน)  

๗. งบประมาณ 

  งบประมาณในการดําเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice, GMP (PIC/S)ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย วงเงิน๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายประกันคุณภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ได้รายงานผลการสํารวจวิเคราะห์ความเหมาะสมและข้อจํากัดของสถานที่โรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีก ทั้งในส่วนอาคารทดสอบคุณภาพ คลังพัสดุ และระบบสนับสนุน รวมทั้งศักยภาพของระบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) รวมทั้งรายละเอียดเอกสารระบุความ
ต้องการของผู้ใช้ และแบบแปลนพื้นฐาน (Basic Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก เพื่อค้นหาและ
นําเอาระบบที่เหมาะสมมาใช้งาน  

๑๐.๒ ได้แบบแปลนรายละเอียด (Detailed  Design) สําหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
ระดับความสะอาดของห้องต่างๆรวมทั้งกําหนดรายละเอียดของ วัสดุในการปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ใช้ในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP (PIC/S) 

๑๐.๓ ได้ประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการ
ติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆทั้งหมด พร้อมสําเนาพิมพ์เขียวและรายละเอียดอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับการ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตรเ์ชิงพัฒนา ประจําปี๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนําไปปรับปรุงโรงงานผลิตวคัซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP 
กลยุทธ์ที่ ๑ :เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวคัซีนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการ :โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนคิสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซนีสัตว์ปกีให้เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ Good Manufacturing Practice,GMP(PIC/S) 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์,ฝ่ายประกัน
คุณภาพ ตัวชี้วัด 

 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่วางไว ้

ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ :ได้รับงบประมาณตามที่ประมาณ
การไว้ 

ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค 

พ.
ย ธ.ค 

1 กรมปศุสัตว์อนุมัติร่าง TOR กรมปศุสัตว์ 
ได้TOR ที่กรม
ปศุสัตว์อนุมัติ

แล้ว 
ไม่มี ตค.๖๐ มีค.61 

แผน                           

ทําจริง                               

2 
ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตาม
ระเบียบพัสดุ 

ฝ่ายจัดซื้อ 
ได้เปิดซอง
เสนอราคา 

9,800,000 เมย.61 มิย.61 
แผน                         

ทําจริง                         

3 
ที่ปรึกษาดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและส่งมอบงาน
ตามสัญญาจ้างงวดที่ ๑ 

คณะกรรมกา
รตรวจรับ 

ตรวจรับงาน
งวดที่๑ 

ไม่มี กค.61 สค.61 
แผน                         

ทําจริง                         

4 
ที่ปรึกษาดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและส่งมอบงาน
ตามสัญญาจ้างงวดที่ ๒ 

คณะกรรมกา
รตรวจรับ 

ตรวจรับงาน
งวดที่๒ 

ไม่มี กย.6๑ พย.61 
แผน                         

ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนําไปปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรดัการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการ :โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice,GMP(PIC/S) 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์,ฝ่ายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด        ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ได้รับงบประมาณตามที่ประมาณการไว้ ค่าเป้าหมาย   100 % 

  วันปรับปรุงครั้งที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

5 
อย.พิจารณาตรวจรับรองแบบ
แปลนแนวคิด (Conceptual 
design)*** 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

ได้แบบแปลนแนวคิด
(Conceptual design) ที่
ผ่านการรับรองจาก อย. 

ไม่มี ธค.๖๑ พค.62 
แผน                         

ทําจริง                         

6 
ที่ปรึกษาดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและส่งมอบงาน
ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๓ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

ตรวจรับงานงวดที่ 
๓ 

ไม่มี มิย.๖๒ มิย.62 
แผน                         

ทําจริง                         

7 
ที่ปรึกษาดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและส่งมอบงาน
ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๔ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

ตรวจรับงานงวดที่ 
๔ 

ไม่มี กค.62 สค.62 
แผน                         

ทําจริง                         

8 
ที่ปรึกษาดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและส่งมอบงาน
ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๕ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

ตรวจรับงานงวดที่ 
๕ 

ไม่มี กย.62 กย.62 
แผน                         

ทําจริง                         

9 
สทช.ได้วงเงินและขออนุมัติ
งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

สทช. 
ได้วงเงินอนุมัติปรับปรุง

อาคารโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีก 

วงเงินที่ปรึกษา
ประเมิน ตค.62 ตค.62 

แผน                         

ทําจริง                         

10 
ดําเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีกตามรายละเอียดทางเทคนิค
จากบริษัทที่ปรึกษา 

ผู้รับเหมา+
สทช. 

ปรับปรุงอาคาร
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์

ปีก 

วงเงินที่ปรึกษา
ประเมิน พย.62 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         

11 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยื่นขอรับ
รอง GMP 

สทช.. 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์
ปีกได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

ไม่มี 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

แผน                         

ทําจริง                         
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โครงการจดัทาํsopการผลติวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ 

๑.หลกัการและเหตผุล 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตว์ให้มีมาตรฐานตามสากล ซึง่ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ GMP (PIC/S) โรงงานผลติวัคซีนสัตว์จะต้องได้รับการรับรอง GMP (PIC/S) จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสาํนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงได้กําหนดให้
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกซึ่งเป็นโรงงานที่มีความพร้อมมากที่สุดดําเนินการเพื่อขอรับรอง GMP (PIC/S) ฝ่ายผลิตวัค
วีนแบคทีเรียจาํเป็นต้องดําเนินการจัดทํา SOP การผลิตวัคซีนเพื่อให้มีเอกสาร SOP ประกอบการผลิตและเพื่อให้
โรงงานได้รับรองมาตรฐานจาก GMP (PIC/S) 

๒.วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อให้ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรียมีเอกสาร SOP ใช้ในการประกอบการผลิต 

 ๒.๒ เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) 

๓.เปา้หมาย 

 ร้อยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 

๔.ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 ๔.๑ แต่งต้ังและกําหนดคณะการทํางาน 

 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการผลิต 

๔.๔ จัดทําเอกสาร SOP 

๔.๕ ส่งเอกสาร SOP ใหฝ้่ายประกันคุณภาพพิจารณา 

๔.๖ ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนํา 

๔.๗ จัดส่งเอกสาร SOP ที่ได้ทําการแก้ไขแล้วให้ฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณา 

๔.๘ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕.แผนปฏบิตังิาน 

- แนบท้าย  
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๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 

 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๘ เดือน   

๗.งบประมาณ 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

๘.ผู้รบัผดิชอบ 

 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย และฝ่ายประกันคุณภาพสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ร้อยละความสาํเร็จของ SOP ที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายประกันคุณภาพ 

๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรียได้มีเอกสาร SOP เพื่อใช้ในประกอบการผลิตที่มีขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ GMP (PIC/S) ต่อไป 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรียมีเอกสาร sopประกอบการผลิต 

กลยุทธ์ที่ ๖ : ๒.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
แผนปฏิบัติการ :โครงการจัดทําsopการผลิตวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ  
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ฝ่ายประกันคุณภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของผลการดําเนินงาน 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กําหนดคณะทํางาน 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้คณะทํางาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ก.พ.61 ก.พ.61 แผน 

ทําจริง 

2 ประชุมคณะทํางานครั้งที่๑ 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

แจ้งวัตถุประสงค์การ 
จัดทํา sop 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.พ.61 ก.พ.61 
แผน 

ทําจริง 

3 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการผลิต 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้ข้อมูลขั้นตอนการ 
ผลิต 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.พ.61 ก.พ.61 
แผน 

ทําจริง 

4 จัดทําเอกสารsop 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้เอกสารsop 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ก.พ.61 มี.ค.61 แผน 

ทําจริง 

5 
ส่งเอกสารsopให้ฝ่ายประกัน
คุณภาพพิจารณา 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ได้รับการพิจารณา 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
เม.ย.61 พ.ค.61 แผน 

ทําจริง 

6 ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนํา 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้รับการแก้ไขให้ 
ถูกต้อง 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มิ.ย.61 ก.ค.61 
แผน 

ทําจริง 

7 
ส่งเอกสารsopที่แก้ไขแล้วให้
ฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณา 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ส.ค.61 ก.ย.61 

แผน 

ทําจริง 

8 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้sopที่ผ่านการอนุมัติ 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ก.ย.61 ก.ย.61 

แผน 

ทําจริง                         
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โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อใหโ้รงงานผลิตวัคซีนเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 

๑.หลักการและเหตผุล  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๔ และมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๕ ในหมวดที่ ๙ การตรวจสอบตนเอง โดยมีข้อกําหนดคือต้องมีการตรวจสอบบุคลากร 
อาคารสถานที่ เครื่องมือ การดําเนินการด้านเอกสาร การดําเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยา การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการเรียกเก็บคืน และการตรวจสอบตนเอง ในช่วงเวลาตามที่มีการ
กําหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อทวนสอบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของการประกันคุณภาพ  

ดังนั้นในการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรอง 
GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้
โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” เพื่อเป็นการสร้างระบบทวนสอบในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิตและการทดสอบวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ว่าได้
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผน
ปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา(GMP)หรือไม่ 

๒.๒ เพื่อเป็นการเสนอแนะมาตรการการแก้ไขที่จําเป็นในส่วนที่โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ยังบกพร่องอยู่ตามหลักเกณฑ์ GMP 

๒.๓ เพื่อเป็นการทวนสอบระบบการผลิตและการทดสอบวัคซีนว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของการ
ประกันคุณภาพ ทําให้เพิ่มความม่ันใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

๒.๓ เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) 

๓. เป้าหมาย 

  ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ของโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง ๔ โรงงาน รวมทั้งทราบแนวทางการแก้ไขและสามารถนําไปดําเนินการอย่างถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ GMP 

๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ๔.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
(Internal Audit) 
 ๔.๒ ประชุมวางแผนและจัดทําแผนการตรวจติดตามภายในโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงาน 
 ๔.๓ จัดทํา checklist โดยขอบเขตของ checklist ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
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 ๔.๔ ติดต่อและนัดหมายโรงงานที่จะทําการตรวจประเมิน 
 ๔.๕ ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงานโดยใช้ checklist ซึ่งขอบเขตการตรวจทั้งระบบให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
 ๔.๖ รวบรวมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน และจัดทํารายงานการตรวจประเมิน(GMP Self-Inspection 
Report) พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ไข แจ้งกลับไปยังผู้รับการตรวจประเมิน 
 ๔.๗ โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงานดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานผลให้คณะกรรมการการ
ตรวจติดตามภายในทราบ 
 ๔.๘ ตรวจติดตามการแก้ไขความบกพร่องว่าเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้หรือไม่ 

๕.แผนปฏิบัติการ 

  - แนบท้าย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ 2 ปี 

๗. งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายใน(Internal audit)และการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้
โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
 

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ของโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง ๔ โรงงาน 
๑๐.๒ ทราบแนวทางการแก้ไขในส่วยที่ยังบกพร่องและสามารถนําไปดําเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ GMP 
๑๐.๓ ทําให้เพิ่มความม่ันใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการทวนสอบระบบการผลิตและการทดสอบ

วัคซีนว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของการประกันคุณภาพหรือไม่ 
 ๑๐.๔ โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีความพร้อมทีจ่ะยื่นขอรับรองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา  ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ของ โรงงานผลิตวัคซีนของ 

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรดัดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง 4 โรงงาน 
2.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง 4 โรงงาน แก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
3.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 4 โรงงาน มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 

แผนปฏิบัติการ : โครงการ "การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP (Internal Audit) 
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายในและการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ GMP 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้
โรงงาน 

ค่าเป้าหมาย 
100% 

ผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามภายใน(Internal Audit)
และประชุมวางแผน 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

ได้คณะกรรมการ
ตรวจติดตามภายใน

(Internal Audit)และ
แผนการดําเนินงาน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค.-๖๐ ธค.-๖๐ แผน                     

ทําจริง                         

๒ 

จัดทํา checklist โดยขอบเขต
ของ checklist ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ GMP 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

ได้checklist โดย
ขอบเขตของ 

checklist ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ GMP 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มค.-๖๑ มค.-๖๑ แผน                     

ทําจริง                         

๓ 

ติดต่อและนัดหมายโรงงานที่จะ
ทําการตรวจประเมิน 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

ได้วันเวลาในการเข้า
ตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit) 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

กพ.-๖๑ กพ.-๖๑ 
แผน                     

ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา  ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ของ โรงงานผลิตวัคซีนของ 

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรดัดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง 4 โรงงาน 
2.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง 4 โรงงาน แก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
3.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 4 โรงงาน มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 

แผนปฏิบัติการ : โครงการ "การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP (Internal Audit) 
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายในและการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ GMP 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้
โรงงาน 

ค่าเป้าหมาย 
100% 

ผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ 

ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีน
ทั้ง ๔ โรงงานโดยใช้ checklist 
ซึ่งขอบเขตการตรวจทั้งระบบให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

ได้ทราบข้อบกพร่อง
ที่ยังไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์GMP ไม่มีค่าใช้จ่าย กพ.-๖๑ มิย.-๖๑ 

แผน                     

ทําจริง                         

๕ 

รวบรวมวิเคราะห์ผลการตรวจ
ประเมิน และจัดทํารายงานการ
ตรวจประเมิน(GMP Self-
Inspection Report) พร้อมกับ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข แจ้ง
กลับไปยังผู้รับการตรวจประเมิน 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

ได้รายงานการตรวจ
ประเมิน(GMP Self-

Inspection 
Report) พร้อมกับ

แนวทางแก้ไข 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กค.-๖๑ กย.-๖๑ 
แผน                   

ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา  ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ของ โรงงานผลิตวัคซีนของ 

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรดัดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง 4 โรงงาน 
2.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้ง 4 โรงงาน แก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
3.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 4 โรงงาน มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 

แผนปฏิบัติการ : โครงการ "การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP (Internal Audit) 
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายในและการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ GMP 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้
โรงงาน 

ค่าเป้าหมาย 
100% 

ผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

๖ 

โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงาน
ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและ
รายงานผลให้คณะกรรมการการ
ตรวจติดตามภายในทราบ 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 
๔ โรงงานดําเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่ยัง

ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์GMP 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค.-๖๑ มีค.-๖๒ แผน                   

ทําจริง                         

๗ 

คณะกรรมการตรวจติดตามการ
แก้ไขความบกพร่องว่าเป็นไป
ตามที่ได้รายงานไว้หรือไม่ 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
internal audit 

คณะกรรมการตรวจ
ติดตามภายในได้
ติดตามการแก้ไข
ความบกพร่องว่า

เป็นไปตามหลักเกณฑ์
GMP หรือไม่ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

เมย.-๖๑ กย.-๖๑ 
แผน               

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : พฒันาการผลติและทดสอบวัคซนีที่ใช้สําหรบัป้องกันโรคสตัว์ใหม้ีคณุภาพและปริมาณเพียงพอ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
2561 2562 2563 2564 2565 

๑. เพื่อให้ สทช. 
พัฒนาการผลิต
วัคซีนที่มีคณุภาพ
และปริมาณ
เพียงพอ ภายใต้
หลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต 
(ในยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
ของแผนยุทธ์ฯ กรม
ปศุสัตว์ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 

๑.ได้โปรแกรม
การทําแห้วัคซนี 
บรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

๑ 
โครงการ 

        

๑. พัฒนาการผลิต
วัคซีนให้มคีุณภาพ
และปริมาณ
เพียงพอ 

๑, โครงการ จัดทําแผนการ
ศึกษาโปรแกรมการทําแห้ง
วัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 

หลัก: กลุม่ผลติชีวภัณฑ์ 

๒.ได้ตํารับการทํา
แห้งวัคซีนบร-ู
เซลโลซิสที่
เหมาะสม 

  

๑
โครงการ 

      

  ๒.โครงการศึกษาตํารับการ
ทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

  

๓.ให้ได้สูตรที่
เหมาะสมสําหรับ
วัคซีนเฮโมรายิก-
เซฟติซีเมีย 

      

๑โครงการ 

  ๓.โครงการศึกษาแอดจู-
แวนท์ที่เหมาะสมสําหรับ
วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ :พฒันาการผลติและทดสอบวคัซีนทีใ่ชส้ําหรบัปอ้งกนัโรคสตัว์ให้มีคณุภาพและปริมาณเพยีงพอ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช. 
พัฒนาการทดสอบ
วัคซีนให้มคีุณภาพ
และมาตรฐานสากล 

วิธีการทดสอบ
คุณภาพวัคซีนได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025 จํานวน 
อย่างน้อย ๒ 
ขอบข่าย 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. พัฒนาการทดสอบ
วัคซีนให้มี
มาตรฐานสากล 

 1. โครงการขับเคลื่อน
และพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบคุณภาพวัคซีนของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ ให้ได้การรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

 หลัก : กลุ่มควบคุม 
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : พฒันาการผลติและทดสอบวัคซนีที่ใช้สําหรบัป้องกันโรคสตัว์ใหม้ีคณุภาพและปริมาณเพียงพอ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช. มี
การพัฒนาการผลิต
และทดสอบวคัซีนที่
ใช้สําหรับควบคุม

และป้องกันโรคสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ 

มีการดําเนินการ
พัฒนาวิธีการผลิต
วัคซีนฝีดาษไกโ่ดย
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

จัดทํา
ข้อเสนอ
งานวิจัย 

ดําเนิน
งานวิจัย 

สรุปผลงาน 
วิจัยตีพิมพ์
แล้วนําไป
ทํา pilot 
scale 

พัฒนาการ
ผลิตใน
ระดับ 
industrial 
scale 

ดําเนิน 
การผลิต
ทดแทน
วิธีเดิม 

1. เร่งรัดการ
ดําเนินการให้ สทช.
มีการพัฒนาการ
ผลิตและทดสอบ
วัคซีนที่ใช้สําหรับ
ควบคุมและป้องกัน
โรคสัตว์ให้มีคณุภาพ

และปริมาณ
เพียงพอ 

1. โครงการ
พัฒนาการผลิต
วัคซีนฝีดาษไกจ่าก
เซลล์เพาะเลี้ยง 

หลัก: กลุม่ผลติชีว
ภัณฑ์ 

วัคซีนอหิวาต์สุกร
ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง 
สเตรนไชนีส 

วัคซีนผ่าน
การทดสอบ
คุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน 

วัคซีนผ่าน
การทดสอบ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

วัคซีนผ่าน
การทดสอบ
คุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
และ
รายงานผล
โครงการ 

     1. โครงการผลิต
วัคซีน อหิวาต์สุกร 
ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง 
สเตรนไชนีส 

หลัก: กลุ่มผลติชีว
ภัณฑ์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ :พฒันาการผลติและทดสอบวคัซีนทีใ่ชส้ําหรบัควบคมุและปอ้งกันโรคสตัว์ให้มีคณุภาพและปรมิาณเพยีงพอ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช. มี
น้ําประปารองรับ
ความต้องการใช้
ของทุกโรงงาน 

๑. ระดับ
ความสําเร็จ ของ
การผลิตน้ําประปา
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของทุก
โรงงาน 

๑๐% 30%  85% 
 

95% 
 

100% 
 

๑.พัฒนาระบบการ
ผลิตน้ําประปาให้ได้
มาตรฐาน การ
ประปา ส่วนภูมิภาค 
 

1. โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ําดิบในบ่อเก็บ
สํารองน้ําให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการผลิต
น้ําประปา 
 
 
๒. โครงการสํารวจและ
จัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง
ทดแทนหรือเสริมน้ําคลอง
ในหน้าแล้ง 

หลัก : กลุ่มบรหิารชีว
ภัณฑ์ 
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โครงการศกึษาโปรแกรมการทาํแห้งวัคซนีบรเูซลโลซิสทีเ่หมาะสม 

๑.หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจุบันซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีปัญหาเรื่องปริมาณเชื้อมีชีวิตภายหลังการทําแห้งที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
OIE กําหนดปริมาณเชื่อมีชีวิต ไม่น้อยกว่า ๕ x ๑o๑๐CFU/dose แต่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตได้ในช่วง ๔ x 
๑๐๑๐  ถึง ๘ x ๑๐๑๐ CFU/dose ทําให้มีวัคซีนบางชุดไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพด้านปริมาณเชื้อมีชีวิตทั้งที่ได้ทดลอง
แก้ปัญหาโดยปรับปริมาณบรรจุ และปรับความเข้มข้นแล้วก็ยังพบปัญหาอยู่ จากการประชุมหาสาเหตุมีสมมติฐานว่า 
อาจจะเกิดจากโปรแกรมทําแห้งยังไม่เหมาะสมพอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลในการปรับโปรแกรม
การทําแห้งให้เหมาะสม เพื่อนําไปปรับปรุงการผลิตวัคซีนต่อไป 

๒.วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อประเมินกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการทําแห้งวัคซีนว่ามีข้อผิดพลาดใน
ด้านใด ไม่ว่าจะด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง กรรมวิธีและรวมไปถงึโปรแกรมในแต่ละขั้นตอน 

 ๒.๒ ค้นหาสาเหตุที่ทําให้ปริมาณเชื้อตํ่ากว่ามาตรฐาน 

 ๒.๓ หาทางแกไ้ขปัญหาที่พบและทําการป้องกัน 

๓.เปา้หมาย 

 ร้อยละ๑๐๐ของการดําเนินงาน 

๔.ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

๔.๑ แต่งต้ังและกําหนดคณะการทํางาน 

 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการผลิต 

๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ เพื่อหาแนวทางการศึกษา 

๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ จัดทําแผนการศึกษา 

๔.๖ เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอย่างน้ําวัคซีนสด 

๔.๗ นําตัวอย่างวัคซีนเข้าทําแห้งด้วยโปรแกรมต่างๆ 

๔.๘ ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวิต 

๔.๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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๕.แผนปฏบิตังิาน 

- แนบท้าย  

๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๘ เดือน  

๗.งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

๘.ผู้รบัผดิชอบ 

 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุม่วิจัยและพัฒนา ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ร้อยละ๑๐๐ของการดําเนินงาน 

๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 ๑๐.๑ ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ทําใหป้ริมาณเชื้อตํ่ากว่ามาตรฐาน 

 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังบกพร่อง 

 ๑๐.๓ สามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลโลซีส 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนว่ามีข้อผิดพลาดในด้านใด 
กลยุทธ์ที่ ๖ :พัฒนาโปรแกรมการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสให้ได้มาตรฐาน                   ค้นหาสาเหตุที่ทําให้ปริมาณเชื้อต่ํากว่ามาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการ : โครงการศึกษาโปรแกรมการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม                    หาทางแก้ไขปัญหาที่พบและทําการป้องกนั 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานแตล่ะกิจกรรม 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่มมือของกลุ่มวิจัยและพัฒนา  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐ของการดําเนินงาน 

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กําหนดคณะทํางาน 
กลุ่มวิจัยและ

พัฒนา 
ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       

ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่๑ คณะทํางาน 
แจ้งปัญหาขั้นตอน
การทําแห้งวัคซีน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       
ทําจริง                         

3 รวบรวมขัอมูลการผลิต คณะทํางาน ได้ข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       
ทําจริง                         

4 ประชุมครั้งที่๒หาแนวทางการศึกษา คณะทํางาน วิเคราะห์ปัญหา ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       
ทําจริง                         

5 ประชุมครั้งที่๓ จัดทําแผนการศึกษา คณะทํางาน ได้แผนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค.61 มี.ค.61 แผน                     
ทําจริง                         

6 เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอยา่งนําวัคซีนสด 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้ตัวอย่างวัคซีนสด ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค.61 มี.ค.61 แผน                       
ทําจริง                         

7 นําตัวอย่างวัคซีนเข้าทําแห้งด้วย ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้ตัวอย่างวัคซีนทํา
แห้ง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย.61 พ.ค.61 แผน                     
โปรแกรมต่างๆ ทําจริง                         

8 ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวิต 
ฝ่ายทดสอบ

คุณภาพวัคซีน 
ได้ผลการทดสอบ

วัคซีน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย มิ.ย.61 ก.ค.61 

แผน                     

ทําจริง                         

9 ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ได้ผลการศึกษา

โปรแกรมที่แตกต่าง 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ส.ค.61 ก.ย.61 แผน                     

ทําจริง                         
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โครงการจดัทาํแผนการศกึษาตาํรบัการทาํแห้งวคัซนีบรูเซลโลซสิที่เหมาะสม 

๑.หลกัการและเหตผุล 
 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตวัคซีนบรูเซลโลซีสจากเชื้อ Brucella abortus strain 19 ชนิดลดความ
รุนแรง (reduce virulence) ที่มีประสิทธิภาพให้ภูมิคุ้มกันสูง และไม่แพร่กระจายจากสัตว์สู่สัตว์(Hannan et al, 
2014) ตามมาตรฐาน OIE (2016) กําหนดให้วัคซีนบรูเซลโลซีส สเตรน 19 ต้องมีปริมาณเชื้อมีชีวิตไม่น้อยกว่า 5 
x 1010 colony forming unit (CFU/dose) แต่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ยังมีปัญหาในการผลิตวัคซีนสําเร็จรูป
บางชุดได้ตํ่ากว่ามาตรฐาน ทําให้ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพด้านปริมาณเชื้อมีชีวิต ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา อาจ
เกิดจากปริมาตรบรรจุ ความเข้มข้นของเชื้อ และสูตรตํารับในการทําแห้งที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้ทําการปรับปริมาตร
บรรจุ และปรับความเข้มข้นแล้วก็ยังพบปัญหาอยู่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรตํารับในการทําแห้ง
ที่เหมาะสม เพื่อนําไปปรับปรุงการผลิตวัคซีนต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
 

 ๒.๑ เพื่อประเมินตํารับการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซีสทีใ่ช้ในปัจจุบัน และศึกษาเพิ่มเติม 
 ๒.๒ หาสาเหตทุี่ทําให้ทําให้วัคซีนไมผ่่านการทดสอบคุณภาพด้านปริมาณเชื้อมีชีวิต 
 ๒.๓ หาทางแกไ้ขสาเหตุและหาแนวทางในการป้องกัน 
 

๓.เปา้หมาย 
 

  ร้อยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 
 

 ๔.ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 

๔.๑ แต่งต้ังและกําหนดคณะการทํางาน 
 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการผลิต 
๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ เพื่อหาแนวทางการศึกษา 
๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ จัดทําแผนการศึกษา 
๔.๖ เตรียมตัวอย่างวัคซีน 
๔.๗ ทดสอบคณุภาพวัคซีน 
๔.๘ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

๕.แผนปฏบิตังิาน 
 

- แนบท้าย 
  

๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 
 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๑ ปี 
  

๗.งบประมาณ 
 

 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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๘.ผู้รบัผดิชอบ 
 

 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุม่วิจัยและพัฒนา ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 
 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  

 ผลการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 

๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 

 ๑๐.๑ ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ทําใหวั้คซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพด้านปริมาณเชื้อมีชีวิต
 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ตํารับการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ ๖ :พัฒนาตํารับการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสให้ได้ตํารับที่เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการ : โครงการศึกษาตํารับการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสให้ได้ตํารับที่เหมาะสม  
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด ผลการทดสอบวัคซีนตามมาตรฐาน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของกลุ่มวิจัยและพัฒนา ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีน
แบคทีเรีย 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กําหนดคณะทํางาน 
กลุ่มวิจัยและ

พัฒนา 
ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ต.ค. แผน                       

ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่๑ คณะทํางาน 
แจ้งปัญหา

ขั้นตอนการทํา
แห้งวัคซีน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. พ.ย. 
แผน                       

ทําจริง                         

3 รวบรวมขัอมูลการผลิตและปัญหา คณะทํางาน ได้ข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ธ.ค. แผน                       
ทําจริง                         

4 ประชุมครั้งที่๒หาแนวทางการศึกษา คณะทํางาน วิเคราะห์ปัญหา ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ม.ค. แผน                       
ทําจริง                         

5 ประชุมครั้งที่๓ จัดทําแผนการศึกษา คณะทํางาน ได้แผนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ก.พ. แผน                       
ทําจริง                         

6 เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอยา่งวัคซีนสด 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 

แบคทีเรีย 
ได้ตัวอย่างวัคซีน

สด 
ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค. มี.ค. แผน                       

ทําจริง                         

7 
นําตัวอย่างวัคซีนตํารับต่างๆเข้าทําแห้ง ฝ่ายผลิตวัคซีน 

แบคทีเรีย 
ได้ตัวอย่างวัคซีน

ทําแห้ง 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. พ.ค. 

แผน                     
ทําจริง                         

8 ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวิต 
ฝ่ายทดสอบ

คุณภาพวัคซีน 
ได้ผลการทดสอบ

วัคซีน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย มิ.ย. ก.ค. แผน                     

ทําจริง                         

9 ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ได้ผลการศึกษา
ตํารับที่เหมาะสม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส.ค. ก.ย. แผน                     
ทําจริง                         
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โครงการจดัทาํแผนการศกึษาแอดจแูวนทท์ีเ่หมาะสมสาํหรบัวคัซีนเฮโมรายิกเซพตซิีเมีย 

๑.หลกัการและเหตผุล 

 วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ที่ผลิตโดย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ปัจจุบันเป็น
วัคซีนเชื้อตายชนิดนํ้ามันที่ผลิตจากเช้ือ P.multocida สายพันธ์ุ 6:B (Namioda:Cater) หรือ B:2,5 
(Carter:Heddleston) แต่มีการใช้ในพื้นที่ไม่มากนักเนื่องจากการให้วัคซีนด้วยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึก มีความลําบาก
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และมีผลข้างเคียง (Side effect) มากในสัตว์ที่
ได้รับวัคซีน เช่น บวมบริเวณที่ได้รับวัคซีน มีไข้ ซึม นอกจากนี้การใช้วัคซีนยังมักประสบปัญหาการแพ้วัคซีน ทําให้การ
ป้องกันโรคด้วยการรณรงค์ทําวัคซีนไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าวัคซีนจะมีความคุ้มโรคสูง และให้ภูมิคุ้มกันได้
เป็นเวลานาน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาสูตรวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมาทดแทน 

๒.วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อประเมินกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน  

 ๒.๒ หาสาเหตทุี่ทําให้เกิดผลข้างเคียง (Side effect) 

 ๒.๓ หาทางแกไ้ขสาเหตุและหาแนวทางในการป้องกัน 

๓.เปา้หมาย 

  ร้อยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

๔.๑ แต่งต้ังและกําหนดคณะการทํางาน 

 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการผลิต 

๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ เพื่อหาแนวทางการศึกษา 

๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ จัดทําแผนการศึกษา 

๔.๖ เตรียมตัวอย่างวัคซีน 

๔.๗ ทดสอบคณุภาพวัคซีน 

๔.๘ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕.แผนปฏบิตังิาน 

- แนบท้าย  
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๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๒ ปี  

๗.งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

๘.ผู้รบัผดิชอบ 

 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุม่วิจัยและพัฒนา ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ร้อยละ๑๐๐ ของผลการดําเนินงาน 

๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 ๑๐.๑ ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ทําให้เกิดผลข้างเคียง (Side effect) 

 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ๑๐.๓ ผลิตวัคซีนที่สามารถฉดีได้สะดวก และไม่มีผลข้างเคียง 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน  

กลยุทธ์ที่ ๖ :ศึกษาแอดจูแวนท์ที่เหมาะสมสําหรับวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 2. หาสาเหตุที่ทําให้เกิดผลข้างเคียง (Side effect) 

แผนปฏิบัติการ : โครงการศึกษาแอดจูแวนท์ที่เหมาะสมสําหรับวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 3. แก้ไขสาเหตุและหาแนวทางในการป้องกัน 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงานแตล่ะกิจกรรม 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของกลุ่มวิจัยและพัฒนา  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 

                            ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค.-
ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

ม.ค.-
ส.ค. 

ก.ย
. 

1 กําหนดคณะทํางาน 
กลุ่มวิจัยและ

พัฒนา 
ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ต.ค. 

แผน                         

ทําจริง                           

2 
ประชุมคณะทํางาน 
ครั้งที่๑ 

คณะทํางาน 
แจ้งปัญหาการใช้

วัคซีน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. พ.ย. 

แผน                         

ทําจริง                           

3 
รวบรวมขัอมูลการ
ผลิต 

คณะทํางาน ได้ข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ธ.ค. 
แผน                         

ทําจริง                           

4 
ประชุมครั้งที่๒หา
แนวทางการศึกษา 

คณะทํางาน วิเคราะห์ปัญหา ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ม.ค. 
แผน                         

ทําจริง                           

5 
ประชุมครั้งที่๓ 
จัดทําแผนการศึกษา 

คณะทํางาน ได้แผนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ก.พ. 
แผน                         

ทําจริง                           

6 
เลี้ยงเชื้อเตรียม
ตัวอย่างวัคซีน 

ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้ตัวอย่างวัคซีน ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค. เม.ย. 
แผน                   

ทําจริง                           

7 
ทดสอบคุณภาพ
วัคซีน 

ฝ่ายทดสอบ
คุณภาพวัคซีน 

ได้ผลการ
ทดสอบวัคซีน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ค.๒๕๖๔ 
ส.ค. 

๒๕๖๕ 
แผน                 

ทําจริง                           

8 
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

คณะทํางาน 
ได้ผลการศึกษา

สูตรผสมที่
แตกต่าง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย.๒๕๖๕ ก.ย.๒๕๖๕ 
แผน                         

ทําจริง                           
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โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคณุภาพวัคซนีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์ 
ให้ได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๑.หลักการและเหตผุล 
ด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีพันธกิจหลักในการผลิตวัคซีนสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อจําหน่ายทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งนอกจากพันธกิจในการผลิตวัคซีนสัตว์แล้วการทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ที่ผลิตขึ้นก็ยังเป็นหน้าที่
ที่ สทช.จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหากห้องปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบคุณภาพวัคซีนมีมาตรฐานก็จะสร้างความ
มั่นใจและความน่าเชื่อถือในการรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและยังเพิ่มขีดความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศอีกด้วย 

ISO/IEC 17025คือข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการมี
ความสําคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบและสอบเทียบที่มีความเที่ยงตรงแม่นยําเชื่อถือ
ได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 

ถ้าหากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สัตว์ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ก็จะทําให้เกิดการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการรายงานผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และยังส่งผลเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อีกด้วย 

๒.วัตถุประสงค ์
๒.๑เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์

สัตว์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
๒.๒เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ 
๒.๓เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ลดการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากวิธีทดสอบ 
๒.๔ เพื่อทําให้ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 

๓. ขอบเขตและกลุ่มเป้าหมาย 
หอ้งปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

๔.ระยะเวลา 
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

๕.การดําเนนิงาน 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
๑.การเตรียมการเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย 
๒.การย่ืนขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการISO /IEC17025 ต่อสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๖.แผนปฏิบัติการ 
 แนบท้าย 
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๗. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจําปี ๒๕๖๑ 
รวม๑๑๔,๑๐๐บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อขอรับรอง
ความสามารถห้ องปฏิ บั ติ การ ใน
กิจกรรมที่ ๑.๑ 

๕๗,๑๐๐  บาท 

๒. ขั้นตอนในกิจกรรมที่ ๑.๒-๑.๗ และ
ขั้นตอนที่ ๒ 

๕๗,๐๐๐  บาท 

รวม ๑๑๔,๑๐๐ บาท 
หมายเหตุกรณีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เพียงพอขอถัวเฉลี่ยจากรายการอื่นตามความจําเป็นซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับ

อนุมัติ 
รายละเอียดการดําเนนิงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการประกอบด้วย ๗กิจกรรมย่อยดังนี้ 
กิจกรรมที ่๑.๑ ศึกษาและอบรมข้อกําหนดISO/IEC 17025 

วัตถุประสงค์  
๑.เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และ

สามารถนําไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
๒.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีความ

พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC 17025:2005 จํานวน ๕๐ คน  
ระยะเวลา   ๒  วัน 

วิธีดําเนินการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อกําหนดISO/IEC 17025และข้อกําหนดอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจําปี ๒๕๖๑ 
   ๑. ค่าที่พักวิทยากรจํานวน ๒ คนๆละ ๒ คืนๆละ ๑,๔๕๐ บาท  เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท 
   ๒. ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน ๒ คนๆละ ๗ ช่ัวโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ 

บาท 
   ๓. ค่าอาหารกลางวันจํานวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๔. ค่าอาหารว่างจํานวน ๕๐ คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๓๕  บาท  เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
   ๕. ค่าเอกสารประกอบการอบรมจํานวน ๕๐ ชุดๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๗,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  หมายเหตุ กรณีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยจากรายการอื่นตามความจําเป็นซึ่งไม่

เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๑.๒   แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการ  
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กิจกรรมที่ ๑.๓กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการรวมถึงจัดทําคู่มือคุณภาพ 
(Quality manual) และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการดําเนินงาน, วิธีการทดสอบสอบ 
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานISO/IEC 17025:2005  

กิจกรรมที่ ๑.๔  ประกาศใช้นโยบายคุณภาพที่กําหนดไว้และปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.๔.๑ จัดหาหรือซ่อมแซมเครื่องมือ,เครื่องแก้ว,และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 ๑.๔.๒ สอบเทยีบเครื่องมือ 
 ๑.๔.๓ ทดสอบความชํานาญของห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความใช้ได้ของวิธี 
กิจกรรมที่ ๑.๕  ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดําเนินงานตามระบบที่ได้กําหนด

ไว้ และสอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
กิจกรรมที่ ๑.๖  แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ 
กิจกรรมที่ ๑.๗  ทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ  

ขั้นตอนที่ ๒ การยื่นขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อสํานักมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ระยะเวลา  ๓-๖ เดือน 
การดําเนินการย่ืนขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการISO/IEC 17025 ต่อสํานักมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๘.ผู้รบัผิดชอบ 
  กลุ่มควบคุมคณุภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ร้อยละความสาํเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาหอ้งปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๑๐.ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
  ๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO ๑๗๐๒๕ 

๒.เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
  ๓. สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ 
  ๔. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ลดการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากวิธีทดสอบ 
๕. ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีระบบการบริหาร จัดการที่ดี มีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนให้มี
มาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ :โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มควบคุม
คุณภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 20 % 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
ศึกษาและอบรมข้อกําหนด 

ISO/IEC 17025 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการอบรมความรู้

ด้านข้อกําหนด 
ISO/IEC 17025 

60,000 ต.ค.๖๐ 
ก.ย.
๖๑ 

แผน                         

ทําจริง                         

  

2 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ 
กลุ่มควบคุม
คุณภาพ ได้คณะทํางาน   ม.ค.๖๑ 

ม.ค.
๖๑ 

แผน                         

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนให้มีมาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มควบคุม
คุณภาพ ตัวชี้วัด  ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย  ๔๐% 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับ

การจัดทําระบบคุณภาพพร้อมกับ
จัดทําคู่มือคุณภาพและเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้ากลุ่ม
ควบคุม
คุณภาพ 

มีเอกสารคู่มือคุณภาพ
, SOP,คู่มือวิธีทดสอบ
,เอกสารบันทึก
ประกอบ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๑ ก.ย. 
๖๒ 

แผน                         

ทําจริง                         

                          
 ๔ สอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) กลุ่มควบคุม

คุณภาพ   
เครื่องมือผ่านการสอบ
เทียบ 

๓๐๐,๐๐๐   ต.ค. ๖๑  ก.ย. 
๖๒ 

แผน                          

ทําจริง 

                        
๕ การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธี 

(Validation Method) 
กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

วิธีการทดสอบได้รับ
การตรวจสอบ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๑ ก.ย. 
๖๒ 

แผน 

ทําจริง 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนให้มีมาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มควบคุม
คุณภาพ ตัวชี้วัด  ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย  ๔๐% 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ อบรมและตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน (Internal Audit) 
กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบภายใต้ระบบ
มาตรฐานที่กําหนดไว้
ในมาตรฐาน ISO/IEC 
๑๗๐๒๕ 

๔๐,๐๐๐  ต.ค.๖๑ ก.ย.
๖๒ 

แผน                         
ทําจริง                         
  

                        
๗ แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

แก้ไขข้อบกพร่องจาก
การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

  ต.ค.๖๓ ก.ย.
๖๔ 

แผน                          

ทําจริง 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนําความรู้ที่

ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนให้มีมาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มควบคุมคุณภาพ ตัวชี้วัด  ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย  ๖๐% 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ 
การทดสอบความชํานาญของ
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency 

Testing) 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

วัดความชํานาญ
และพัฒนา

ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการให้

ดีขึ้น   

๒๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ 
ก.ย. 
๖๓ 

แผน 

ทําจริง 

 ๙ สอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) 
กลุ่มควบคุม
คุณภาพ   

เครื่องมือผ่านการ
สอบเทียบ 

๓๐๐,๐๐๐   ต.ค. ๖๒ 
 ก.ย. 
๖๓ 

แผน                          

ทําจริง 

                        

๑๐ 
การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธี 
(Validation Method) 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

วิธีการทดสอบ
ได้รับการ
ตรวจสอบ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ 
ก.ย. 
๖๓ 

แผน             

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนให้มีมาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มควบคุม
คุณภาพ ตัวชี้วัด  ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ๘๐% 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ 
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
(Internal Audit) 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

ตรวจสอบการดําเนินงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ภายใต้ระบบมาตรฐานที่
กําหนดไว้ในมาตรฐาน 

ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

  ต.ค.๖๓ 
ก.ย.
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         

                          

                          

๑๒ 
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

แก้ไขข้อบกพร่องจาก
การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

  ต.ค.๖๓ 
ก.ย.
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนให้มีมาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มควบคุมคุณภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย  100% 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ 
ทบทวนการบริหารงานของ
ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

100% 
  ต.ค.๖๔ 

ธ.ค.
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         

๑๔ 

ยื่นขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 ต่อสํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการได้รับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 

๑๗๐๒๕ 
๑๐๐,๐๐๐  ม.ค.๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

แผน                         

ทําจริง                         
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โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่จากเซลล์เพาะเลี้ยง 
๑.หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่โดยใช้ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเป็นวัตถุดิบสําคัญ
ในการผลิต แต่ละปีใช้ไข่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฟอง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการใช้สัตว์ทดลองให้น้อยที่สุด ตาม พรบ.
สัตว์ทดลอง และเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการผลิตให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลต่อไป  

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเชื้อฝีดาษไก่ในเซลล์
เพาะเลี้ยง ให้ได้ปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการผลิตวัคซีน ไม่ว่าจะด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กรรมวิธีและ
รวมไปถึงโปรแกรมในแต่ละขั้นตอน 
 ๒.๒ ลดปริมาณการใช้สัตว์ทดลองให้น้อยที่สุด 
  
๓.เปา้หมาย 
 เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่จากเซลล์เพาะเลีย้ง 
๔.ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

๔.๑ หาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๒ นําเสนอขอ้เสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการ 

๔.๓ ดําเนินการวิจัย 
๔.๔ สรุปผลการวิจัยและนําไปผลิตวัคซีน 

๕.แผนปฏบิตังิาน 
- แนบท้าย  

๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 
ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๓๖ เดือน  

๗.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
๘.ผู้รบัผดิชอบ 
 ฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก กลุ่มวิจัยและพัฒนา  
๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ได้กระบวนการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่จากเซลลเ์พาะเลี้ยง 
 

๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 ๑๐.๑ กระบวนการผลิตวัคซนีฝีดาษไก่จากเซลล์เพาะเลี้ยง 
 ๑๐.๒ ลดการใช้สัตว์ทดลอง 

 ๑๐.๓ สามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคฝีดาษไก่ 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan)  

ยุทธศาสตรเ์ชิงพัฒนา ประจําปี๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์ พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่จากเซลล์เพาะเลี้ยง 
กลยุทธ์ที่ ๒ :พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับควบคุมและป้องกันโรค
สัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
แผนปฏิบัติการ :พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :  ตัวชี้วัด ได้กระบวนการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่จากเซลล์เพาะเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยตามแผน

ที่วางไว ้
ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ :ได้รับงบประมาณตามที่ประมาณการไว้ ค่าเป้าหมาย ...สามารถผลิตวัคซีนได้... 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 

ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
มิ.ย.- 
ธ.ค. 

ม.ค-
ธ.ค 

ม.ค-
ธ.ค 

ม.ค-
ธ.ค 

๑ หาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายผลิตวัคซีน

สัตว์ปีก 
ได้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ธค.๖๑ ธค.๖๑ 
แผน               

ทําจริง               

๒ 
นําเสนอข้อเสนองานวิจัยต่อ
คณะกรรมการ  

ฝ่ายผลิตวัคซีน
สัตว์ปีก 

ข้อเสนอฯผ่าน
การอนุมัติ 

ไม่มี มค.๖๒ กพ.๖๒ 
แผน               

ทําจริง               

๓ ดําเนินการวิจัย 
ฝ่ายผลิตวัคซีน

สัตว์ปีก ดําเนินการวิจัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีค.๖๒ มีค.๖๒ 
แผน               

ทําจริง               

๔ สรุปผลงานวิจัยและนําไปผลิตวัคซีน 
ฝ่ายผลิตวัคซีน

สัตว์ปีก. 

งานวิจัยแล้วเสร็จ
สามารถนําไปผลิตวัคซีน

ได ้
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เมย.๖๒ พค.๖๒ 

แผน               

ทําจริง               
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โครงการ “ผลติวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนสี” 
๑.หลักการและเหตผุล 

กรมปศุสัตว์ได้มีการศึกษาและผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร สเตรนไชนีส ซึ่งนํามาจากประเทศฮังการี ในปี       
พ.ศ. 2518 ผลติเป็นวัคซีนเชื้อเป็นชนิดผ่านกระต่าย ได้ทําการศึกษาพัฒนาและผลิตเปน็วัคซีนอหิวาต์สุกร
เพื่อให้ป้องกันโรคเป็นวัคซีนที่ให้ความคุ้มโรคได้ดีและใชม้าจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงมีขอ้จํากัดในการผลิต
เนื่องจากในการผลิตต้องใช้กระต่ายเพื่อเพิ่มจํานวนไวรัส จึงจําเป็นต้องมีแหล่งเพาะเลี้ยงกระต่ายที่ได้มาตรฐาน 
ผลิตกระต่ายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องเป็นกระต่ายที่สุขภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันวัคซีนของกรมปศุสัตว์ชนิด
ผ่านกระต่ายมีกําลังการผลิตไม่เกิน 10 ล้านโด๊สต่อปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกษตรกรจึงต้องซื้อวัคซีน
จากบริษัทเอกชนซึ่งมีราคาสูงทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้ จึงมีการทดลองผลิตวัคซีนชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อ
ทดแทนวิธีการผลิตจากกระต่าย 

 

๒.วัตถุประสงค ์
๒.๑ ผลิตวัคซนีอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส  
๒.๒ ทดสอบคณุภาพของวัคซีนในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง 
๒.๓ ทดสอบ Stability ของวัคซีน 

 

๓.เปา้หมาย 
๓.๑ วิธีการผลติวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ที่เหมาะสม 
๓.๒ วัคซีนอหวิาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีสทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน  

 

๔.ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 ๔.๑ ประชุมผูร้่วมโครงการเพื่อวางแผน  
 ๔.๒ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่เกี่ยวขอ้ง 

๔.๓ เพาะเลี้ยงเซลล์และไวรัสวัคซีน 
๔.๔ ผลิตวัคซนีชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส 
๔.๕ ทดสอบวัคซีนทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
๔.๖ ทดสอบวัคซีนกับสุกรทดลอง 
๔.๗ ทดสอบ Stability ของวัคซีน 
๔.๘ วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

 

๕.แผนปฏิบัติงาน 
- แนบท้าย  

 

๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 
 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๓๖ เดือน   
 

๗.งบประมาณ 
 ๓,๔๙๓,๕๕๐ บาท 
 

๘.ผู้รบัผิดชอบ 
 ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความสาํเร็จการดําเนินงานโครงการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส 

 
๑o.ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

๑๐.๑ วิธีการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ที่เหมาะสม 
๑๐.๒ วัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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                                                               ๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา    ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕           

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา    วัตถุประสงค์  ๑. ผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส  
๒. ทดสอบวัคซีนทางห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง 
๓. ทดสอบ Stability ของวัคซีน 

กลยุทธ์ที่ ...  : ผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส               

แผนปฏิบัติการ : โครงการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร สเตรนไชนีส และทดสอบคุณภาพ 
ทางห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์   ตัวชี้วัด   วัคซีนวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส  

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ได้รับงบประมาณตามที่ประมาณการ  ค่าเป้าหมาย ...........................         

     วันปรับปรุงครั้งที่ ............     วันที่............................................................. 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย 
เริ่มต้
น 

สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

๑ ประชุมวางแผนโครงการ ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายทดสอบฯ
,ผู้ร่วมวิจัย 

ได้ชุดโครงการผลิต
วัคซีนที่พร้อมเสนอ
กรมฯ 

๒๐,๐๐๐ ต.ค.
๖๐ 

มี.ค.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๒ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายจัดซื้อ 

ได้อุปกรณ์ครบตาม
ต้องการ 

๗๒๘,๘๐๐ ม.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๓ จัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็น ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายจัดซื้อ 

ได้อุปกรณ์ตาม
ต้องการ 

๒,๑๔๙,๗๕๐ ม.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.
๖๒ 

แผน             

ทําจริง             

๔ เพาะเลี้ยงเซลล์และไวรัสวัคซีน ฝ่ายผลิตฯ มีสต็อกเซลล์และ
ไวรัสที่เพียงพอต่อ
การผลิต 

ไม่มี ม.ค.
๖๑ 

มิ.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๕ ผลิตวัคซีนชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง 
สเตรนไชนีส 

ฝ่ายผลิตฯ ได้วัคซีน ๓ ชุด  ไม่มี ม.ค.
๖๑ 

มิ.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๖ ทดสอบวัคซีนในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายทดสอบฯ 

วัคซีนผ่านการ
ทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑๐๐,๐๐๐ เม.ย.
๖๑ 

ก.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             
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ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย 
เริ่มต้
น 

สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

๗ ทดสอบวัคซีนกับสุกรทดลอง ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายทดสอบฯ 

วัคซีนผ่านการ
ทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑๒๕,๐๐๐ เม.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๘ ทดสอบ Stability ของวัคซีน ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายทดสอบฯ 

วัคซีนผ่านการ
ทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๓๕๐,๐๐๐ ก.ค.
๖๑ 

มิ.ย.
๖๓ 

แผน             

ทําจริง             

๙ วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ฝ่ายผลิตฯ,
ฝ่ายทดสอบฯ
,ผู้ร่วมวิจัย 

รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ก.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

แผน             

ทําจริง             
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โครงการปรบัปรุงคุณภาพน้ําดบิในบอ่เก็บสํารองน้ําให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตน้ําประปา 
๑.หลกัการและเหตผุล 
          ระบบการผลิตน้ําประปาของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นการผลิตน้ําประปาจากน้ําผิวดิน เริ่มจากสูบ
น้ําดิบจากคลองลําตะคอง เข้ามาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ําดิบ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพื่อปล่อยใหต้กตะกอนลดความขุ่น จากนั้น
สูบน้ําส่วนใสขึน้ไปเก็บในบ่อ ๕,๐๐๐ ลบ.ม. เมื่อเดินเครื่องถังตกตะกอนน้ําดิบ ป๊ัมน้ําจะสูบน้ําดิบในบ่อเข้าถัง
ตกตะกอนพร้อมกับการจ่ายสารเคมีช่วยตกตะกอน ๔ ชนิด คือ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(สารประกอบของสารส้ม) 
คลอรีน (ลดสาหร่ายและแบคทีเรีย) โพลีเมอร์(ช่วยเร่งปฏิกิริยาการตกตะกอน)และปูนขาว(ช่วยปรับpH) จะได้น้ําใส มี
ความขุ่นน้อยส่งผ่านถังกรองทรายและถังกรองถ่าน เพื่อกําจัดตะกอนและกลิ่น ส ีที่หลงเหลือ กลายเป็นน้ําประปา แต่
ปัจจุบันน้ําดิบที่กักเก็บในบ่อเก็บน้ําดิบ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. มีค่าออกซิเจนละลายน้ําน้อยเนื่องจากน้ําในคลอง  เกิดกลิน่
และตะไคร่น้ํา ไม่เหมาะสําหรบันํามาผลิตน้ําประปา จึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบ่อเก็บสํารองน้ํา
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตน้ําประปา 
  

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ ปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบ่อเก็บสํารองน้ําให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการนําไปผลิตน้ําประปา 
 
๓.เปา้หมาย 
 ๓.๑ มีน้ําดิบคณุภาพดีและเหมาะสมสําหรบัใช้ผลิตน้ําประปาอย่างเพียงพอ 
 
๔. ขั้นตอนการดาํเนินการ 

๔.๑ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้น้ําในบ่อเก็บเน่าเสีย 
 ๔.๒ ศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขและลดโอกาสหรือต้นเหตุที่ทําให้น้าํเสีย 

๔.๓ สรุปแนวทางดําเนินการและตั้งงบประมาณจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาํเป็นต้องใช้ในการดําเนินการ 
๔.๔ ล้างทําความสะอาดบ่อเก็บน้ํา 
๔.๕ ติดต้ังระบบเติมอากาศและหมุนเวียนน้ําดิบในบ่อเก็บ 
๔.๖ สูบน้ําเข้าบ่อเก็บและตรวจติดตามคุณภาพน้ํา เพื่อประเมินระบบหลังการแก้ไขปรบัปรุง  
 

๕.แผนปฏบิตักิาร 
 ตามแนบท้าย 
 
๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๒๑ เดือน 
  

๗.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับระบบเติมอากาศและ
หมุนเวียนน้ําดิบ วงเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๘.ผู้รบัผดิชอบ 
 ฝ่ายผลิตน้ําประปา กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 
 
๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 น้ําดิบในบ่อเก็บได้มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภท ๒* (มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 
 * แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน 
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ํา 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
 
๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 ๑๐.๑ มีการศกึษาประเมินคุณสมบัติทางเคมีของน้ําคลองธรรมชาติ 
 ๑๐.๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาฝึกฝนให้ค้นคว้าศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ 
 ๑๐.๓ โรงงานผลิตวัคซีนได้ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบ่อเก็บสํารองน้ําให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการนําไปผลิตน้ําประปา 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการผลิตน้ําประปาให้ได้มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค 
แผนปฏิบัติการ : โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบ่อเก็บสํารองน้ําให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิต
น้ําประปา  
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายผลิตน้ําประปาฯ สทช.  ตัวชี้วัด สทช. มีน้ําประปาคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําบริสุทธิ์เพื่อใช้ในทุกโรงงาน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการ 

ค่าเป้าหมาย 
มีน้ําดิบคุณภาพดีและเหมาะสมสําหรับใช้ผลิตน้ําประปาอย่างเพียงพอ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
2560 2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.-ก.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๑ 
ล้างทําความสะอาดบ่อ
เก็บน้ํา 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

ทําความสะอาดบ่อ
เสร็จเรียบร้อย 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๐ ม.ค. ๖1 
แผน                         
ทําจริง                             

๒ 
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้
น้ําในบ่อเก็บเน่าเสีย 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

ค้นพบสาเหตุที่ทํา
ให้น้ําเน่าเสีย 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖1 มี.ค. ๖1 
แผน                          
ทําจริง                             

๓ 
ศึกษาและหาแนว
ทางแก้ไขและลดโอกาส
หรือต้นเหตุที่ทําให้น้ําเสีย 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

สรุปผลและกําหนด
แนวทางแก้ไข 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖1 เม.ย. ๖๑ 
แผน                         

ทําจริง                             

๔ 

สรุปแนวทางดําเนินการ
และตั้งงบประมาณจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการดําเนินการ 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

ได้งบประมาณ เพื่อ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ค. ๖๑ ก.ย. ๖๑ 

แผน                          

ทําจริง 
                            

๕ 
จัดหาและติดตั้งระบบเติม
อากาศและหมุนเวียนน้ํา
ดิบในบ่อเก็บ 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

บ่อเก็บน้ํามีระบบ
เติมอากาศและ
ไหลเวียนน้ําดิบ 

20,000,000 
บาท 

ม.ค. ๖2 ก.พ. 62 
แผน                         

ทําจริง                             

๖ 

สูบน้ําเข้าบ่อเก็บและ
ตรวจติดตามคุณภาพน้ํา 
เพื่อประเมินระบบหลัง
การแก้ไขปรับปรุง 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

น้ําดิบในบ่อเก็บมี
คุณภาพเหมาะสม
สําหรับการผลิต

น้ําประปา 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖2 มิ.ย. ๖2 

แผน                    

ทําจริง 
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โครงการสํารวจและจัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง ทดแทนหรอืเสริมน้ําคลองในหน้าแลง้ 

 
๑.หลกัการและเหตผุล 
          ระบบการผลิตน้ําประปาของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นการผลิตน้ําประปาจากน้ําผิวดิน เริ่มจากสูบ
น้ําดิบจากคลองลําตะคอง เข้ามาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ําดิบ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพื่อปล่อยให้ตกตะกอนลดความขุ่น จากนั้น
สูบน้ําส่วนใสขึ้นไปเก็บในบ่อ ๕,๐๐๐ ลบ.ม. เมื่อเดินเครื่องถังตกตะกอนน้ําดิบ ป๊ัมน้ําจะสูบน้ําดิบในบ่อเข้าถัง
ตกตะกอนพร้อมกับการจ่ายสารเคมีช่วยตกตะกอน ๔ ชนิด คือ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(สารประกอบของสารส้ม) 
คลอรีน (ลดสาหร่ายและแบคทีเรีย) โพลีเมอร์(ช่วยเร่งปฏิกิริยาการตกตะกอน)และปูนขาว(ช่วยปรับpH) จะได้น้ําใส มี
ความขุ่นน้อยส่งผ่านถังกรองทรายและถังกรองถ่าน เพื่อกําจัดตะกอนและกลิ่น สี ที่หลงเหลือ กลายเป็นน้ําประปา แต่
ปัจจุบันระดับน้ําในคลองธรรมชาติมีน้อยมาก เนื่องจากมีการทําฝายกักเก็บน้ําไว้ใช้ในกิจกรรมส่วนตัวของรีสอร์ท 
โรงแรม และไร่สวนการเกษตรตลอดลําแม่น้ํา ทําให้น้ําคลองลําตะคอง บริเวณหมู่๑๑ ตําบลปากช่อง ซึ่งเป็นที่ต้ังของ
โรงสูบน้ําดิบเพื่อนํามาผลิตน้ําประปาของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีปริมาณน้ําน้อย ประกอบกับชุมชนติดลําน้ํามี
การปล่อยน้ําทิ้งลงสู่คลอง ทําให้ในหน้าแล้งน้ําคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ําน้อย มีน้ําทิ้งเจือปนลงในน้ําคลองมาก  
เกิดกลิ่นและตะไคร่น้ํา ไม่เหมาะสําหรับนํามาผลิตน้ําประปา จึงจําเป็นต้องทําการศึกษาสํารวจเพื่อหาแหล่งน้ําสํารอง
หรือทดแทนหรือใช้เสริมน้ําคลองในหน้าแล้ง 
  

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ ป้องกันความเสี่ยงของโรงงานผลิตวัคซีน ไม่มีน้ําประปาที่จะนํามาผลิตน้ําบริสุทธ์ิใช้ในโรงงานผลิตวัคซีน  
 
๓.เปา้หมาย 
 ๓.๑ มีน้ําดิบคณุภาพดีสํารอง เพื่อใช้ผลิตน้ําประปาอย่างเพียงพอ 
 
๔. ขั้นตอนการดาํเนินการ 

๔.๑ รวบรวมสถิติปริมาณและคุณภาพน้ําในคลองลําตะคอง 
 ๔.๒ ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีหรือวิธีการกักเก็บน้ําดิบให้คงคุณภาพเป็นเวลานาน 

๔.๓ สํารวจและประเมินแหลง่น้ําใต้ดิน(บาดาล)เพื่อขุดเจาะขึ้นมาใช้ทดแทนน้ําผิวดิน 
๔.๔ สรุปแนวทางและขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นของโครงการ 
๔.๕ ติดต้ังหรือก่อสร้างถังกักเก็บน้ําดิบหรือขยายเขตโรงกรองน้ําหรืออื่นๆ 
 

๕.แผนปฏบิตักิาร 
 ตามแนบท้าย 
 
๖.ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๒๔ เดือน  
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๗.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรืองานก่อสร้าง วงเงิน   
10,๐0๐,๐๐๐ บาท 
 
๘.ผู้รบัผดิชอบ 
 ฝ่ายผลิตน้ําประปา กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 
 
๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 มีบ่อหรือแท้งค์เก็บสํารองน้ําดิบที่มีเทคโนโลยีปรับปรุงรักษาคุณภาพน้ําเป็นเวลานานหรือมีแหล่งสูบน้ําคลอง
ใหม่หรือมีบ่อสบูน้ําบาดาลและถังเก็บน้ําบาดาลที่เป็นแหลง่สํารองน้ําดิบใหม่ 
 
๑o.ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 ๑๐.๑ ระบบผลิตน้ําประปาสามารถผลิตน้ําประปาได้ตลอดปี 
 ๑๐.๒ โรงงานผลิตวัคซีนสามารถผลิตวัคซีน 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
วัตถุประสง
ค์ 

ป้องกันความเสี่ยงของโรงงานผลิตวัคซีน ไม่มีน้ําประปาที่จะนํามาผลิตน้ําบริสุทธิ์ใช้ในโรงงานผลิตวัคซีน 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการผลิตน้ําประปาให้ได้มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค 

แผนปฏิบัติการ : โครงการสํารวจและจัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง ทดแทนหรือเสริมน้ําคลองในหน้าแล้ง  
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายผลิตน้ําประปาฯ สทช.  ตัวชี้วัด สทช. มีน้ําประปาคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําบริสุทธิ์เพื่อใช้ในทุกโรงงาน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการ 

ค่าเป้าหมาย 
มีน้ําดิบคุณภาพดีสํารอง เพื่อใช้ผลิตน้ําประปาอย่างเพียงพอ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย. - 
ก.ค. 

ส.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ.-
ธ.ค. 

ม.ค.- 
ธ.ค. 

ม.ค.- 
ธ.ค. 

๑ 
รวบรวมสถิติปริมาณและ
คุณภาพน้ําในคลองลําตะคอง 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

มีสถิติปริมาณและ
คุณภาพน้ําในคลอง

ลําตะคอง 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ก.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

แผน                     

ทําจริง                           

๒ 
ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีหรือ
วิธีการกักเก็บน้ําดิบให้คง
คุณภาพเป็นเวลานาน 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

ได้วิธีการกักเก็บน้ํา
ดิบให้มีคุณภาพ

เหมาะสม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ธ.ค. 
61 

มี.ค. 
62 

แผน                     

ทําจริง   
                        

๓ 
สํารวจและประเมินแหล่งน้ําใต้
ดิน (บาดาล) เพื่อขุดเจาะขึ้นมา
ใช้ทดแทนน้ําผิวดิน 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

มีผลสํารวจเป็นการ
เลือกในการ

ดําเนินการหาแหล่ง
สํารองน้ํา 

1,000,000 
บาท 

มี.ค. 
62 

ก.ค. 
62 

แผน                   

ทําจริง   
                        

๔ 

สรุปแนวทางและขอตั้ง
งบประมาณดําเนินการจัดหาวัสดุ
และอุปกรณ์ที่จําเป็นของ
โครงการ 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

กําหนดแนวทาง
ดําเนินการและจัดทํา
คําของบประมาร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ส.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

แผน                   

ทําจริง   
                        

๕ 
ติดตั้งหรือก่อสร้างถังกักเก็บน้ํา
ดิบหรือขยายเขตโรงกรองน้ํา
หรืออื่นๆ 

ฝ่ายผลิต
น้ําประปาฯ 

มีแหล่งกักเก็บน้ํา
สํารองตามผล
การศึกษา 

9,000,000 
บาท 

ม.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

แผน                   

ทําจริง                           

๖ ติดตามประเมินผลโครงการ 
ฝ่ายผลิต

น้ําประปาฯ 

น้ําดิบที่กักเก็บมี
คุณภาพเหมาะสม

ตามต้องการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ม.ค. 
64 

ธ.ค. 
65 

แผน                   

ทําจริง                           
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ :ปรบัปรุงการเลี้ยงและใชส้ตัว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลกัจรรยาบรรณและถกูต้องตาม พรบ.สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้ สทช.
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์จน
ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสากล 

๑.ได้แผนปรับปรุง
การเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

   ๑ โครงการ    ๑.จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์จนได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสากล 

๑. โครงการจัดทํา
แผนการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 
ประจําปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓ 

หลัก : คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) 

          
          
          
          
          

๒.ความสําเร็จของ
การดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
ระยะที่ ๑ 

      ๑๐๐%   ๒.ปรับปรุงการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑.โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะ
ที่ ๑ 

หลัก : คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) 

          
          
          
          

          
๓.ความสําเร็จของ
การดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
ระยะที่ ๒ 

        ๑๐๐% ๒.โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะ
ที่ ๒ 

หลัก : คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ปรบัปรุงการเลี้ยงและใชส้ตัว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลกัจรรยาบรรณและถกูต้องตาม พรบ.สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. เพื่อให้บุคลากร
ของ สทช. ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

  

๙๐% ๙๐% ๙๐%   ๓.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑. โครงการฝกึอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ – ๔ 

หลัก : คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) 

๒.ร้อยละ 

  

๙๐%   

    

๒. โครงการดูงานด้าน
สัตว์ทดลอง ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

หลัก : คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) 

๓.ร้อยละ 

    

๙๐%     ๓. โครงการประชุมด้าน
สัตว์ทดลอง ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

หลัก : คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) 
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โครงการจดัทาํ 
แผนการปรบัปรุงการเลี้ยงและใชส้ตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร ์

ประจําปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
 

---------------------------------------------------------- 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิตวัคซีนเข้าสู่มาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี
สัตว์ทดลองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิจัย ทดสอบและผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนํามาใช้ในการวิจัย การทดสอบ
หรือการผลิตชีววัตถุนั้นต้องเป็นสัตว์ที่ได้รับการควบคุมและเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานทั้งทางด้านพันธุกรรม 
สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามที่กําหนดไว้ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจากการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งจะทําให้เกิดความแม่นยําของผลงานเป็นที่ยอมรับ สมควรที่จะพิจารณานําไปใช้พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมานั้น ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ให้ผลแม่นยําเพื่อที่จะมั่นใจว่าเมื่อนําไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของประชาชนหรือ
สัตว์ดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามท่ีใช้สัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มีการ
เลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการติดเชื้อและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์เช่นที่เป็นอยู่ใน สทช. 
ปัจจุบันนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์แล้ว ยังถือว่ากระทําผิดต่อ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์สากลอีกด้วย จากการที่ไม่สามารถจัดการให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพที่ดี และการที่ปล่อยให้สัตว์
ต้องสละชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์จากการที่ไม่สามารถนําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 

งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ และงานวิจัยที่ใช้สัตว์ที่ดี ถูกต้องแม่นยํา จนเป็นที่ยอมรับของสากล 
จําเป็นต้องใช้สัตว์จากแหล่งผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถให้บริการสัตว์ตามข้อกําหนดได้อย่างต่อเนื่อง 
การผลิตสัตว์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพเพื่อบริการสําหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการเลี้ยงด้วยระบบอนามัยเข้ม 
(Strict Hygienic Conventional หรือ Clean Conventional) และ/หรือระบบปลอดเชื้อจําเพาะ (Specified 
Pathogen Free) และ/หรือ ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) แม้ว่าปัจจุบันสถานที่ดําเนินงานวิจัย งานทดสอบ 
และงานผลิตชีววัตถุ โดยส่วนใหญ่จะไม่ทําการผลิตและบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเองภายในหน่วยงาน 
เว้นแต่หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานที่มีการใช้สัตว์
จําเพาะชนิดหรือสายพันธ์ุเป็นระยะเวลานาน 
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ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากต้องใช้สถานที่ และบุคลากรจํานวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงแล้วยังต้องใช้
งบประมาณดําเนินการสูงอีกด้วยสทช. จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ด้านการผลิต การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลก 
ซึ่งมีการกําหนดข้อกติกาต่างๆ ที่ใช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรื่องต่างๆ ของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอย่างไม่ได้มาตรฐาน มักเป็นหัวข้อที่ถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าทั้งที่เกี่ยวข้องและ
ไม่เกี่ยวข้อง 

 

สทช. จึงมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่องานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์ โดยให้มีโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายในหน่วยงาน ทําให้สามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล นําไปสู่ผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีความถูกต้อง แม่นยํา ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพื้นฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างจริงจังต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
๒.๑ เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักการของ 3Rs 

๒.๓เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตวัตถุ 

๒.๔. เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
 

๓. กลุ่มเป้าหมายของการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
การปรับปรุงแหล่งผลิต เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักจรรยาบรรณ 
 

๔. สถานที่ดําเนินการ 
แหล่งผลิต : ฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง และฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 
แหล่งเลี้ยงและใช้ : ฝ่ายผลิตและฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนชนิดต่างๆ 
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๕. ระยะเวลาการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ต้ังแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (๒ ปี) 
 

๖. วิธีการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาแนวทาง จัดทําแผน คํานวณงบประมาณ 

จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณการปรับปรุงในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕   
 

๗. วิทยากร 
ไม่มี 
 

๘. รายละเอียดการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
๘.๑ การแต่งต้ังคณะทํางาน 
๘.๒ การวางแผนและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
๘.๓ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
๘.๔ การสรุปบทวิเคราะห์และวางแนวทาง 
๘.๕ การบริหารความเสี่ยงโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มทุน 
๘.๖ การคํานวณงบประมาณ และจัดทําโครงการปรับปรุง 
๘.๗ การเสนอของบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

 
๙. งบประมาณในการจัดทําแผนการปรับปรุง 

ไม่มี 
 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สทช.   
 

๑๒. คณะทํางาน 
คณะทํางานที่ได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ สทช.  

 

๑๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ได้แผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพื่อขอ

งบประมาณปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ค่าเป้าหมาย ๑ โครงการ 
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๑๔. การประเมินผลการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
- ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน ต้ังแต่จัดทําแผนฯ ไปจนได้รับงบประมาณ 

 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ได้รับงบประมาณ โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี 

๒๕๖๔ 
- ได้รับงบประมาณ โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี 

๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตรเ์ชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสทช.ให้ได้มาตรฐานสากลฯ 

๒.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่๑ :จัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล ๓.เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแหล่งผลิตและบริการสัตว์มีมาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการจัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระยะ
ที่ ๑ 

๔.เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 

หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่มสัตว์ทดลอง ตัวชี้วัด ได้แผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระยะที่ ๑ ค่าเป้าหมาย ๑ โครงการ 
ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่........... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะทํางาน คกส. ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ การ
วางแผนและดําเนินการ 

คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 
แผน                    

ทําจริง                         

๓ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ การ
รวบรวมข้อมูล 

คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. ๖๑ พ.ย. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๔ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ การ
รวบรวมข้อมูล 

คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๔ การ
รวบรวมข้อมูล 

คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๖ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๕ การ
วิเคราะห์และวางแนวทาง 

คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๒ ก.พ. ๖๒ 
แผน                  

ทําจริง                         

๗ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๖ การ
บริหารความเสี่ยงและความคุ้มทุน 

คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๒ 
แผน                

ทําจริง                         
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ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๘ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๑ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เม.ย. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

แผน                      

ทําจริง                     

๙ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๑ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ 
แผน                       

ทําจริง                     

๑๐ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๑ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย มิ.ย. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                 

๑๑ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๗ คําขอ
งบประมาณและจัดทําโครงการ

ปรับปรุง ระยะที่ ๑ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค. ๖๒ ก.ค. ๖๒ 
แผน                  

ทําจริง                     

๑๒ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๒ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส.ค. ๖๒ ส.ค. ๖๒ 
แผน                

ทําจริง                     

๑๓ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๒ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย. ๖๒ ก.ย. ๖๒ 
แผน                   

ทําจริง                   

๑๔ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๒ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย     
แผน                   

ทําจริง                     
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ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. 

๑๔ 
การคํานวณงบประมาณและจัดทํา

โครงการปรับปรุง ระยะที่ ๒ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ 
แผน                   

ทําจริง                   

๑๕ 
ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๘ คําขอ
งบประมาณและจัดทําโครงการ

ปรับปรุง ระยะที่ ๒ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                   

๑๖ 
ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ 
ของโครงการปรับปรุงทั้ง ๒ ระยะ 

คณะทํางาน 
รายงาน

ความก้าวหน้า 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 

แผน                   

ทําจริง                   

๑๗ 
ประชุม คกส. ครั้งที่ ๑  สรุปการจัดทํา
คําของบประมาณ และจัดทําโครงการ

ปรับปรุง ทั้ง ๒ ระยะ 
คณะทํางาน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๓ 
แผน                  

ทําจริง                   

๑๘ 
ประชุม คกส. ครั้งที่ ๒  สรุปการจัดทํา
คําของบประมาณ และจัดทําโครงการ

ปรับปรุง ทั้ง ๒ ระยะ 
คณะทํางาน 

คําขอ
งบประมาณ

โครงการระยะที่ 
๑ และ ๒ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๓ ก.พ. ๖๓ 
แผน                  

ทําจริง                   

๑๙ 
จัดส่งคําของบประมาณของโครงการ
ปรับปรุง ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ต่อ 
สทช. เพื่อรวบรวมเสนอขออนุมัติต่อไป 

คณะทํางาน 
คณะกรรมการ
บริหารเงินทุน

อนุมัติ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค. ๖๓ มี.ค. ๖๓ 

แผน                  

ทําจริง                   
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โครงการปรบัปรุง 
การเลี้ยงและใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ 

ประจําปี ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิตวัคซีนเข้าสู่มาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี
สัตว์ทดลองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิจัย ทดสอบและผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนํามาใช้ในการวิจัย การทดสอบ
หรือการผลิตชีววัตถุนั้นต้องเป็นสัตว์ที่ได้รับการควบคุมและเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานทั้งทางด้านพันธุกรรม 
สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามที่กําหนดไว้ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจากการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งจะทําให้เกิดความแม่นยําของผลงานเป็นที่ยอมรับ สมควรที่จะพิจารณานําไปใช้พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมานั้น ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ให้ผลแม่นยําเพื่อที่จะมั่นใจว่าเมื่อนําไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของประชาชนหรือ
สัตว์ดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามท่ีใช้สัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มีการ
เลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการติดเชื้อและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์เช่นที่เป็นอยู่ใน สทช. 
ปัจจุบันนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์แล้ว ยังถือว่ากระทําผิดต่อ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์สากลอีกด้วย จากการที่ไม่สามารถจัดการให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพที่ดี และการที่ปล่อยให้สัตว์
ต้องสละชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์จากการที่ไม่สามารถนําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากต้องใช้สถานที่ และบุคลากรจํานวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงแล้วยังต้องใช้
งบประมาณดําเนินการสูงอีกด้วยสทช. จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ด้านการผลิต การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลก 
ซึ่งมีการกําหนดข้อกติกาต่างๆ ที่ใช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรื่องต่างๆ ของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอย่างไม่ได้มาตรฐาน มักเป็นหัวข้อที่ถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าทั้งที่เกี่ยวข้องและ
ไม่เกี่ยวข้อง 
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-๒- 
 

สทช. จึงมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่องานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์ โดยให้มีโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายในหน่วยงาน ทําให้สามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล นําไปสู่ผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีความถูกต้อง แม่นยํา ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพื้นฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างจริงจังต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้อง

กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักการของ 3Rs 

๒.๓ เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
 

๓. กลุ่มเป้าหมายของการปรับปรุงฯ 
ระยะที่ ๑ เป็นการปรับปรุงแหล่งผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักจรรยาบรรณ 
 

๔. สถานที่ดําเนินการ 
ระยะที่ ๑ : ฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง และฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 

 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะที่ ๑ : เริ่มต้ังแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (๑ ปี) 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่ ๑ ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๔  
 

๗. วิทยากร 
ไม่ม ี
 

๘. รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงฯ 
รายละเอียดการปรับปรุง ให้ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว 
 

๙. งบประมาณในการปรับปรุงฯ ระยะที่ ๑ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่ ๑ ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ประมาณการงบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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-๓- 
 

๙.๑ การปรับพ้ืนที่เพื่อสร้างฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองแห่งใหม่ 
๙.๒ การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ํา รั้วกําแพง ระบบแสงสว่าง 
๙.๓ โรงเรือนกระต่าย จํานวน ๓ โรง 
๙.๔ โรงเรือนเป็ด จํานวน ๑ โรง 
๙.๕ โรงเรือนแกะ จํานวน ๒ โรง 
๙.๖ แปลงหญ้า ขนาด ๑๐๐ ไร่ 
๙.๗ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง และอาคาร 
๙.๘ โรงเรือนโค จํานวน ๒ โรง 
๙.๙ โรงเรือนสุกร จํานวน ๒ โรง 
๙.๑๐ เตาเผาซากสําหรับซากสัตว์ปราศจากเชื้อโรค จํานวน ๑ เครื่อง พร้อมอาคาร  
๙.๑๑ ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ จํานวน ๑ โครงการ 

 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง  
 

๑๒. คณะทํางาน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง   

 

๑๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ 

โดยมีค่าเป้าหมาย คือ ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และทันกําหนดเวลาการส่งมอบ 
 

๑๔. การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไม่พบความบกพร่อง เสียหายและ

สามารถใช้งานได้ดี จนหมดช่วงเวลาค้ําประกันของสัญญา  
 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ได้รับการปรับปรุงจนสามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตรเ์ชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช.ให้ได้มาตรฐานสากลฯ 
๒.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ 

กลยุทธ์ที่๒ :ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๓.เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระยะที่ ๑ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่ม
สัตว์ทดลอง ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระยะที่ ๑ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และ
ทันกําหนดเวลาการส่งมอบ 

ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่........................................................... 

ที่ 
กิจกรรม

ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
แต่งตั้ง

คณะกรรมกา
รชุดต่างๆ 

กลุ่มบริหารฯ 
ได้

คณะกรรมการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ต.ค. 
๖๓ 

ต.ค. 
๖๓ 

แผน                         

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

คณะกรรมการ ได้ผู้รับจ้าง 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ต.ค. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

แผน                    

ทําจริง                         

๓ 

ดําเนินการ
ควบคุมและ
ตรวจรับการ

จ้าง 

คณะกรรมการ 
ตามงวดการส่ง

มอบ 
ม.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

แผน            

ทําจริง 
                        

๔ 
ดําเนินการ
ตรวจรับการ

จ้าง 
คณะกรรมการ งวดสุดท้าย 

ก.ย. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

แผน                     �    

ทําจริง                         

              

แผน                            

ทําจริง                         
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โครงการปรบัปรุง 
การเลี้ยงและใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ 

ประจําปี ๒๕๖๕ 
 

---------------------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิตวัคซีนเข้าสู่มาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี
สัตว์ทดลองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิจัย ทดสอบและผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนํามาใช้ในการวิจัย การทดสอบ
หรือการผลิตชีววัตถุนั้นต้องเป็นสัตว์ที่ได้รับการควบคุมและเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานทั้งทางด้านพันธุกรรม 
สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามที่กําหนดไว้ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจากการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งจะทําให้เกิดความแม่นยําของผลงานเป็นที่ยอมรับ สมควรที่จะพิจารณานําไปใช้พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมานั้น ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ให้ผลแม่นยําเพื่อที่จะมั่นใจว่าเมื่อนําไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของประชาชนหรือ
สัตว์ดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามท่ีใช้สัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มีการ
เลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการติดเชื้อและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์เช่นที่เป็นอยู่ใน สทช. 
ปัจจุบันนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์แล้ว ยังถือว่ากระทําผิดต่อ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์สากลอีกด้วย จากการที่ไม่สามารถจัดการให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพที่ดี และการที่ปล่อยให้สัตว์
ต้องสละชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์จากการที่ไม่สามารถนําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากต้องใช้สถานที่ และบุคลากรจํานวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงแล้วยังต้องใช้
งบประมาณดําเนินการสูงอีกด้วยสทช. จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ด้านการผลิต การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลก 
ซึ่งมีการกําหนดข้อกติกาต่างๆ ที่ใช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรื่องต่างๆ ของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอย่างไม่ได้มาตรฐาน มักเป็นหัวข้อที่ถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าทั้งที่เกี่ยวข้องและ
ไม่เกี่ยวข้อง 
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สทช. จึงมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่องานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์ โดยให้มีโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายในหน่วยงาน ทําให้สามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล นําไปสู่ผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีความถูกต้อง แม่นยํา ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพื้นฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างจริงจังต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ให้ได้มาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักการของ 3Rs 

๒.๓ เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
 

๓. กลุ่มเป้าหมายของการปรับปรุงฯ 
ระยะที่ ๒ เป็นการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและ

ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ 
 

๔. สถานที่ดําเนินการ 
ระยะที่ ๒ : ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์และกาฬโรคเป็ด และฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนชนิดต่างๆ 

 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะที่ ๒ : เริ่มต้ังแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (๑ ปี) 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๕  
 

๗. วิทยากร 
ไม่ม ี

 

๘. รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงฯ 
รายละเอียดการปรับปรุง ให้ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว 
 

๙. งบประมาณในการปรับปรุงฯ ระยะที่ ๒ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ประมาณการงบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
ร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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-๓- 

 

๙.๑ การปรับพ้ืนที่เพื่อสร้างอาคารเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๙.๒ การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ํา รั้วกําแพง ระบบแสงสว่าง 
๙.๓ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง และอาคาร 
๙.๔ โรงเรือนใช้กระต่าย จํานวน ๑ โรง 
๙.๕ อาคารใช้หนูขาวและหนูตะเภา จํานวน ๑ อาคาร 
๙.๖ โรงเรือนใช้แกะ จํานวน ๑ โรง 
๙.๗ โรงเรือนใช้เป็ด จํานวน ๑ โรง 
๙.๘ โรงเรือนใช้โค จํานวน ๑ โรง 
๙.๙ โรงเรือนใช้สุกร จํานวน ๑ โรง 
๙.๑๐ เตาเผาซากสําหรับซากสัตว์ปนเปื้อนเชื้อโรค จํานวน ๑ เครื่อง พร้อมอาคาร  
๙.๑๑ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารทดสอบความปลอดภัยและความคุ้มโรคของฝ่ายทดสอบวัคซีน

สัตว์ปีก จํานวน ๑ โครงการ 
 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง  
 

๑๒. คณะทํางาน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง   

 

๑๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ 

โดยมีค่าเป้าหมาย คือ ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และทันกําหนดเวลาการส่งมอบ 
 

๑๔. การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไม่พบความบกพร่อง เสียหายและ

สามารถใช้งานได้ดี จนหมดช่วงเวลาค้ําประกันของสัญญา  
 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ได้รับการปรับปรุงจน

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตรเ์ชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช.ให้ได้มาตรฐานสากลฯ 
๒.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ 

กลยุทธ์ที่๒ :ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๓.เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระยะที่ ๒ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่มสัตว์ทดลอง ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระยะที่ ๒ ค่าเป้าหมาย ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และทัน

กําหนดเวลาการส่งมอบ ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่........................................................... 

ที่ 
กิจกรรม

ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 

กลุ่มบริหารฯ 
ได้

คณะกรรมการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ต.ค. 
๖๔ 

ต.ค. 
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

คณะกรรมการ ได้ผู้รับจ้าง 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ต.ค. 
๖๔ 

ธ.ค. 
๖๔ 

แผน                    

ทําจริง                         

๓ 

ดําเนินการ
ควบคุมและ
ตรวจรับการ
จ้าง 

คณะกรรมการ 
ตามงวดการ

ส่งมอบ 
ม.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

แผน        
 

  

ทําจริง                         

๔ 

ดําเนินการ
ตรวจรับการ
จ้าง 

คณะกรรมการ งวดสุดท้าย 
ก.ย. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

แผน                        

ทําจริง                         

              

แผน                            

ทําจริง                         

              

แผน                             

ทําจริง                         
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โครงการฝกึอบรม 
หลกัสตูร “การเลี้ยงและใชส้ตัว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์” ครั้งที่ ๒, ๓ และ ๔ 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประกอบด้วย งานผลิต

ชีวภัณฑ์ งานทดสอบชีวภัณฑ์ งานวิจัยและพัฒนา และงานผลิตและบริการสัตว์ ถึงแม้ว่าการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสิบปี แต่เนื่องจากการลงทุนทางด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
วิทยาศาสตร์จําเป็นต้องใช้งบประมาณสูงมาก จึงทําให้การดําเนินการด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของสํานักฯ เป็นไป
อย่างช้าๆ ไม่สามารถตอบสนองภารกิจหลักของสํานักฯ ได้อย่างมีเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ 

ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ดําเนินการผลักดัน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้เพื่อให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จะต้อง
ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้จรรยาบรรณการดําเนินการต่อ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง เมื่อเกิดการปรับปรุงพัฒนาในสถานที่ที่เลี้ยงและใช้สัตว์ พระราชบัญญัติฯ จึงได้
กําหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดการอบรมให้ผู้เลี้ยงและใช้สัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานควบคู่กันไปด้วย จึงจะ
ทําให้หน่วยงานนั้นๆ สามารถดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณฯ 
พระราชบัญญัติฯ และมีมาตรฐานสากล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอจัดทําโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ ซึ่งการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น ช่าง เป็นต้น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมาตรฐานสากล 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ 3Rs 
๒.๓ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมจํานวน ๖๐ คน/รุ่น  
 

๔. สถานที่จัดฝึกอบรม 
โรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด 

 

๕. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
จํานวน ๒ วัน ๑ คืน 
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๖. วิธีการฝึกอบรม 
บรรยาย / อภิปราย / ตอบข้อซักถาม 

 

๗. วิทยากร 
วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือจากหน่วยงานอื่นๆ 

 

๘. รายละเอียดหลักสูตร 
๘.๑ หัวข้อ : ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  จํานวน ๓ ชั่วโมง  
 วัตถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

- เพื่อให้ได้รับทราบถึงภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมคีวามเข้าใจที่
ตรงกัน 

รายละเอียดของวิชา 
- งานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ 
- สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
- การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
- ปัญหาจากการใช้สัตว์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
- การกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 

๘.๒ หัวข้อ : จรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการ 3 Rs   จํานวน ๓ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

- เพื่อให้ได้รับทราบถึงเนื้อหาสาระของ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลกัการ 3 Rs 
รายละเอียดของวิชา 
- การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ความเป็นมา และประโยชน์) 
- ปัจจัยที่ผลกระทบต่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์เป็นตัวแบบ 
- หลักการ 3Rs 
- การหลีกเลี่ยง/ทดแทนการใชส้ัตว์ (Replacement) 
- การลดจํานวนสัตว์ที่ใช้ (Reduction) 
- การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Refinement) 
- จรรยาบรรณคอือะไร ทําไมต้องมีจรรยาบรรณ 
- จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
- การกํากับดูแลผู้เลี้ยงและผูใ้ชส้ัตว์ 
- วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 
 

๘.๓ หัวข้อ : พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

- เพื่อให้ได้รับทราบถึงเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.ฯ และมีความเข้าใจที่ตรงกนั 
- เพื่อให้เข้าใจถงึวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ พ.ร.บ.ฯ 
- เพื่อนํา พ.ร.บ. ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิพัฒนามาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์ฯ 
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รายละเอียดของวิชา 
- ความเป็นมา 
- พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕๖ มาตรา 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
- พระราชบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการสอน: การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 

๘.๔ หัวข้อ : มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  จํานวน ๓ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

- เพื่อให้ได้รับทราบถึงมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดของวิชา 
- หลักการทั่วไป 
- มาตรฐานทั่วไป 
- การเลือกใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการสภาพแวดล้อม 
- สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ คุณภาพสัตว์กับระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
- บุคลากร 
- การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
- การขนส่งสัตว์ 
- การกําจัดซากสัตว์และของเสียจากการเลี้ยง 
- การจัดการความเสี่ยง 
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 

 

๙. งบประมาณในการดําเนินงาน 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประจําปี/รุ่น ดังนี้ 

๙.๑ ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน ๖๓,๐๕๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากรและที่ปรึกษา ๔ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท 
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ๖๐ คน จํานวน ๓๐ ห้องๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๘๐๐ เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าที่พักคณะทํางาน ๓ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท ๑ ห้อง คืนละ ๑,๔๕๐ บาท ๑ ห้อง   
๙.๒ ค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ปรึกษา คณะทํางาน และวิทยากร รวมเป็นเงนิ ๗๓,๗๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันจํานวน ๖๗ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๖,๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็นจํานวน ๖๗ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖,๘๐๐ บาท 
๙.๓ ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ปรึกษา คณะทํางาน และวิทยากร จํานวน ๖๗ คนๆ ละ  

๔ มื้อๆ ละ ๕๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท 
๙.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๒ ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
๙.๕ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.๖ ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน ๒ วันๆ ละ ๕,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙.๗ ค่าเช่ารถโดยสาร ๒ วันๆ ละ ๒๐,000 บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
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รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๒๗,๓๕๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ให้อยู่ในวงเงินไม่เกินที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

 

๑๒. คณะทํางาน 
เจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จํานวน ๓ คน 

 

๑๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ร้อยละผู้เข้าอบรม มีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๑๔. การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบทดสอบ (pre-test และ post-test) 
- ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทําแบบประเมินผล

โครงการฯ หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และสามารถนําพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และสามารถนําจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ 

3Rs ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ทางราชการมากยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ 3Rs 

กลยุทธ์ที่๓ :พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์ ๓.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์' ครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า๘๐% 

หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่มสัตว์ทดลอง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ กําหนดคณะทํางาน กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๑ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.๖๑ พ.ย.๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดต่อวิทยากรและสถานที่
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
ได้วิทยากรและสถานที่

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๒ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความต้องการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 

แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๓ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจ่าย 

คณะทํางาน 
ได้งบประมาณและเงิน

ยืม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๒ ก.พ. ๖๒ 

แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนินการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

คณะทํางาน อบรมสําเร็จ ๑๐๒,๔๘๐บาท มี.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๒ 
แผน                  

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมินผลความสําเร็จ

ไม่น้อยกว่า๙๐% 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

แผน                

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ 3Rs 

กลยุทธ์ที่๓ :พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์ ๓.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์' ครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า๘๐% 

หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่มสัตว์ทดลอง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ กําหนดคณะทํางาน กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๑ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.๖๒ พ.ย.๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดต่อวิทยากรและสถานที่
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
ได้วิทยากรและสถานที่

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๒ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความต้องการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๓ 

แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๓ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๓ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจ่าย 

คณะทํางาน 
ได้งบประมาณและเงิน

ยืม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๓ ก.พ. ๖๓ 

แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนินการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

คณะทํางาน อบรมสําเร็จ ๑๐๒,๔๘๐บาท มี.ค. ๖๓ มี.ค. ๖๓ 
แผน                  

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมินผลความสําเร็จ

ไม่น้อยกว่า๙๐% 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๓ เม.ย. ๖๓ 

แผน                

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ 3Rs 

กลยุทธ์ที่๓ :พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์ ๓.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์' ครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า๘๐% 

หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่มสัตว์ทดลอง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ กําหนดคณะทํางาน กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๓ ต.ค. ๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๑ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.๖๓ พ.ย.๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดต่อวิทยากรและสถานที่
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
ได้วิทยากรและสถานที่

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๒ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความต้องการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ 

แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๓ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจ่าย 

คณะทํางาน 
ได้งบประมาณและเงิน

ยืม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๔ ก.พ. ๖๔ 

แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนินการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

คณะทํางาน อบรมสําเร็จ ๑๐๒,๔๘๐บาท มี.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔ 
แผน                  

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมินผลความสําเร็จ

ไม่น้อยกว่า๙๐% 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๔ เม.ย. ๖๔ 

แผน                

ทําจริง                         
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โครงการดูงาน 
ด้านบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

ณ ประเทศออสเตรเลีย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีภารกิจหลักในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์สนองตอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์หลาย
ขั้นตอนที่ใช้สัตว์ทดลองหลากหลายชนิด ได้แก่ โค แกะ สุกร ไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ เป็ด กระต่าย หนูตะเภา และ
หนูขาว ในการผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี ทําให้การกํากับดูแล 
การบริหารจัดการ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองล้าสมัย ไม่คล่องตัว มีหลายส่วนที่มีปัญหาไม่สามารถดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)และไม่สอดคล้องกับ“จรรยาบรรณการใช้สัตว์” ของสภาวิจัยแห่งชาติ ที่
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันกําหนดไว้ให้เป็น
เกณฑ์การดําเนินงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อทําให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ดังเช่นหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ ที่มีการผลิต การเลี้ยงและ/หรือการใช้สัตว์ทดลองทั้งหมด เร่ง
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานไปแล้ว 
   

  ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีการศึกษาด้านสุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 
และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพในระดับต้นของโลก เช่น CSIRO ซึ่งมี Australian Animal 
Health Laboratory (AAHL) เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มทุนจึงต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘และมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะต้องลงทุนโดยใช้
งบประมาณมากกว่าร้อยล้านบาท สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงเห็นสมควรให้จัดต้ังคณะทํางานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินการในทุกระดับ ไปดูงานด้านบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันที่ได้
มาตรฐานระดับโลก ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อนําความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์มาร่วมกันวางแผนการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา ก่อสร้าง และซ่อมแซมระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานถูกต้องตาม
กฎหมาย และคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  การดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้คณะดูงานมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ระบบการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง เพื่อการผลิต การทดสอบและการวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ ตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งได้แก่ GMP, AAALAC และ/หรือ ISO series เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็น
แนวทางในการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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-๒- 
 

๒.๒ Bio-security level ต่างๆ ของระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัย และ
การออกแบบอาคารและระบบต่างๆ มีความสะดวกและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับต่างๆ ด้านสัตว์ทดลอง 

๒.๓ วิธีจัดการด้านการควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง การประกันคุณภาพสัตว์ทดลอง การปกป้องและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานที่เหมาะสมในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้
สัตว์ทดลอง 

๒.๔ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สําหรับอุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง รวมทั้งอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย คณะดูงานประกอบด้วย 
๓.๑ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  (กํากับดูแลสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) 
๓.๒ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง 
๓.๓ ผู้แทนจากสํานักงบประมาณ 
๓.๔ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
๓.๕ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๓.๖ หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ 
๓.๗ หัวหน้ากลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ 
๓.๘ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 
๓.๙ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง 
๓.๑๐ หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 

 

๔. สถานที่ดูงาน 
๔.๑ Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) เมือง Canberra, 

Australian Capital Territory ประเทศ Australia 
๔.๒ Australian Animal Health Laboratory (AAHL) เมือง Geelong รัฐ Victoria ประเทศ Australia 
๔.๓ สถานที่อ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานจากต่างประเทศแนะนํา 

 

๕. ระยะเวลาการดูงาน 
ระยะเวลา ๑๐ วัน รวมวันเดินทางไป – กลับ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) หรือตามที่หน่วยงาน

จากต่างประเทศกําหนด 
 

๖. วิธีการหรือขั้นตอนการดูงาน 
๖.๑ ปฏิบัติตามกําหนดการ และขั้นตอนการดูงานที่หน่วยงานจากต่างประเทศกําหนด 
๖.๒ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศก่อนการเข้าดูงาน 
๖.๓ สอบถาม บันทึก ถ่ายภาพหรือวีดีโอ  
๖.๔ ประชุมสรุปผลและกล่าวขอบคุณหลังการดูงาน 
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-๓- 
 

๗. วิทยากร 
วิทยากรจากหน่วยงานในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

๘. รายละเอียดการดูงาน 
๘.๑ หัวข้อ : ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๒ หัวข้อ : ที่มาของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๓ หัวข้อ : สถานที่และระบบ ในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๔ หัวข้อ : วิธีการดําเนินการในการขออนุญาตและการพิจารณาการอนุญาตการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๕ หัวข้อ : วิธีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แต่ละชนิด 
๘.๖ หัวข้อ : วิธีการต่างๆ หลังจากใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้น 
๘.๗ หัวข้อ : 3Rs 
๘.๘ หัวข้อ : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๙ หัวข้อ : การจัดหา การผลิต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การทําความสะอาดฆ่าเชื้อ การบํารุงรักษา

ของวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๑๐ หัวข้อ : อ่ืนๆ 
 

๙. งบประมาณการดูงาน 
  ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี ๒๕๖๒ ในงบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการดูงาน ประชุมวิชาการ อบรมในต่างประเทศ เป็นเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปด
แสนสามหมื่นบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการดูงานบางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ให้อยู่ในวงเงินไม่เกินที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง 

 

๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความรู้และความเข้าใจด้านบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของ

คณะดูงาน โดยมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ /คน (ประเมินโดยการทําแบบสอบถาม) 
๑๓. คณะทํางาน 

ไม่มี 
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-๔- 
 

๑๔. การประเมินผลการดูงาน 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมดูงานจัดทํารายงานผลของการดูงานแก่กรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากกลับมาจากสถานที่ดูงานในต่างประเทศ 
 

๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานที่

รับผิดชอบจนได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการใช้สัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานที่รับผิดชอบ
ภายใต้จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ปฏิบัติงานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ จนได้วัคซีนที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-security) สามารถ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับต่างๆ ได้ถูกต้องและปลอดภัย 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคาร ระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ของสภาวิจัยแห่งชาติ 

- เจ้าหน้าที่มีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่จะรวบรวมความรู้เสนอแผนงานหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อการผลิต การทดสอบและการวิจัย
ชีวภัณฑ์สัตว์ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตรเ์ชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อเป็นแนวทางในการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๒.เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบอาคารและระบบต่างๆที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านสัตว์ทดลอง 

กลยุทธ์ที่๓ :พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๓.เพื่อเป็นแนวทางจัดการด้านการควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
แผนปฏิบัติการ :โครงการดูงานด้านการบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๔.เพื่อเป็นแนวทางการบํารุงรักษาเชิงป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง 
หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่ม
สัตว์ทดลอง ตัวชี้วัด 

ร้อยละความรู้และความเข้าใจของคณะดู
งาน 

ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการ ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ 
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้กําหนดการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพื่อ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 

กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้รับการอนุมัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.๖๓ มี.ค.๖๓ 
แผน                

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการทําหนังสือเดินทาง
ราชการและขอวีซ่า 

กลุ่มสัตว์ทดลอง 
ได้รับหนังสือ

เดินทางและวีซ่า 
รวมใน

งบประมาณ 
มี.ค.๖๓ เม.ย. ๖๓ 

แผน                  

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจ่าย 

กลุ่มสัตว์ทดลอง 
ได้งบประมาณและ

เงินยืม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ 

แผน                  

ทําจริง                         

๕ ดูงานณ ประเทศออสเตรเลีย คณะดูงาน 
ได้ดูงานตามที่

วางแผน 
๒,๒๔๐,๐๐๐

บาท 
พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ 

แผน                

ทําจริง                         

๖ สรุปผลการดูงาน กลุ่มสัตว์ทดลอง ผลการดูงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค. ๖๓ ก.ค. ๖๓ 
แผน                

ทําจริง                         
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การประชุมวชิาการนานาชาต ิ
11th World Congress on Alternative and Animal Use in the Life Sciences 

ณ ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปศุสัตว์ออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก มีข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ มากมายที่เป็นข้อจํากัดในการผลิตปศุสัตว์ เช่น มาตรฐานฟาร์ม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
และวัคซีนสัตว์ เป็นต้น หากสินค้าทางปศุสัตว์ที่ส่งออกไปไม่ได้มาตรฐานตามกําหนดของประเทศคู่ค้า ก็จะถูกปฏิเสธ 
ซึ่งส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีหน้าที่ผลิตวัคซีนและสาร
ทดสอบโรคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสัตว์ เพื่อบริการเกษตรกรของประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกําหนดต่างๆ เหล่านี้ 
รวมท้ังการป้องกันโรคอันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อปศุสัตว์ในประเทศ วัคซีนและสารทดสอบโรคชนิดต่างๆ มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สัตว์ทดลองในการผลิตและทดสอบ หรือในการวิจัย ซึ่งในการผลิต เลี้ยง ดูแลและใช้
สัตว์ทดลองชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โค สุกร ไก่ จะต้องคํานึงถึงหลักจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ (Animal Welfare) ซึ่ง
เป็นข้อกําหนดสําคัญในการใช้สัตว์ที่ทั่วโลกจะต้องคํานึงถึง  

 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีแผนพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ เช่นการผลิต การทดสอบและการวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ ให้สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้วัคซีนที่สูงขึ้น สามารถดําเนินงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คือ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับในปัจจุบัน รวมทั้ง ระบบต้อง
สอดคล้องตาม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์” ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ทําให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ ทั้งประเทศ ที่มีการผลิต การเลี้ยง
และ/หรือการใช้สัตว์ทดลองทั้งหมด จะต้องดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองของหน่วยงาน  
   

  ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานจะต้องมีการ
วางแผนการดําเนินงานอย่างละเอียด รอบคอบและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และมาตรฐานสากล ซึ่ง
คาดว่าจะต้องลงทุนโดยใช้งบประมาณมากกว่าร้อยล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้ลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่า และละเอียด
รอบคอบที่สุด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสัตว์ทดลองของสํานัก ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในทุกขั้นตอนที่มีการใช้สัตว์ทดลองและเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสํานัก ไปประชุมวิชาการนานาชาติ 11th World Congress on 
Alternative and Animal Use in the Life Sciences ณ เมือง Maastrichtประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อนําความรู้ 
ความเข้าใจและประสบการณ์จากการประชุมมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการดําเนินปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด 
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๒. วัตถุประสงค์ 
  การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ เข้าร่วมประชุมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

• 3Rs in transition from development to application 
• Guidelines and legislation for the care and use of laboratory and farm animals 
• Animal welfare and welfare indicators 
• Environmental enrichment 
• Anaesthesia and analgesia 
• Positive reinforcement training 
• AAALAC, GAP, and ISO series 
• Bio-security levels 
• Etc. 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มทดสอบ

คุณภาพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา จํานวน ๔ คน 
 

๔. สถานที่จัดประชุม 
เมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์  

 

๕. ระยะเวลาการประชุม 
ระยะเวลา ๘ วัน รวมวันเดินทางไป – กลับ (สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓) 

 

๖. วิธีการหรือขั้นตอนการประชุม 
๖.๑ ลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมประชุมตามหมายกําหนดการ 
๖.๒ เข้าประชุมในระบบแบ่งห้องตามชนิดสัตว์หรือตามหลักวิชาการ โดยรับฟังบรรยาย อภิปรายและตอบข้อ

ซักถาม 
๖.๓ เข้ารับฟังการเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ 
๖.๔ เข้าชมนิทรรศการแสดงสินค้า นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการจากนานาชาติ 

 

๗. วิทยากร 
วิทยากร ผู้เสนอผลงาน และคณะกรรมการกํากับดูแลระดับนานาชาติจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 
 

๘. รายละเอียดการประชุม 
อยู่ในระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการจัดงาน 11th World Congress on Alternative and 

Animal Use in the Life Sciences 
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๙. งบประมาณการดําเนินงาน 
  ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี ๒๕๖๓ ในงบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการดูงาน ประชุมวิชาการ อบรมในต่างประเทศ เป็นเงิน ๗๕๙,๒๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติบางรายการอาจไม่เพียงพอ ขอถัวเฉล่ียกับรายงาน
อ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินไม่เกินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
ไม่มี 

 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง 

 

๑๒. คณะทํางาน 
ไม่มี 

 

๑๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความรู้และความเข้าใจเนื้อหาการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐ (ทําแบบสอบถาม) 
 

๑๔. การประเมินผลการประชุม 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทํารายงานผลของการประชุมแก่กรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากกลับมาจากสถานที่จัดประชุมในต่างประเทศ 
 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑๕.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้จากการประชุมตามหัวข้อและนําความรู้ที่ได้มาวางแผนพัฒนาการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๑๕.๒ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบจนได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการใช้สัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบภายใต้จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ปฏิบัติงานผลิต ทดสอบและวิจัยชีว
ภัณฑ์สัตว์ จนได้วัคซีนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

๑๕.๔ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-
security) สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับต่างๆ ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
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-๔- 

 
๑๕.๕ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคาร ระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์

ต่างๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ของสภาวิจัย
แห่งชาติ 

๑๕.๖ ผู้เข้าร่วมประชุม จะมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

๑๕.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม จะมีความสามารถที่จะรวบรวมความรู้เสนอแผนงานหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อการผลิต การทดสอบ
และการวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตรเ์ชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์
๑.เข้าร่วมประชุมในประเด็นหลักๆ ได้แก่ Reduce, Replace and Refine, Guidelines and legislation for the care 
and use of laboratory and farm animals, Animal welfare and welfare indicators, Environmental 
enrichment, Anaesthesia and analgesia, Positive reinforcement training, AAALAC, GAP, and ISO series, 
Bio-security levels, etc. 

กลยุทธ์ที่๓ :พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ :การประชุมวิชาการนานาชาติ 11 th World Congress On Alternative 
and Animal Use in the Life Sciences ตัวชี้วัด 

ร้อยละความรู้และความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่ม
สัตว์ทดลอง 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ 

ปัจจัยที่สนับสนนุให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการ วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้กําหนดการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพื่อ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 

กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้รับการอนุมัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.๖๓ มี.ค.๖๓ 
แผน                

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการทําหนังสือเดินทาง
ราชการและขอวีซ่า 

กลุ่มสัตว์ทดลอง 
ได้รับหนังสือ

เดินทางและวีซ่า 
รวมใน

งบประมาณ 
พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ 

แผน              

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจ่าย 

กลุ่มสัตว์ทดลอง 
ได้งบประมาณและ

เงินยืม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ 

แผน              

ทําจริง                         

๕ 
ประชุม ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

คณะผู้ร่วม
ประชุม 

ได้ประชุมตาม
กําหนดการ 

๗๕๙,๒๐๐
บาท 

ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ 
แผน            

ทําจริง                         

๖ สรุปผลการประชุม 
คณะผู้ร่วม
ประชุม 

ผลการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ 
แผน                

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้บุคลากรของ 
สทช. มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพและรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

  ร้อยละ
90 

      1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย4.0 

1.โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร"เตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0"รุ่นที่ 1 
ปี 2562 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

     ร้อยละ
90 

     2.โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร"เตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ 

 

            ประเทศไทย 4.0"   
              รุ่นที่ 2 ปี 2563   
                  
  ร้อยละของบุคลากรด้าน

ทรัพยากรบุคคลได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ 
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลและสมรรถนะที่
จําเป็นต่อการ 

    ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

  1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อยกระดับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาความรู้
ด้านทรัพยากรบุคคลและ
สมรรถนะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรพัยากรบุคคล 

  ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมดูงาน 

  ร้อยละ
80 

  

      2.โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล   

                  
  ร้อยละความสําเร็จในการ

พัฒนาบุคลากรฯไม่น้อย
กว่าร้อยละ100 

ร้อยละ
100 

        3.แผนพัฒนาบุคลากร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์-
สัตว์ (ระยะสั้น)ประจําปี 
2561จํานวน 8โครงการ   

                  
2.เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมมีความผูกพัน
ต่อองค์กร มีจิตบริการ
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

  ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีรุ่นที่ 1 ประจําปี
2562รุ่นที่ 2 ประจําปี
2563รุ่นที่ 3 ประจําปี
2564รุ่นที่ 4 ประจําปี
2565 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0”รุ่นที่ 1 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ใหม่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ องค์การสหประชาชาติกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goat) ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการ
บริหารงานภาครัฐ ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้แต่ลําพัง ต้องอาศัยทุกหน่วยในลักษณะแบบ
เครือข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ ตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการทํางานจากเพียง
การประสานงาน (Coordination) หรือการทํางานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ระดับการร่วมมือกัน (Collaboration) 
โดยเฉพาะการวางแผนเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่ต้องการร่วมกัน การยอมรับความเสี ่ยงและ
รับผิดชอบต่อผลสําเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน  
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอดําเนินการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0”เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันทุกหน่วย ให้มีสมรรถนะที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวทางประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความพร้อมและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแก่
บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทท่ีต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2.2 เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการ

ตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
2.3 เพื่อให้เรียนรู้การทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสําเร็จในการ

พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 40 คน รุ่นที่ 1 
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 โรงแรม/รีสอร์ท ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จํานวน ๑-๒ วัน จํานวน 2 รุ่น 
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การทําWorkshop/การทํากิจกรรม/ซักถาม 
๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ 
๘.รายละเอียดหลักสูตร      14 ชั่วโมง 
 ๘.1 Globat trend & new geopolitics และ โมเดลประเทศไทย 4.0 
 ๘.2 การปฏิวัติทางดิจิทัลและผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ  
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-๒- 
 
 ๘.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๘.4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ  

๘.5 แนวคิดเกี่ยวกับ Government 4.0 
๘.6 การทํางานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ 

 ๘.7 การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนและเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม 
 

๙. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 9.1 แต่งต้ังคณะทํางานจัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” 
 9.2 ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ประจําปี 2562 
 9.3 ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรมและวิทยากร 
 9.4 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๒คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 256๒ดังนี้ 
 1๓.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 
        - ค่าที่พัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450บาท เป็นเงิน 5,800 บาท 
 1๓.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 52,800 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐บาท 

(จํานวน ๔๔ คนๆ ละ2มื้อๆ ละ 400 บาท) 
 1๓.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะทํางาน ที่ปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน ๘,๘๐๐บาท 
        (จํานวน ๔๔คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๕0 บาท) 
 1๓.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐บาท 
        (จํานวน 2 คนๆ ละ ๑๔ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 1๓.5 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท 
 1๓.6 ค่าห้องประชุม 2 วันๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 13.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน  ๑10,70๐  บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 
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-๓- 
 

 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรและองค์กรในการ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 1 ตอบสนองต่อสังคมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

3.เพื่อให้เรียนรู้การทํางานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสําเร็จในการ 
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะทํางานจัดฝึกอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

คําสั่งคณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖1 
ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖1 
ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม
และวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

สถานที่ฝึกอบรมและ
วิทยากร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖1 
ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ผอ.อนุมัติโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖1 
ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ
รุ่นที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
110,700 

บาท 
ประจําปี๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                 

ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
คกก.ประกัน
การฝึกอบรมฯ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖1 
ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรและองค์กรในการ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" รุ่น
ที่ 2 

ตอบสนองต่อสังคมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

3.เพื่อให้เรียนรู้การทํางานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสําเร็จในการ 
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะทํางานจัดฝึกอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
คําสั่งคณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖
3 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุม
คณะทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖2 
ประจําปี๒๕๖

3 
แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรมและวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สถานที่ฝึกอบรมและ
วิทยากร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖2 
ประจําปี๒๕๖

3 
แผน                      

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผอ.อนุมัติโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖2 
ประจําปี๒๕๖

3 

แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯรุ่นที่ 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
110,700 

บาท 
ประจําปี๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖
3 

แผน               

ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 

คกก.ประกัน
การฝึกอบรมฯ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําปี๒๕๖2 
ประจําปี๒๕๖

3 
แผน                        

ทําจริง                         
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โครงการพัฒนาความรูด้้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว ์

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลและงานด้านทรัพยากรบุคคล จึงได้
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการ
ดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบุคคล มีความรู้ ความชํานาญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการนําศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะ
เป็นการนําเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ คุ้มค่า ซึ่งนอกจากเป็น
การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกําลังในการทํางานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอัน
ดีให้กับบุคลากรซึ่งจะทําให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนําไปใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์จึงมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการให้บุคลากรงานบุคคลและงานด้านทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ดังกล่าว  

2.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากร

บุคคลที่ถูกต้อง 
๒. เพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคล ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ

และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 หน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จํานวน ๑-๒ วัน  
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การทําWorkshop/การทํากิจกรรม/ซักถาม 
 

๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ 
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8. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 8.1 ดําเนินการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานบุคคลและด้านทรัพยากรบุคคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 8.2 เสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติรายชื่อต่อ ผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 8.3 ส่งรายชื่อพร้อมค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 8.4 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 8.5 สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรมต่อผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

9.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑0.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  

12.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินและรายงานผลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบรายงานผลหลังเสร็จสิ้น

การฝึกอบรม 
 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากร 

บุคคลที่ถูกต้อง 
            

กลยุทธ์ที่๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง 

แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์               
หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลไดร้ับการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ 
ค่าเป้าหมาย 

1 
โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. 
๒๕63     

ปี พ.ศ. 
๒๕๖4                 

                ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
ดําเนินการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                      

              ทําจริง                         

๒ 
เสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติรายชื่อ
ต่อ ผอ.สาํนักฯ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อฝึกอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     

              ทําจริง                         

๓ 
ส่งรายชื่อพร้อมค่าลงทะเบียนให้
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้ลงทะเบียน
ฝึกอบรม 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     

              ทําจริง                         

๔ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน             

              ทําจริง                         

๕ 
สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรม
ต่อผอ.สํานัก และ คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                       

              ทําจริง 
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โครงการศึกษาดูงานด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 มนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการนําพาองค์กรไปสู่ความอยู่รอด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่
ว่ามนุษย์จะถูกจําแนกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจและ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนาเพื่อให้แต่ละบุคคลได้สามารถใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่
ของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิต
สินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า อีกทั้งยังปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีโดยสามารถนําทักษะในการนําความรู้และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และเลือกใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมี
ความเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรมการบริหารและพัฒนามนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค์ 
 การศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้คณะดูงานมีความรู้ความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
2. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทาง และประเด็นสําคัญ และกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และองค์กรในมิติต่างๆ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 40 คน  

4.สถานที่ดูงาน 
 1. บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ระยะเวลาดูงาน 
 จํานวน 2-3 วัน  
 

๖.วิธีการหรือขั้นตอนการดูงาน 
 6.1 ปฎิบัติตามกําหนดการ หรือขั้นตอนการดูงานที่หน่วยงานกําหนด 
 6.2 ประชุมหารือกับหน่วยงานก่อนเข้ารับการดูงาน 
 6.3 สอบถาม บันทึก ถ่ายภาพหรือวีดิโอ 
 6.4 ประชุมสรุปผลและกล่าวขอบคุณหลังการดูงาน 
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๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน 
 

๘.รายละเอียดหลักสูตร       
 ๘.1 หัวข้อ : ภาพรวมในการบริหารจัดการองค์กร 
 ๘.2 ที่มาของหน่วยงานและความสําเร็จ  
 ๘.3 สถานที่และระบบในการผลิต 
 ๘.4 การจัดการภาวะวิกฤต และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน 

๘.5 ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 
๘.6 การดําเนินการด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ๘.7 การยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อผลในการบริหารองค์กร 
 

๙. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 9.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน 
 9.2 ขออนุมัติในหลักการ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 9.3 ดําเนินการของบประมาณตามแผน และยืมเงินสํารองจ่าย 
 9.4 ดูงาน ณ หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน 
 9.5 สรุปผลการดูงาน 
  

1๐.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 2 คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 256๒ดังนี้ 
 13.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 78,500 บาท 
        - ค่าที่พัก ที่ปรึกษาโครงการ 1 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 
        - ค่าที่พัก (ผู้เข้าร่วม คณะทํางาน 42 คน) 21 ห้องๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 75,000บาท 
 13.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 52,800 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ เป็นเงิน 36,000 บาท 
  (จํานวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท) 
        - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร เป็นเงิน 9,000 บาท 
  (จํานวน 45 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท) 
        - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วม คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร เป็นเงิน 36,000 บาท 
  (จํานวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท) 
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 13.3 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 33,600 บาท 
  (จํานวน 2 คนๆ ละ 14 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.4 ค่ารถโดยสาร 1 คัน จํานวน 2 วันๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
 13.5 ค่าห้องประชุม 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 216,900 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 
 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมดูงานจัดทํารายงานผลของการดูงานเสนอ ผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ภายใน 30 วัน นับจากกลับมาจากสถานที่ดูงาน 
 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

2.เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่มี 
 

กลยุทธ์ที่๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3.เพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทางและประเด็นสําคัญและกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และองค์กรในมิติต่างๆ 
4.เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

 
หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 
ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

                
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่จะไป 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้หน่วยงาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี๒๕๖

1 
ประจําปี ๒๕๖

2 
แผน                    

  ศึกษาดูงาน ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพื่อ
เดินทางไป คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการอนุมัติ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี๒๕๖
1 

ประจําปี ๒๕๖
2 

แผน                   
  ศึกษาดูงาน ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้งบประมาณ 

216,900 
บาท 

ประจําปี๒๕๖
1 

ประจําปี ๒๕๖
2 

แผน                   
  และยืมเงินสํารองจ่าย ทําจริง                         

๔ 
ดูงาน ณ หน่วยงานที่ติดต่อ
ประสานงาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการดูงาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี๒๕๖

1 
ประจําปี ๒๕๖

2 
แผน         

    ทําจริง                         
๕ สรุปผลการดูงาน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการดู

งาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี๒๕๖

1 
ประจําปี ๒๕๖

2 
แผน                       

    ทําจริง                         
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แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์(ระยะสัน้) 
ประจําปี 2561 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
  การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนี่งของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน ตลอดจนทําให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ทันต่อโลก ต้องเสริมความสามารถด้วยการให้ได้รับการอบรม 
ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขอจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2561 โดยวิธีการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา คือ จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก และเชิญวิทยากรมาให้การ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจําปี 
  - เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
  - เพื่อให้บุคลากรทุกตําแหน่งภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะเทคนิค ที่จําเป็นและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  - เพื่อให้บุคลากรทุกตําแหน่งมีค่านิยมที่ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  - เพื่อให้บุคลากรทุกตําแหน่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน และส่วนตัว 
 

3. เป้าหมาย  
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจําฯ พนักงานฯ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

4. งบประมาณ 
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 2561 
 

5. ผู้รับผิดชอบ 
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

6. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักฯเพื่อสรุปหัวข้อหลักสูตรที่จะนํามาพัฒนา
บุคลากรของสํานักประจําปี 2559 
  - จัดทําแผนโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  - เสนอแผนต่อผู้อํานวยการสํานักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
  - ดําเนินการตามแผนตามที่ได้รับความเห็นชอบ 
  - รายงานผล และประเมินผลการดําเนินการของโครงการ 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคณุภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี 
2561 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
60 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
70 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
80 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับรอ้ยละ 
90 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลกร 
ด้านฝึกอบรม/
ประชุม 
/สัมมนาเท่ากับ 
ร้อยละ 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) _____________________ แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ระยะสั้น)  _________________ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาทุนมนุษย์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมทําให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคลตัวชี้วัด :ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลค่าเป้าหมาย:ร้อยละ ๑๐๐ 

งบประมาณโครงการ(รวมทั้งสิ้น) ___________________ 
งบประมาณประจําป ี________________พ.ศ.๒๕๖๑_________________ 

แหล่งที่มา _______เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจําหน่าย 

มาตรการ/แผนงานริเริม่/โครงการ _____________________________________________________________ ปรับปรุงครั้งที่ ________________ วันที่ _________________ 

 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดขอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปีพ.ศ. ๒๕๖๐     ปี พ.ศ.๒๕6๑ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 

วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปญัหาที่เกิดขึ้นภายใน
สํานัก 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน X                           

ทําจริง                             

๒ 
พิจารณาว่า ณ จดุใดของหน่วยงานที่ต้องมี
การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการ
ทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน X                           

ทําจริง                             

๓ 
จัดทําแผนโครงการฝึกอบรม/ประชมุ/
สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน X X X                       

ทําจริง                             

๔ 
เสนอแผนต่อ ผอ.สํานกัเพื่อพิจารณาอนมุัติ
โครงการที่ขอ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน     X                       

ทําจริง                             

๕ 
เสนอแผนที่ผ่านการอนุมัติจากผอ.ต่อ
คณะกรรมการเงินทุน พิจารณาอนมุัติ
งบประมาณในการฝึกอบรม/ประชมุ/สมัมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน       X X                   

ทําจริง                             

๖ 
จัดส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกหรือสํานัก
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมตัิ
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๑ 
แผน           X X X X X X X X X 

ทําจริง                             

๗ ประเมินผล 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
๑๐๐% 

งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๑ 
แผน ดําเนินการภายหลังเสรจ็สิ้นการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ทําจริง                     
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตทีด่”ี 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติกําลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในมิติต่างๆ เช่นด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน อันนํามาซึ่งการแตกแยกทางความคิด ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง
แข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไม่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะ
นําพาให้ประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกันทางออกจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไม่ให้ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป  

ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงเห็นควรจัดให้มี “การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเป็นและมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่ม
ผลิตภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ประกอบกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให้บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับ และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดําเนินชีวิตให้สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ และการดําเนินชีวิต โดย
ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนําชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนําหลกัคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มา 

ประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จํานวน 1 วัน  
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๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต สถานการณ์จําลอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

๗.วิทยากร 
 - คณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นฆราวาส ทั้งภาครัฐและเอกชน จากหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

- คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘.รายละเอียดหลักสูตร      7 ชั่วโมง 
 ๘.1 คุณธรรมจริยธรรมและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๘.2 บริหารโลก บริโภคธรรม 
 ๘.3 การปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๘.4 ทําดีวิถีพุทธ : ทําสิ่งที่มีประสิทธิผล อย่างคนมีประสิทธิภาพ 
 

๙. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 9.1 ดําเนินการติดต่อประสานวิทยากร 
 9.2 ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 4 ประจําปี 2565 
 9.3 ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม 
 9.4 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๒คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  
ประจําปี 256๒-๒๕๖๕ดังนี้ 
 1๓.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 4,350บาท 
        - ค่าที่พัก (วิทยากร) 3 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,450บาท เป็นเงิน 4,350บาท 
 1๓.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 9,450 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ เป็นเงิน 11,0๐๐บาท 

(จํานวน 55คนๆ ละ1มื้อๆ ละ 200 บาท) 
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 1๓.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะทํางาน ที่ปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน 3,850 บาท 
        (จํานวน 55คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35บาท) 
 1๓.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 25,2๐๐บาท 
        (จํานวน 3 คนๆ ละ 7ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน  49,400 บาท ( สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการฝึกอบรมใน 2 ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนรู้

หลังจากการฝึกอบรม จากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรม 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 1 มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ดําเนินการติดต่อประสานวิทยากร 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน     

ทําจริง       

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

รายงานการประชุม 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                     

ทําจริง                         

๓ ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําปี
๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                     

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอผอ.อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน         

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
49,400 

บาท 
ประจําปี
๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                       

ทําจริง 
                        

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖1 

ประจําปี
๒๕๖2 

แผน                       

ทําจริง 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖3 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 2 มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ดําเนินการติดต่อประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖3 
แผน                     
ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรมรุ่น
ที่ 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖3 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําปี
๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖3 
แผน                     
ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖3 
แผน         

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจําปี
๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖3 
แผน                       
ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖2 

ประจําปี๒๕๖3 
แผน                       
ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 3 มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ดําเนินการติดต่อประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     
ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรมรุ่น
ที่ 3 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     
ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน         

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                       
ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                       
ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖5 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 4 มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ดําเนินการติดต่อประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     
ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรมรุ่น
ที่ 4 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                     
ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน         

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                       
ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําปี
๒๕๖3 

ประจําปี๒๕๖4 
แผน                       
ทําจริง                         
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สารสนเทศ

1.2 แผนงานจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

- 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ สารสนเทศ

- 1.4 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย สารสนเทศ

100 100 - - - 1.5 โครงการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สทช. ภายนอกอาคาร สารสนเทศ

- 100 100 - - 1.6 โครงการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สทช. ภายในอาคาร สารสนเทศ

จํานวนครั้งในการรายงานผลการ
ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส สารสนเทศ

12 12 12 12 12 1.7 แผนงานการรายงานผลการปฏิบัติการกิจกรรม 5ส สารสนเทศ สารสนเทศ

จํานวนครั้งการรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

4 4 4 4 4 1.8 แผนงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สารสนเทศ

100 - - - - 2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ หลัก : สารสนเทศ
รอง : ฝ่ายคลังพัสดุ

100 - - - - 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ หลัก : สารสนเทศ
รอง : กลุ่มบริการวิชาการ

100 100 100 - - 2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย

หลัก : สารสนเทศ
รอง : งานบุคคล

100 100 - - - 2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทะเบียนทรัพย์สิน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย

หลัก : สารสนเทศ
รอง : ฝ่ายครุภัณฑ์

- 100 100 100 100 2.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย หลัก : สารสนเทศ
รอง : คณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ

จํานวนหลักสูตรด้าน IT ที่บุคลากรของ 
สทช.ได้รับการฝึกอบรม

- 1 1 1 1 3.1 โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรของสํานักโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้บริหารในยุค THAILAND 4.0”

สารสนเทศ

จํานวนครั้งที่บุคลากรที่ดูแลด้าน IT ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน IT

- 2 2 2 2 3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน IT ของสํานักโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อบรมภายนอก

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตามแผนงาน

100 100 - - - 4.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สารสนเทศ

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตามแผนงาน

- 100 100 - 4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้(KM) 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

หลัก : สารสนเทศ
รอง : คณะกรรมการ KM

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
เจ้าภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพและมีประสิทธผิล

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 2
จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับภารกิจหลักและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตามแผน

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และผู้ใช้บริการภายในและภายนอก
ทุนหมุนเวียนฯ

2

1 เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้
อย่างปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

สัดส่วนของจํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

บุคลากรมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการใน
สัดส่วน 1 : 1

กลยุทธ์ที่ 1 
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการ

ความเพียงพอของระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ในการปฏิบัติงาน

ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ครบทุกเครื่อง

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตามแผน

4 เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารด้านชีวภัณฑ์สัตว์ของประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูลองค์
ความรู้ และเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร

3 เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในทุนหมุนเวียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 3
จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และให้
บุคลากรด้าน IT เข้ารับการฝึกอบรม
 ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0
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โครงการจดัหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอรเ์พื่อทดแทนของเดิม 

๑.หลักการและเหตผุล 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นอีกปัจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะให้เกิดการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิได้สูงสุดนั้น จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนใหญ่ของ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปีจึงทําให้
ระบบประมวลผลเดิมที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านทรัพยากรในการประมวลผลของระบบงานซอฟต์แวร์ที่
ทันสมัย รวมถึงการจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม บางหน่วยงานภายในสํานักฯ ยังประสบปัญหาด้าน
ความไม่สะดวกในการใช้งานเพื่อให้สํานักฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอต่อการใช้งานของ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างเพียงพอมีอัตราส่วนระหว่าง
บุคลากรต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอัตรา ๑:๑ จึงจําเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับภารกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ 
 
๒.วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีเครือ่งคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถ
รองรับระบบสารสนเทศทีใ่ช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ 
 
๓.เปา้หมาย 

1. ทดแทนเครือ่งคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตํ่ามีปัญหาในการ
ซ่อมแซมบ่อยอายุการใช้งานนานกว่า 7 ปี 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานต่างๆ ภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ปี (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียดของโครงการ 
2. รวบรวมข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ 
4. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
5. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
6. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
7. ดําเนินการจ้างจัดซื้อจัดจ้าง 
8. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 

 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี
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8. รายละเอียดการดําเนินการ 

รายการ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

2562 2563 2564 2565 
รวม

งบประมาณ 
จํา 
นวน 

งบประมาณ จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

Client 
Computer 
+ windows 
+ MsOffice 

36,800  40 1,472,000  14 515,200  10   368,000  23 846,400  3,201,600  

Notebook 
+ windows 

35,800  6   214,800  2   71,600  2     71,600  2   71,600    429,600  

printer   7,900  22   173,800  3   23,700  0            -  2   15,800    213,300  
UPS   2,800  100   280,000  14   39,200  10     28,000  23   64,400    411,600  

   1,860,600   610,500      439,600   933,800  3,844,500  

 

9. งบประมาณ 
 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ปี 2561 ใช้งบประมาณ  0 บาท 
ปี 2562 ใช้งบประมาณ   1,860,600 บาท 
     ปี 2563 ใช้งบประมาณ      610,500 บาท 

     ปี 2564 ใช้งบประมาณ      439,600 บาท 

     ปี 2565 ใช้งบประมาณ      933,800 บาท 

             รวมใช้งบประมาณ   3,844,500 บาท 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามท่ีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

14. การประเมินผล 
ประเมินผลจากการใช้งานได้ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยไว้ใช้งาน  ทําให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักฯอีกทั้งยังเป็นการประหยัด
งบประมาณในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์เก่าที่ชํารุด 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-2562 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถรองรับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ:1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียด

ของโครงการ 
งานสารสนเทศ จัดทําข้อกําหนดและ

รายละเอียดของโครงการ 
ไม่มี ต.ค.60 ธ.ค.60 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๒ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ม.ค.61 ม.ค.61 แผน    √         

ทําจริง             

๓ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ งานสารสนเทศ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ ไม่มี ม.ค.61 เม.ย.61 แผน    √ √ √ √      

ทําจริง             

๔ ขอความเห็นการดําเนินโครงการ
และขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งานสารสนเทศ ขอความเห็นการดําเนิน
โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการ 

ไม่มี พ.ค.61 มิ.ย.61 แผน        √ √    

ทําจริง             

๕ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ
อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 

งานสารสนเทศ คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนฯอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

ไม่มี ก.ค.61 ก.ย.61 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-2562 แผนที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีการอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปีที่เสื่อมสภาพ 
2. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 
งานสารสนเทศ จัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 
ไม่มี ต.ค.61 ธ.ค.61 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๗ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารสนเทศ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1,860,000.- ม.ค.62 เม.ย.62 
แผน 

   √ √ √ √      

ทําจริง 
            

๘ รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

ไม่มี พ.ค.62 พ.ค.62 แผน        √     

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2-2563 แผนที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถรองรับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ:1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖1 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียด

ของโครงการ 
งานสารสนเทศ จัดทําข้อกําหนดและ

รายละเอียดของโครงการ 
ไม่มี ต.ค.61 ธ.ค.61 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๒ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ม.ค.62 ม.ค.62 แผน    √         

ทําจริง             

๓ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ งานสารสนเทศ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ ไม่มี ม.ค.62 เม.ย.62 แผน    √ √ √ √      

ทําจริง             

๔ ขอความเห็นการดําเนินโครงการ
และขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งานสารสนเทศ ขอความเห็นการดําเนิน
โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการ 

ไม่มี พ.ค.62 มิ.ย.62 แผน        √ √    

ทําจริง             

๕ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ
อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 

งานสารสนเทศ คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนฯอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

ไม่มี ก.ค.62 ก.ย.62 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2-2563 แผนที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีการอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปีที่เสื่อมสภาพ 
2. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 
งานสารสนเทศ จัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 
ไม่มี ต.ค.62 ธ.ค.62 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๗ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารสนเทศ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 610,500.- ม.ค.63 เม.ย.63 
แผน 

   √ √ √ √      

ทําจริง 
            

๘ รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

ไม่มี พ.ค.63 พ.ค.63 แผน        √     

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖3-2564 แผนที่ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถรองรับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ:1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖2 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียด

ของโครงการ 
งานสารสนเทศ จัดทําข้อกําหนดและ

รายละเอียดของโครงการ 
ไม่มี ต.ค.62 ธ.ค.62 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๒ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ม.ค.63 ม.ค.63 แผน    √         

ทําจริง             

๓ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ งานสารสนเทศ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ ไม่มี ม.ค.63 เม.ย.63 แผน    √ √ √ √      

ทําจริง             

๔ ขอความเห็นการดําเนินโครงการ
และขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งานสารสนเทศ ขอความเห็นการดําเนิน
โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการ 

ไม่มี พ.ค.63 มิ.ย.63 แผน        √ √    

ทําจริง             

๕ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ
อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 

งานสารสนเทศ คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนฯอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

ไม่มี ก.ค.63 ก.ย.63 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖3-2564 แผนที่ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีการอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปีที่เสื่อมสภาพ 
2. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 
งานสารสนเทศ จัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 
ไม่มี ต.ค.63 ธ.ค.63 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๗ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารสนเทศ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 439,600.- ม.ค.64 เม.ย.64 
แผน 

   √ √ √ √      

ทําจริง 
            

๘ รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

ไม่มี พ.ค.64 พ.ค.64 แผน        √     

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4-2565 แผนที่ 7 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถรองรับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ:1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียด

ของโครงการ 
งานสารสนเทศ จัดทําข้อกําหนดและ

รายละเอียดของโครงการ 
ไม่มี ต.ค.63 ธ.ค.63 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๒ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ม.ค.64 ม.ค.64 แผน    √         

ทําจริง             

๓ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ งานสารสนเทศ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ ไม่มี ม.ค.64 เม.ย.64 แผน    √ √ √ √      

ทําจริง             

๔ ขอความเห็นการดําเนินโครงการ
และขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งานสารสนเทศ ขอความเห็นการดําเนิน
โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการ 

ไม่มี พ.ค.64 มิ.ย.64 แผน        √ √    

ทําจริง             

๕ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ
อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 

งานสารสนเทศ คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนฯอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

ไม่มี ก.ค.64 ก.ย.64 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4-2565 แผนที่ 8 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีการอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปีที่เสื่อมสภาพ 
2. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม ตัวชี้วัด สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 
งานสารสนเทศ จัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 
ไม่มี ต.ค.64 ธ.ค.64 แผน √ √ √          

ทําจริง             

๗ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารสนเทศ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 933,800.- ม.ค.65 เม.ย.65 
แผน 

   √ √ √ √      

ทําจริง 
            

๘ รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

ไม่มี พ.ค.65 พ.ค.65 แผน        √     

ทําจริง             
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โครงการจดัทาํแผนการจดัสรรครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์

1. หลกัการและเหตผุล 

ในการจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ได้
คํานึงถึงและสอดคล้องกับภารกิจของสํานักฯ มากที่สุดรองลงมาเป็นความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภาครัฐ สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการกรมปศุสัตว์และการ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินตามลําดับ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547  

 
2.วัตถุประสงค ์

เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมตามแนวทางที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
3.เปา้หมาย 

มีแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ปี (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. นําแผนการจัดสรรฯ ไปประกอบการพิจารณาในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมหรือ

เพื่อขอใหม่เพิ่มเติม 
7. วิทยากร 

ไม่ม ี
 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
9. งบประมาณ 

 ไม่มี 
 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

14. การประเมินผล 
มีแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม หรือขอใหม่ไว้ใช้งาน  ทําให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักฯ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-2565 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมตามแนวทางที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.2โครงการจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
ไม่มี ต.ค.60 ธ.ค.60 แผน √ √           

ทําจริง             

๒ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดสรร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ธ.ค.60 ธ.ค.60 แผน   √          

ทําจริง             

๓ นําแผนการจัดสรรฯ ไป
ประกอบการพิจารณาในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนของเดิมหรือเพื่อขอใหม่
เพิ่มเติม 
 

งานสารสนเทศ นําแผนการจัดสรรฯ ไป
ประกอบการพิจารณาในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนของเดิมหรือเพื่อ
ขอใหม่เพิ่มเติม 
 

ไม่มี ม.ค.61 ก.ย.61 แผน    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ทําจริง 
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โครงการพฒันาและปรบัปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

๑.หลักการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการใช้งานระบบงานต่างๆ ของกรม
ปศุสัตว์ หรือเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อยู่ในวงจํากัดไม่ครอบคลุมทั้ง
สํานักฯ  ในบางอาคารยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ทําให้การปฏิบัติงานใช้งานระบบงานต่างๆ 
หรือการค้นคว้าข้อมูลอินเทอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารไม่สามารถทําได้ไม่มีประสิทธิภาพจากปัญหาดังกล่าว จึงควรได้มี
การปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐาน โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกอาคารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการรองรับการใช้งานและระบบงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ใช้งานตามต้องการให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ 

๒.วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ใหส้ามารถรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศ

ของสํานักฯ เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 
 

3.เปา้หมาย 
ระบบเครือข่ายของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีประสทิธิภาพสามารถรองรับภาระงานได้อย่างเหมาะสม 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ปี (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการของบประมาณ 
2. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
3. ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
4. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
3. สรุปผลการดําเนินการ และรายงานผลโครงการ 
 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี

 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
 

 เป้าหมาย งบประมาณ 
2561 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

1.อาคารอํานวยการ 
2.อาคารกลุ่มบริหารจัดการชีวภัณฑ์ 
3.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 
4.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย และกลุ่มวิจัยและพัฒนา 
5.อาคารคลังวัสดุ 

500,000 บาท 
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2562 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารฝ่ายผลิตน้ําประปา 
2.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก และอาคารฝ่ายทดสอบคณุภาพ
วัคซีนสัตว์ปีก 

500,000 บาท 

2563 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

700,000 บาท 

2564 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารฝ่ายผลิตไก่และไขปลอดเชื้อเฉพาะ 
2.อาคารฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
3.อาคารฝ่ายบําบัดของเสียฯ 
4.อาคารกลุ่มบริการวิชาการ 
5.อาคารกลุ่มช่างซ่อมบํารุง 

700,000 บาท 

 
9. งบประมาณ 

 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ปี 2561 ใช้งบประมาณ     500,000 บาท 
ปี 2562 ใช้งบประมาณ     500,000 บาท 
     ปี 2563 ใช้งบประมาณ  700,000 บาท 

     ปี 2564 ใช้งบประมาณ  700,000 บาท 

     ปี 2565 ใช้งบประมาณ              0บาท 

             รวมใช้งบประมาณ  1,400,000 บาท 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

14. การประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งานครอบคลุมตามต้องการของ

ผู้ใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-2562 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารอํานวยการ 
2.อาคารกลุ่มบริหารจัดการชีวภัณฑ์ 
3.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร
และกาฬโรคเป็ด 
4.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
และกลุ่มวิจัยและพัฒนา 
5.อาคารคลังวัสดุ 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
 

ไม่มี ต.ค.60 เม.ย.61 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง 

            

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.61 มิ.ย.61 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.61 ก.ย.61 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖1-2562 แผนที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
  

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖1 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

500,000 ต.ค.61 เม.ย.62 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.62 พ.ค.62 แผน        √     

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2-2563 แผนที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖1 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารฝ่ายผลิตน้ําประปา 
2.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก และ
อาคารฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีน
สัตว์ปีก 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
 

ไม่มี ต.ค.61 เม.ย.62 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง 

            

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.62 มิ.ย.62 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.62 ก.ย.62 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖2 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

500,000 ต.ค.62 เม.ย.63 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.63 พ.ค.63 แผน        √     

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖3-2564 แผนที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖2 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อย 
 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
 

ไม่มี ต.ค.62 เม.ย.63 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง 

            

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.63 มิ.ย.63 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.63 ก.ย.63 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

700,000 ต.ค.63 เม.ย.64 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.64 พ.ค.64 แผน        √     

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4-2565 แผนที่ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
1.อาคารฝ่ายผลิตไก่และไขปลอด
เชื้อเฉพาะ 
2.อาคารฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
3.อาคารฝ่ายบําบัดของเสียฯ 
4.อาคารกลุ่มบริการวิชาการ 
5.อาคารกลุ่มช่างซ่อมบํารุง 
 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
 

ไม่มี ต.ค.63 เม.ย.64 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง 

            

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.64 มิ.ย.64 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.64 ก.ย.64 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4-2565 แผนที่ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ : 1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
  

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

700,000 ต.ค.64 เม.ย.65 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.65 พ.ค.65 แผน        √     

ทําจริง             
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โครงการปรบัปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

  
๑.หลักการและเหตผุล 

งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักฯ  โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งบุคลากรและการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อติดต้ังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับรองรับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ และเนื่องด้วยห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ได้ติดต้ังใช้งานมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2545  ซึ่งในปัจจุบัน
ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคับแคบ เนื่องจากมีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพ่ิมขึ้น และในอนาคตที่อาจจะมีระบบงานใหม่
เพิ่มขึ้น จะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

 
๒.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีมาตรฐานมีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพห้อง
ทํางานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทํางานของระบบสารสนเทศ (Down Time) จากเหตุขัดข้องต่างๆที่ไม่พึง
ประสงค์เช่นไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเป็นต้น 

3. เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
 
๓.เปา้หมาย 

1. ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีสภาพสมบูรณ์มีสดัส่วนที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
2 ปี (๒๕๖4-2565) 

 
6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการของบประมาณ 
2. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
3. ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
4. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินการ และรายงานผลโครงการ 

 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี
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8. รายละเอียดการดําเนินการ 
งานสถาปัตยกรรม และกั้นห้อง (Civil Work) 
1. ปรับเปลี่ยนระบบพื้นยก ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย  จํานวน 1 ระบบ 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย  จํานวน 1 ระบบ 
3. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลู   จํานวน 1 ระบบ 
4. ปรับปรุงระบบดับเพลิง ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย  จํานวน 1 ระบบ 
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Access Control)  จํานวน 1 ระบบ 
ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย  
6. ทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย จํานวน 3 เครื่อง 

 
9. งบประมาณ 

 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประมาณ 500,000 บาท 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

14. การประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีห้องควบคุมระบบเครือข่ายมีสภาพสมบูรณ์มสีัดส่วนที่ชัดเจนและเป็น
ระเบียบ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖4-2565 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีมาตรฐานมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้
มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทํางานของระบบสารสนเทศ (Down Time) จากเหตุขัดข้องต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เช่น
ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเป็นต้น 

3. เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ : 1.4โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ตัวชี้วัด โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

 
งาน

สารสนเทศ 
จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 

ไม่มี ต.ค.63 เม.ย.64 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง             

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.64 มิ.ย.64 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.64 ก.ย.64 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             

 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

500,000.- ต.ค.64 เม.ย.65 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.65 พ.ค.65 แผน        √     

ทําจริง             
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โครงการระบบกล้องวงจรปดิ(CCTV)สํานกัเทคโนโลยีชวีภณัฑ์สตัว์ ภายนอกอาคาร 
 
๑.หลักการและเหตผุล 
 เนื่องด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ใช้พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ นม.517 อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประมาณ 1,500 ไร่  ประกอบด้วยโรงงานผลิตวัคซีนจํานวน 5 โรงงาน และยังมี
กลุ่มงานสนับสนุนการผลิตอีกหลายกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่ห่างไกลกันมาก และยังมีหน่วยงานราชการในกรมปศุสัตว์อีกหลาย
หน่วยที่ใช้พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงเดียวกันและอีกทั้งภายในสํานักฯ ยังมีเส้นทางสัญจรทั้งบุคลาการภายในสํานักฯ และ
ประชาชนในอําเภอปากช่องใช้เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจากถนนมิตรภาพ(เลี่ยงเมือง) ผ่านไปยังตัวเมืองปากช่อง และ
มีประตูเข้าออกหลายจุด และมักจะเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมายเพื่อเป็น
การลดปัญหาดังกล่าว และพร้อมสนองต่อนโยบายของภาครัฐ จึงได้นําเสนอโครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายนอกอาคาร  เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่ในการดูแลด้านความปลอดภัยประชาชน และถนนเส้นทางสาธารณะ เช่น ในบริเวณที่เปลี่ยวสามารถใช้ข้อมูล
จากกล้องวงจรปิดในการสืบค้น สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนติดตามผู้กระทําความผิด  
 
๒.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้ในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. เพื่อการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่เส้นทางคมนาคม และจุด

บริเวณเข้า-ออกสํานักฯ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่ 
4. เพื่อการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
5. เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 

 
๓.เปา้หมาย 
 มีระบบสนับสนุนด้านรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิของหน่วยงานและ
บุคลากรในองค์กร 
 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

2 ปี (๒๕๖1-2562) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการของบประมาณ 
2. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
3. ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
4. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
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5. สรุปผลการดําเนินการ และรายงานผลโครงการ 
 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี

 
8. รายละเอียดการดําเนินการ 

8.1 จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดต้ังบริเวณภายนอกอาคาร ตามเส้นทางจราจร บริเวณจุด
เข้า-ออก สํานักฯ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนําแสงหรือแบบไร้สาย และมีความสามรถในการ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

8.๒ จัดหาระบบบันทึก และสํารองข้อมูลภาพ ที่สามารถรองรับการบันทึกภาพได้ต่อเนื่อง มีปริมาณมากและ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลภาพได้ตลอดเวลา 

8.๓ ระบบการบันทึกจะต้องสามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
 
9. งบประมาณ 

 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

 
10. ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
 
14. การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อระบบกล้องวงจรปิด 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบกลอ้งวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆ 
2. เป็นการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
3.รักษาความปลอดภัยบริเวณถนนและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจการณ์เฝ้าระวังภัยหรือสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
5.บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดีได้ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖1-2562 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. เพื่อการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่เส้นทางคมนาคม และจุดบริเวณเข้า-

ออกสํานักฯ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่ 
4. เพื่อการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
5. เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เพื่ออํานวยความสะดวกและช่วยในประชาสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณทีี่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น  
7. เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ : 1.5 โครงการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ภายนอกอาคาร 

ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

 
งาน

สารสนเทศ 
จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 

ไม่มี ต.ค.61 เม.ย.61 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง             

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.62 มิ.ย.62 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.62 ก.ย.62 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             

 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

3,600,000.- ต.ค.62 เม.ย.63 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.63 พ.ค.63 แผน        √     

ทําจริง             
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โครงการระบบกล้องวงจรปดิ(CCTV)สํานกัเทคโนโลยีชวีภณัฑ์สตัว์ ภายในอาคาร 

 
๑.หลักการและเหตผุล 
 เนื่องด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ใช้พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ นม.517 อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประมาณ 1,500 ไร่  ประกอบด้วยโรงงานผลิตวัคซีนจํานวน 5 โรงงาน และยังมี
กลุ่มงานสนับสนุนการผลิตอีกหลายกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่ห่างไกลกันมาก และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมายเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว และพร้อมสนองต่อนโยบายของภาครัฐ จึง
ได้นําเสนอโครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายในอาคาร  เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการดูแลด้านความปลอดภัยประชาชน และถนนเส้นทาง
สาธารณะ เช่น ในบริเวณที่เปลี่ยวสามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการสืบค้น สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การสืบสวนติดตามผู้กระทําความผิด  
 
๒.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้ในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. เพื่อการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณภายในอาคารโรงงานผลิตวัคซีน

และอาคารต่างๆ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่ 
4. เพื่อการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
5. เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เพื่ออํานวยความสะดวกและช่วยในประชาสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุการณ์

ต่างๆ เกิดขึ้น  
7. เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 

 
๓.เปา้หมาย 
 มีระบบสนับสนุนด้านรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิของหน่วยงานและ
บุคลากรในองค์กร 
 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

2 ปี (๒๕๖2-2563) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการของบประมาณ 
2. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
3. ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
4. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินการ และรายงานผลโครงการ 
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7. วิทยากร 

ไม่ม ี
 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
8.1 จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดต้ังบริเวณภายในอาคารโรงงานผลิตวัคซีนต่างๆ ของ 

สํานักฯ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนําแสง หรือแบบไร้สาย และมีความสามรถในการเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

8.๒ จัดหาระบบบันทึก และสํารองข้อมูลภาพ ที่สามารถรองรับการบันทึกภาพได้ต่อเนื่อง มีปริมาณมากและ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลภาพได้ตลอดเวลา 

8.๓ ระบบการบันทึกจะต้องสามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
 
9. งบประมาณ 

 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

 
10. ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
 
14. การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อระบบกล้องวงจรปิด 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบกลอ้งวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆ 
2. เป็นการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
3.รักษาความปลอดภัยบริเวณถนนและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจการณ์เฝ้าระวังภัยหรือสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
5.บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดีได้ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2-2563 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. เพื่อการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณภายในอาคารโรงงานผลิตวัคซีนและอาคาร

ต่างๆ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่ 
4. เพื่อการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
5. เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เพื่ออํานวยความสะดวกและช่วยในประชาสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ้น  
7. เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ : 1.6โครงการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ภายในอาคาร 

ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการของบประมาณ 

 
งาน

สารสนเทศ 
จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 

ไม่มี ต.ค.62 เม.ย.63 แผน √ √ √ √ √ √ √      

ทําจริง             

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ 

ไม่มี พ.ค.63 มิ.ย.63 แผน        √ √    

ทําจริง             

๓ ผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 

ไม่มี ก.ค.63 ก.ย.63 แผน          √ √  √ 

ทําจริง             

 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

4,200,000.- ต.ค.63 เม.ย.64 แผน √ √ √ √ √ √ √         

ทําจริง             

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ 

 - พ.ค.64 พ.ค.64 แผน        √     

ทําจริง             



181 
 

แผนงานการรายงานผลการปฏบิตักิารกิจกรรม 5 ส IT 

1. หลกัการและเหตผุล 
กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดการทํางานที่มีคุณภาพ ช่วยให้หน่วยงาน

มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย เพิ่มผลผลิตมากขึ้น มีการบริการที่รวดเร็วขึ้น ประหยัดตลอดจนสร้างทัศนคติที่
ดีในการทํางานของบุคลากร และที่สําคัญก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน  

กิจกรรม 5 ส IT เป็นกิจกรรรมการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (Notebook) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้อง ลําโพง External Drive 
เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่อง Scanner เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. การทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. การตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ 
3. การบํารุงรักษา 
4. การจัดระบบการเก็บข้อมูล 
5. การสํารอง (Backup) ไฟล์ข้อมูลสําคญั 
 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
2. เพื่อนํากิจกรรม 5ส IT มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 

3.เปา้หมาย 
เพื่อเป็นการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ปี (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
2. จัดทําหนังสือเวียนเรื่อง การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT 
3. หน่วยงานดําเนินการตามการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ITและกรอกรายละเอียดลง “แบบรายงานการ

ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT (แบบฟอร์ม DOC1)” และให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้งานสารสนเทศ ฝ่าย
บริหารทั่วไป ก่อนวันที่ 30 ของทุกเดือน   

4. งานสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม DOC1และรายงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุก
เดือน  และรายงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน  

 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี
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8. รายละเอียดการดําเนินการ 
        1. จัดทาํหนังสือเวียนเรื่อง การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT  
        2. หน่วยงานดําเนินการตามการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT ดังนี้ 
            2.1 ความสะอาดภายนอกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต่์อ
พ่วงอย่างสม่ําเสมอ เช่น Mouse, Keyboard, Printer, ลําโพง กล้อง เป็นต้น 
            2.2 มีการต้ังค่าโปรแกรมพักหน้าจอ 
            2.3 โปรแกรม AntiVirus มีการ Update ข้อมลูล่าสุดทําการ Update หรอืตรวจการ Update รายชื่อ
ไวรัส (Definition files virus) อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ความถี่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละยี่ห้อ)ทาํการ Scan 
Virus แบบ Full System อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
            2.4 การบํารุงรักษา Hard Disk ให้ปฏิบัติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งทํา Disk Cleanup เพื่อลบไฟล์ที่ไม่
จําเป็นหรือไฟล์ขยะ เช่น Temporary Files, Temporary Internet Files, Cookies Files และทํา Empty ไฟล์ใน 
Recycle Bin ฯลฯทํา Disk Defragment ใน System tools เพื่อตรวจสอบและจัดระเบียบ Hard Disk 
            2.5 การจัดระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นและการสํารอง (Backup) ไฟล์ข้อมูลสําคญั 
เช่น การ Copy เก็บไว้ใน External Drive อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเสร็จสิ้นงานที่มีการเปลี่ยนแปลง 
         3 แต่ละหน่วยกรอกรายละเอียดลง “แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT (แบบฟอร์ม 
DOC1)” และให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้งานสารสนเทศ ฝา่ยบริหารทั่วไป ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน   
         4. งานสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมข้อมลูตามแบบฟอร์ม DOC1 และแบบฟอร์ม DOC2และรายงานกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารทุกเดือน  และรายงานศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทกุ 6 เดือน และ 12 เดือน  
 

9. งบประมาณ 
 ไม่มี 
 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จํานวนครั้งในการรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส IT 

 

14. การประเมินผล 
 1. หน่วยงานดําเนินการตามการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ITและกรอกรายละเอียดลง “แบบรายงานการตรวจสอบ
การปฏิบัติกิจกรรม 5ส IT (แบบฟอร์ม DOC1)” และให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ก่อนวันที่ 30 ของทุกเดือน   
 2. งานสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม DOC1และรายงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุก
เดือนและรายงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรมีจติสํานึกในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่อง 5สIT 
3. บุคลากรนํากิจกรรม 5ส IT มาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-2565 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
2. เพื่อนํากิจกรรม 5ส IT มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบคุลากร 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ : 1.7แผนงานการรายงานผลการปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส IT ตัวชี้วัด จํานวนครั้งในการรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส IT 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย จํานวน 12 ครั้ง ต่อ ปี 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําแผนและกําหนดแนวทาง

ในการดําเนินการ 
งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
ไม่มี ต.ค.60 ธ.ค.60 แผน √            

ทําจริง             

๒ จัดทําหนังสือเวียนเรื่อง การ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT 

งานสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดสรร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ธ.ค.60 ธ.ค.60 แผน √            

ทําจริง             

๓ หน่วยงานดําเนินการและกรอก
รายละเอียดลง “แบบรายงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส IT ” และให้จัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้งาน
สารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ก่อนวันที่ 30 ของทุกเดือน   

งานสารสนเทศ หน่วยงานดําเนินการและ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้งาน
สารสนเทศ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ก่อนวันที่ 30 ของทุก
เดือน   

ไม่มี ต.ค.60 ก.ย.61 แผน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ทําจริง             

4 งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล 
และรายงานกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทุกเดือน  และรายงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละ
การสื่อสาร ทุก 6 เดือน และ 
12 เดือน  

งานสารสนเทศ งานสารสนเทศ รายงานกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารทุกเดือน  
และรายงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเเละการสื่อสาร 
ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน  

ไม่มี ต.ค.60 ก.ย.61 แผน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ทําจริง             
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แผนงานการบริหารจัดการสารสนเทศสํานกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 

1. หลกัการและเหตผุล 
ระบบสารสนเทศสามารถนํามาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีว-

ภัณฑ์สัตว์ นอกจากนี้ในบางกรณีระบบสารสนเทศมีบทบาทเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ดังนั้นในการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ จะพิจารณาจากยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557-2561 ที่จะ
สนับสนุนภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและนโยบายของกรมปศุสัตว์   
 
2.วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่
คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของสํานักฯ ซึ่งจะนําไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การ
พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน GMP  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์“ผลิตชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล สรรค์สร้างนวัตกรรม เพื่อการปศุสัตว์ไทย” และภารกิจหลัก“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สําหรับ
จําหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร” 

- เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและสามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศกบัทุกหน่วยงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
- เพื่อขยายกําลังการผลิตวัคซนีให้มีปริมาณวัคซีนที่เพียงพอต่อความต้องการและตรงเวลา 
- เพื่อมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติชีวภัณฑ์ 
- เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

3.เปา้หมาย 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ปี (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
2. รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผล 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายทราบ ทุก

ครั้งที่มีการประชุม 
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7. วิทยากร 
ไม่ม ี

 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
1. มีฐานข้อมลูที่ครอบคลมุที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน     
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีข้อมูลสําคัญตามภารกิจของหน่วยงานที่รวบรวมเป็นศูนย์กลางเพื่อใช้งาน

ร่วมกัน และดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลที่จําเป็นขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักฯ ออกไปสู่สาธารณะการใช้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของผู้ที่สนใจและเกษตรกร ประชาชนนิสิตนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในสํานักฯ และกรมปศุสัตว์ โดยได้จัดทําฐานข้อมูลไว้รวม 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอ้มูล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ตามสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 

1/2553 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นคณะทํางานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สู่สาธารณชน และจัดทําสื่อเผยแพร่องค์กรและผลิตภัณฑ์ของสํานักฯ ในรูปแบบ
ต่างๆ และกําหนดให้งานสารสนเทศ ประสานงานเรื่องฐานข้อมูลของสํานักฯเพื่อตรวจสอบข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ หรือ
ข้อมูลสําคัญตามภารกิจของหน่วยงานท่ีรวบรวมเป็นศูนย์กลางเพื่อใช้งานร่วมกันเป็นปัจจุบันที่สุดอย่างต่อเนื่อง และมี
การกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําเข้าและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และสถิติการใช้ข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นหลาย

ระบบเช่น 
- ระบบเครือข่ายสารสนเทศสาํนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
- ระบบการจัดการองค์ความรู้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(KM WebSite) 
- ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร 
- ระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลวัคซีน 
- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ 
- และ Link หน้าเว็บไซต์รวม Web link ของทุกหน่วยงานในกรมปศสุัตว์เพื่อให้การติดต่อ

ประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 

- มีการกําหนดสิทธิในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ผู้ให้ในแต่ละระดับ 
- มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 
- มีการจัดทําการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบสารสนเทศ  
- มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบสารสนเทศเช่นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

เครื่องโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเครือขา่ย 
- มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส IT 

 
9. งบประมาณ 

 ไม่มี 
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10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

12. คณะทํางาน 
           ไม่มี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จํานวนครั้งในการรายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

14. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการใช้งานได้ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศของสาํนักฯ 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.สํานักฯ มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการให้บรกิารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 
๒.สํานักฯ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์

ตลอดเวลาราชการ ผู้ใช้งานจึงสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้งาน การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ได้ตลอดเวลาการทํางาน 

3. มีการดูแลปรับแต่งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง ของระบบสารสนเทศและเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-2565 แผนที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและสามารถใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศกับทุกหน่วยงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
- เพื่อขยายกําลังการผลิตวัคซีนให้มีปริมาณวัคซีนที่เพียงพอต่อความต้องการและตรงเวลา 
- เพื่อมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ 
- เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๑ :จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  

แผนปฏิบัติการ : 1.8 แผนงานการบริหารจัดการสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตัวชี้วัด จํานวนครั้งในการรายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการสารสนเทศ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบริหารทั่วไปงานสารสนเทศ  ค่าเป้าหมาย จํานวน 4 ครั้ง ต่อ ปี 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............... 
 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
งานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
ไม่มี ต.ค.60 ธ.ค.60 แผน √ √           

ทําจริง             

๒ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดสรร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ธ.ค.60 ธ.ค.60 แผน   √          

ทําจริง             

๓ นําแผนการจัดสรรฯ ไป
ประกอบการพิจารณาในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนของเดิม 

งานสารสนเทศ นําแผนการจัดสรรฯ ไป
ประกอบการพิจารณาในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนของเดิม 

ไม่มี ม.ค.61 ก.ย.61 แผน    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ทําจริง 
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โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการคลังพสัด ุ

 

1. หลกัการและเหตผุล 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจหลักคือผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อจําหน่าย เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกร โดยสํานักฯ มีการบริหารงานภายในแบ่งตามกลุ่มต้นทุนย่อย(ปี 2560) จํานวน 52 
หน่วยย่อย ที่ต้องเบิกวัสดุจากคลังหลัก มาใช้ในการดําเนินงานด้านต่างๆ โดยปัจจุบันการรับวัสดุ และการเบิก-จ่าย
วัสดุ เป็นการเขียนใบเบิกจากเล่มใบเบิกวัสดุของสํานักฯ และนําส่งให้ฝ่ายคลังพัสดุ เพื่ออนุมัติจ่าย จึงจะสามารถ
จ่ายวัสดุนั้นๆ ได้ เมื่อคลังวัสดุจ่ายวัสดุตามใบเบิกแล้ว ต้องทําการบันทึกบัญชีคุมการเบิก-จ่าย วัสดุ และทําสรุป
รายการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน ทําให้ระบบการเบิก-จ่าย ของสํานักฯ มีความล่าช้า ไม่ทราบการเคลื่อนไหวของ
จํานวนวัสดุ ณ ปัจจุบันได้ทันท่วงที  ดังนั้น สํานักฯ จึงมีความจําเป็นต้องนําระบบบริหารจัดการคลังพัสดุมาใช้  
เพราะโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ สามารถบริหารจัดการพัสดุ ได้ตามภารกิจหลักของงานคลังวัสดุ ในด้าน
การเก็บรักษาวัสดุการผลิตและวัสดุอ่ืนๆ ของสํานักฯ ให้ “มีจํานวนถูกต้อง สภาพของพร้อมใช้ เบิกจ่ายสะดวกรวดเร็ว” 

 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อบริหารจัดการพัสดุอย่างเป็นระบบ ตามภารกิจหลักของงานคลังพัสดุ คือ การเก็บรักษาวัสดุการผลติ
และวัสดุอ่ืนๆ ของสํานักฯ ใหม้ี “จํานวนถูกต้อง สภาพของพร้อมใช้ เบิก-จ่าย สะดวก รวดเร็ว” 

 

3. เป้าหมาย 
ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ จํานวน 1 ระบบ 

 

4. สถานทีต่ดิตัง้ระบบ 
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

5. ระยะเวลาการดําเนนิการ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 

6. วิธีการการดาํเนินการ 
1. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
2. เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของสํานักฯ พิจารณา 
3. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ เสนออนุมัติกรมฯ 
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4. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
5. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลพัสดุ ในฐานข้อมลูคลังพัสดุ 
6. ตรวจรับและทดสอบการใช้งาน 
7. สอนการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ แก่ผูใ้ช้ 
8. ใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
9. ติดตามการใช้งานระบบและประเมินผล 

 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี

 
8. รายละเอียดของระบบ 

รายละเอียดต้องมีฟังชั่นการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ระบบข้อมูลหลักเป็นระบบสาํหรับนําไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วย  
- หมวดวัสดุ  
- หน่วยนับ  
- ข้อมูลคลังวัสดุ  
- ข้อมูลผู้จําหน่าย  
- ข้อมูลกลุม่/ฝ่าย 
- ข้อมูลผูใ้ช้  

2. ระบบคลงัพสัดุเป็นระบบข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการเคลื่อนไหวของวัสดุ ซึ่งจะประกอบด้วย 
 - ระบบรับเข้าวัสดุ 
 - ระบบเบิกวัสดุ  
 - ระบบจ่ายวัสดุ  
 - ระบบยืมวัสดุ 
 - ระบบคืนวัสดุ  
 - ระบบสอบถามวัสดุคงเหลือ  

3. ระบบรายงาน เป็นระบบข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการรายงานวัสดุ ซึ่งจะประกอบไปด้วย  
 - รายงานวัสดุคงเหลือ 1 คลงัหลัก 52 คลงัย่อย        
 - รายงานวัสดุคงเหลือตามคลังพัสดุย่อย  
 - รายงานวัสดุคงเหลือถึงจุดสั่งซื้อ  
 - รายงานวัสดุคงเหลือที่หมดอายุทุกคลังพัสดุ 
 - รายงานแสดงวัสดุ เคลื่อนไหว-ไม่เคลื่อนไหว ทุกคลังพัสดุ 
 - รายงานผู้จําหน่าย/ผู้ขายวัสดุ 
 

9. งบประมาณดาํเนนิการ 
ใช้งบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซนีจําหน่าย ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน

107,000.- (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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10. ทีป่รกึษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

12. คณะทาํงาน 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 
 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

 

14. การประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารคลังพัสดุ 

 

15. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
1. การเบิก-จ่ายพัสดุ ทําได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
2. สามารถดูความเคลื่อนไหวของพัสดุได้ทันท่วงที 
3. ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕61
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่บริหารจัดการพสัดุอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพสัดุ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของระบบบริหารจัดการคลัง
พสัดุ

งาน
สารสนเทศ

คณุลักษณะ
เฉพาะของระบบฯ

ต.ค.-60 ธ.ค.-60

๒ เสนอคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการ
พจิารณาคณุลักษณะเฉพาะของสํานักฯ พจิารณา

กรรมสเป็ค เห็นชอบ
คณุลักษณะเฉพาะ

๓ นําเสนอคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ เสนออนุมัติ
กรมฯ

งาน
สารสนเทศ

อนุมัติคณุลักษณะ
เฉพาะของระบบฯ

ม.ค.-61 ม.ค.-61

๔ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้าง

ได้ผู้รับจ้าง ม.ค.-61 มี.ค.-61

๕ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลพสัดุ ใน
ฐานข้อมูลคลังพสัดุ

งาน
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบการ
บันทึกข้อมูล

 107,000 มี.ค.-61 มี.ค.-61

๖ ตรวจรับและทดสอบการใช้งาน งาน
สารสนเทศ

ระบบงานใช้งาน
ได้ดี

เม.ย.-61 มิ.ย.-61

๗ สอนการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพสัดุ แก่ผู้ใช้ งาน
สารสนเทศ

ระบบใช้งานได้ดี ก.ค.-61 ก.ย.-61

๘ ใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพสัดุ

๙ ติดตามการใช้งานระบบและประเมินผล งาน
สารสนเทศ

ผู้ใช้พงึพอใจ ส.ค.-61 ก.ย.-61

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนันสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติการ : 2.1 โครงการพฒันาระบบริหารจัดการคลังพสัดุ
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕๖1



193 
 

โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการคลังชีวภณัฑ์สตัว์ 

๑.หลกัการและเหตผุล 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สําหรับจําหน่ายเพ่ือควบคุม
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยสํานักฯ มีคลัง
วัคซีน ๘๘ หน่วยย่อย ที่ต้องเบิกวัคซีนจากคลังหลักและจําหน่ายวัคซีน ดังนั้น สํานักฯ จึงมีความจําเป็นต้องใช้
โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์มาใช้ ในการบริหารจัดการวัคซีน โดยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
คลังชีวภัณฑ์สัตว์ จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบคลังวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.วัตถุประสงค ์

 ๑. ทราบปริมาณวัคซีนคงเหลือในคลัง ณ ปัจจุบัน (real-time) ทั้งคลังใหญ่ที่ สทช. ,เขต1-9 และแต่   

             ละจังหวัด 

 ๒. ทราบปริมาณวัคซีนที่กระจายลงแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ 

 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวยการผลิต โรงงานผลิตสามารถวางแผนการผลิตเปรียบเทียบกับความ 

            ต้องการรายเดือนได้ตลอดเวลา ช่วยในการตัดสินใจและลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลวัคซีนคงเหลือ 

 ๔. ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลวัคซีนคงเหลือในแต่ละจังหวัด และสามารถวางแผนการเบิกวัคซีนใน 

             แต่ละเขตพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น 

 ๕. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

 ๖. ทราบเส้นทางการเคลื่อนไหวของวัคซีน ปริมาณวัคซีนและระยะเวลาในการขนส่งต้ังแต่ต้นทางไป  

             ยังปลายทาง 

 ๗. ทราบยอดการขายของวัคซีนแต่ละจังหวัดในแต่ละเดือน และติดตามยอดรายได้ของ สทช.ราย  

            เดือน ไตรมาสและรายปี 

๓. เปา้หมาย 

 สามารถเข้าถึงโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นมือถือ    
คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ้ค เพียงแค่อุปกรณ์นั้นสามารถต่ออินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ สามารถเข้า ตรวจสอบข้อมูล
ในคลังวัคซีนปัจจุบัน โดยไม่จาํเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม 

4. สถานที ่
ติดต้ังระบบงานบน server ของ สรอ. 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 

6. วิธีการดําเนนิการ 
๑. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือและร่างขอบเขตงานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
๒. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะเสนออนุมัติกรมฯ 
๓. ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๔. แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์และประชุมหารือ 
๕. ตรวจรับระบบงานและทดสอบการใช้งาน 
๖. ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี

8. ขอบเขตของระบบงาน 
4. ระบบข้อมูลหลักเป็นระบบสาํหรับนําไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วยฟังก์ช่ัน

ดังต่อไปนี้ 
1.1 ข้อมูลวัคซีน ประกอบด้วย 
- รหัสวัคซีน     เป็นรหัสเพื่อไว้สําหรับอ้างอิงชื่อวัคซีนในระบบ (สามารถกาํหนดรหัส

ใหม่อัตโนมัติหรือกําหนดเอง) 
- ช่ือวัคซีน (ภาษาไทย)   ระบุช่ือวัคซีนเป็นภาษาไทย  
- ช่ือวัคซีน (ภาษาอังกฤษ)  ระบุช่ือวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ   
- ราคาต่อหน่วย  ระบุราคาซื้อและราคาขาย 
- รหัสบาร์โค้ด    ระบุเพื่อใช้สําหรับเครื่องบาร์โค๊ด (สามารถเลือกใช้คีย์ปกติ และเครื่อง 

บาร์โค้ด) 
- วันหมดอายุ     ระบุวันหมดอายุ 
- หมายเหตุ    เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถระบุในหมายเหตุได้ 
- รูปภาพ    สามารถนํารูปภาพของวัคซีนเพิ่มเข้าไปในระบบได้ 
1.2 หมวดหมู่วัคซนี ประกอบด้วย 
- รหัสหมวด  ระบุรหัสหมวด 
- ช่ือหมวด  ระบุช่ือหมวดหมู่วัคซีน 
- รายละเอียด      เพิ่มเติมข้อมูลของหมวดหมู่วัคซีน 
1.3 หน่วยนับ ระบุหน่วยนับของวัคซีน 
- ช่ือหน่วยนับ(ภาษาไทย)  ขวด /ซีซ.ี/โด๊ส 
1.4 ข้อมูลคลังวัคซนีย่อย ประกอบด้วย 1 คลังหลกั 88 คลังย่อยและสามารถเพิ่มคลังย่อยได้ถึง 

150 คลังย่อย 
- รหัสคลัง  ระบุรหัส 1 คลังหลัก 88 คลังย่อย 
- ช่ือคลังวัคซีน     ระบุช่ือคลังวัคซีน (88 คลังยอ่ย) 
1.5 ข้อมูลผูใ้ช้งาน  
- รหัสผูใ้ช้     ระบุรหัสผู้ใช้ 13 หลกั 
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- ช่ือ-นามสกุล  ระบุช่ือ-นามสกุล 
- รหัสผ่าน     รหัสผ่านสามารถใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ตัวเลข ไม่ควรใส่สญัลักษณ์

พิเศษ  เช่น * , . / \ $ % # @ เป็นต้น  
1.6 สิทธิในการเข้าใช้   

USER(APPROVE2)   : สิทธิในการเบิกวัคซีนจากคลังหลัก อนุมัติจ่ายวัคซีนจากคลังย่อย 
MANAGER  : มีสิทธิสามารถทําได้ทุกอย่างในระบบ ยกเว้นการอนุมัติ  
APPROVE1  : มีสิทธิในการอนุมัติจ่ายวัคซีนที่คลังหลัก 
OBSERVER  : มีสิทธิในการเรียกดูข้อมูลได้อย่างเดียว 

 
5. ระบบคลงัวัคซีนเป็นระบบข้อมูลที่ใช้สําหรบัการเคลื่อนไหวของวัคซีน ซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังชั่น

ต่อไปนี้ 
 2.1 ระบบรับเข้าวัคซีน 
 2.2 ระบบเบิก-จ่ายวัคซีน 
 2.3 ระบบโอน-ย้ายวัคซีน 
 2.4 ระบบรับคืนวัคซีน 
 

2.1 ระบบรับเข้าวัคซีน 
1. เลขทีใ่บส่ง   ระบบจะสร้างรหัสการซื้ออัตโนมัติ 
2. วันที่     ระบุวันที่ 
3. รหัสวัคซีน   ระบุรหัสวัคซีน 
4. ช่ือวัคซีน    ระบบจะถึงข้อมูลจากรหัสวัคซีน 
5. จํานวนวัคซนีเข้าคลัง  ระบุจํานวน 
6. จํานวนตัวอย่างที่ส่งทดสอบ ระบุจํานวน  
7. หน่วยนับ   ขวด/ซีซี/โด๊ส 
8. Lot การผลติ   ระบุจํานวนเงินและช่องทางการชําระเงิน 
9. วันหมดอายุ   ระบุวันหมดอายุ 
10. รหัสคลัง   ระบุช่ือคลังวัคซีน 
11. ผู้ส่ง    ระบบจะดึงข้อมูล User name ที่ Log In เข้าใช้งานระบบ 
12. ผู้รับ    ระบุผู้รับ 
13. หมายเหตุ    รายละเอียดเพิ่มเติมของวัคซีน 

   
2.2 ระบบการเบิก-จ่ายวัคซีน 
1. รหัสใบเบิก     ระบบจะสร้างรหัสใบเบิกใหอั้ตโนมัติ 

 2. วันที่ทํารายการ    ระบุวันที่ขาย 
 3. ผู้เบิก     ระบบจะดึงข้อมูล Username ตอน Login เข้าใช้ระบบ 
 4. รหัสวัคซีน    ระบุรหัสวัคซีน 
 5. ช่ือวัคซีน    ระบบจะดึงชื่อวัคซีนจากรหัสวัคซีน 
 5. คลังที่เบิก     ระบุคลังวัคซีนที่เบิก 
 6. จํานวน    ระบุจําหน่วย 
 7. หน่วยนับ    ระบุหน่วยนับ 
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8. ราคา     ระบุราคาขาย 
 9. จํานวนเงิน    ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ 
 10. หมายเหตุ     รายละเอียดเพิ่มเติมการขาย 
 

2.3 ระบบโอน-ย้ายวัคซีน 
 1. คลังวัคซีน     ช่ือคลังวัคซีนทีม่ีอยู่ในระบบ (88 คลัง) 
 2. วัคซีนคงเหลือ    รายการวัคซีนคงเหลือ และมลูค่าของวัคซีน 
 3. รหัสรายการโอน    ระบบจะสร้างรหัสการโอนอัตโนมัติ 
 4. รายละเอียดการโอนวัคซีนระหว่างคลัง  ระบุคลังที่โอนออก และคลังที่รับโอนเข้า 
 5. วันที่ทํารายการ    ระบุวันที่โอน 
 6. รายละเอียดวัคซีนที่โอน   ระบุรหัสวัคซีน ช่ือ จํานวนที่โอน 
 7. หมายเหต ุ    รายละเอียดเพิ่มเติมในการโอน 
 
 2.4 ระบบรับคืนวัคซีน 
 1. วันที่รับคืนวัคซีน    ระบุวันที่รับคืนวัคซีน  
 2. สาเหตุการคืน    ระบุสาเหตุการคืน “หมดอายุ” หรือ “ชํารุด” 
 3. รายละเอียด      อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของการคืนวัคซีน  
 4. รูปภาพ     แนบรูปภาพวัคซีนที่ต้องการคืน 
 

6. ระบบจาํหนา่ยวัคซีนประกอบด้วย  
ระบบการขาย 

 1. รหัสการขาย     ระบบจะสร้างรหัสการขายอัตโนมัติ 
2. วันที่ทํารายการ    ระบุวันที่ขาย 
3. ช่ือลูกค้า     ระบุช่ือลูกค้า 
4. รหัสวัคซีน    ระบุรหัสวัคซีน 
5. ช่ือวัคซีน    ระบบจะดึงชื่อวัคซีนจากรหัสวัคซีน 
6. คลังวัคซีนที่ขาย    ระบุคลังวัคซีนที่ขายวัคซีน 
7. จํานวน    ระบุจําหน่วย 
8. หน่วยนับ    ระบุหน่วยนับ 
9. ราคา     ระบุราคาขาย 
10. จํานวนเงิน    ระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ 
11.การชําระเงิน    ระบุรูปแบบการชําระเงิน “เงินสด” หรือ “เช็ค” 
12. หมายเหตุ     รายละเอียดเพิ่มเติมการขาย 

 
7. ระบบรายงาน เป็นระบบข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการรายงานข้อมูลวัคซีน และสามารถนําข้อมูลออกมาเป็น

ไฟล์ excel ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย  
 - รายงานสรุปยอดคงเหลือจากทุกคลังวัคซนี แยกเป็นแต่ละชนิดวัคซีน 
 - รายงานวัคซีนคงเหลือแต่ละคลังวัคซีน แยกเป็นแต่ละชนิดวัคซีน 
 - รายงานสรุปยอดรายได้รวมและแยกตามคลังวัคซีน 
 - รายงานสรุปยอดรายได้รวมแต่ละชนิดวัคซีน 
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 - รายงานแจ้งเตือนวันหมดอายุของวัคซีนทุกคลังวัคซีนเมือ่วัคซีนใกล้หมดอายุ 
 - รายงานแสดงวัคซีน เคลื่อนไหว-ไม่เคลื่อนไหว  
 - รายงานการเบิกจ่าย (โอน) วัคซีน ในแต่ละเขต จังหวัด (คลัง) 
9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประจําปี 2561 วงเงิน 

214,000.- (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถว้น) 

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 

14. การประเมินผล 

ให้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ 

15. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

 สามารถเข้าถึงโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นมือถือ    
คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ้ค เพียงแค่อุปกรณ์นั้นสามารถต่ออินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ สามารถเข้า ตรวจสอบข้อมูล
ในคลังวัคซีนปัจจุบัน โดยไม่จาํเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖1
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาเครื่องมือระบบจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล ติดตามการเบิกจ่ายชีวภัณฑ์สัตว์

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนันสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ 2.เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือชีวภัณฑ์สัตว์และตัดยอดจากคลังหลัก -คลังเขต-คลังจังหวัดแบบReal tim

แผนปฏิบัติการ : 2.2 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ 3.สามารถทํารวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอข้อมูล ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่ ..................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของเครื่องมือและ
ร่างขอบเขตงาน

งานสารสนเทศ คณุลักษณะเฉพาะของ
ระบบฯ

2 เสนอคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้
กรรมการพจิารณาคณุลักษณะเฉพาะของสํานัก

กรรมสเป็ค เห็นชอบคณุลักษณะเฉพาะ

3 นําเสนอคณุลักษณะเฉพาะ เสนออนุมัติกรมฯ อนุมัติคณุลักษณะเฉพาะ
ของระบบฯ

4 ดําเนินการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้าง 214,000

5 แต่งตั้งคณะทํางานพฒันาระบบบริหารจัดการ
คลังชีวภัณฑ์สัตว์และประชุมหารือ

คณะทํางาน

6 ตรวจรับระบบงานและทดสอบการใช้งาน ระบบงาน

7 ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีว
ภัณฑ์สัตว์

ใช้โปรแกรมระบบงาน
ระบบได้

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรพัยากรบุคคล 

เงินทนุหมนุเวยีนเพือ่ผลติวัคซีนจาํหนา่ย 

1. หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เริ่มตระหนักและให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรบุคคลในเกิด
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น เพื่อให้องค์กรปรับตัวให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายในองค์กรที่ต้อง
คํานึงถึงเป็นอย่างมาก เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Resources) ปัจจัยด้านสารสนเทศ (Information 
Technology) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  (Management) ปัจจัยด้านบัญชีและการเงิน 
(Financial/Accounting) และปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
องค์กรต้องยอมรับว่าการที่จะดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จําเป็นต้องพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน 

 ดังนั้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย จึงเป็น
ระบบที่จําเป็นต่อสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อย่างยิ่ง เพราะสํานักฯ มีโครงสร้างการบริหารงาน ภายใต้กรมปศุ
สัตว์ และคณะกรรมการทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ กําหนดบทบาท และ ภารกิจ 
ให้กับทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  จะช่วย
สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนฯ ต้ังแต่กระบวนการวางแผน การสรรหา 
การจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การดําเนินการทางวินัย การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่ง
ระบบดังกล่าวนี้ จะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นระบบเกิด
ประสิทธิภาพและยังเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทุนหมนุเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
และสามารถนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการวางแผนพัฒนาบุคคลากรเชิงกลยุทธ์ได้ โดยสนับสนุนกระบวนการทํางาน
ในด้านการบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย จํานวน  1 ระบบ 

4. สถานที่ติดตั้งระบบ 
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 -  2562 
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6. วิธีการดําเนนิการ 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายวิเคราะห์

และออกแบบความต้องการของระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะนํามาพัฒนางาน
บุคคลของ สทช. 

2. ศึกษาระบบงานบุคคลของ สาํนักฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. หารือกับงานบุคคลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ใหส้ามารถเขียนเป็นกระบวนงานได้แต่ละกระบวนงาน 
4. เขียนกระบวนงานในรูปแบบ Flow chart 
5. กําหนดขอบเขตของของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหน่าย เพื่อนําไปกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ 
6. เขียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหน่าย 
7. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
8. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ ต่อคณะกรรมการทุนหมนุเวียนฯ 
9. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างTOR ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
10. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการสเป็คของ สํานักฯ พิจารณาอนุมัติ 
11. ขออนุมัติคุณลกัษณะเฉพาะของระบบฯ จากกรมปศุสัตว์ 
12. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
13. ติดต้ังและทดสอบการใช้งานระบบ 
14. สอนการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ใช้ 
15. ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
16. ติดตามการใช้งานโปรแกรมและประเมินผล 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี

8. รายละเอียดของระบบงาน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประกอบด้วย

ระบบงานดังต่อไปนี้ 
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. ระบบบริหารจัดการทะเบียนประวัติ 
3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ระบบบริหารจัดการการสรรหาและการจ้างงาน 
5. ระบบบันทึกข้อมูลความผิดและการลงโทษ 
6. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากําลัง 
7. ระบบบันทึกข้อมูลการประเมินผลการปฏบัิติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
8. ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องและคู่มือ 
9. ระบบรายงานและการพิมพ์ 
10. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
11. ระบบ Log in 
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9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประจําปี 2562 

วงเงิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไปสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหน่าย 
14. การประเมินผล 

สังเกต ซักถาม และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
15. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

1. อํานวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในหน่วยงาน 
2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นระบบ 

 



202 
 

 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕61
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

แผนปฏิบัติการ : 2.3 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ศกึษาความเป็นไปได้ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

งานสารสนเทศ ความเป็นไปได้ที่
จะพัฒนา
ระบบงานบุคคล

ต.ค.-60 ม.ค.-61

๒ ศกึษาระบบงานบุคคลของ สํานักฯ รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

งานสารสนเทศ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

ก.พ.-61 มี.ค.-61

๓ หารือกับงานบุคคลเพือ่วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ให้
สามารถเขียนเป็นกระบวนงานได้แต่ละกระบวนงาน

งานสารสนเทศ กระบวนงาน
ของแต่ละหน้าที่

ก.พ.-61 เม.ย.-61

๔ เขียนกระบวนงานในรูปแบบ Flow chart งานสารสนเทศ ผังกระบวนงาน
 (Flowchart)

มี.ค.-61 พ.ค.-61

๕ กําหนดขอบเขตของของระบบสารสนเทศเพือ่บริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย 
เพือ่นําไปกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ

งานสารสนเทศ ขอบเขตของ
ระบบฯ

พ.ค.-61 มิ.ย.-61

๖ เขียนโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

งานสารสนเทศ โครงการฯ 500,000 พ.ค.-61 ก.ค.-61

๗ เสนอโครงการฯ เพือ่ขออนุมัติงบประมาณต่อ
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน

งานสารสนเทศ อนุมัติ
โครงการฯ

ก.ค.-61 ก.ย.-61

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ

แผนปฏิบัตกิาร (Action plan)

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

ตัวชี้วัด ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 มีความพงึพอใจในระดับดี
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กําหนดคณุลักษณะเฉพาะ/ร่างTOR ของระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล ทุนหมุนเวียน
เพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

งานสารสนเทศ คณุลักษณะ
เฉพาะของ
ระบบฯ

ต.ค.-62 ธ.ค.-62

๒ นําเสนอคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการ
สเป็คของ สทช. พจิารณาอนุมัติ

งานสารสนเทศ อนุมัติฯ สเป็ค ธ.ค.-62 ก.พ.-63

๓ ขออนุมัติคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ จากกรมปศสุัตว์ งานสารสนเทศ อนุมัติฯ ก.พ.-63 มี.ค.-63

๔ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานสารสนเทศ ได้ผู้รับจ้าง 500,000 มี.ค.-63 มิ.ย.-63

๕ ทดสอบการใช้งานและตรวจรับ งานสารสนเทศ ตรวจรับผ่าน ก.ค.-63 ก.ค.-63
๖ สอนการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ใช้ งานสารสนเทศ สามารถใช้งาน

ระบบฯ ได้
ก.ค.-63 ก.ย.-63

๗ ใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ งานสารสนเทศ โปรแกรมใช้
งานได้ดี

ก.ค.-63 ก.ย.-63

๘ ติดตามการใช้งานโปรแกรมและประเมินผล งานสารสนเทศ ผู้ใช้มีความพงึ
พอใจ

ก.ย.-63 ก.ย.-63

สิ้นสุด สถานะ
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3

กลยุทธ์ : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติการ : 3.3 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล ทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหนา่
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น

แผนปฏิบัติการ (Action plan)
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารทะเบียนทรพัยส์ิน 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลติวัคซีนจําหน่าย 

1. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยฝ่ายคลังวัสดุและครุภัณฑ์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้จัดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานแยก
ออกเป็นงานวัสดุและงานครุภัณฑ์(ทะเบียนทรัพย์สิน) งานครุภัณฑ์มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลจํานวน 3 คน โดย
ลักษณะของงานครุภัณฑ์ คือการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ทําบัญชี
รายประเภทครุภัณฑ์ การซ่อมแซม การยืม-คืน การจําหน่าย และการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ในส่วนของการเก็บ
ข้อมูลนั้นใช้การเก็บข้อมูลในลักษณะของแฟ้มเอกสาร ทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน การค้นหา หรือการแก้ไข
ข้อมูล  

 ดังนั้น ระบบสารสนเทศในการบริหารทะเบียนทรัพย์สิน จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อสํานักเทคโนโลยีชีว-
ภัณฑ์สัตว์ เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สิน ต้ังแต่กระบวนการวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง
การข้ึนทะเบียนทรัพย์สิน การยืม-คืน การจําหน่าย การคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร
ทะเบียนทรัพย์สินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน 

 2.2 เพื่อการบริหารทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

3. เป้าหมาย 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 ระบบ  

4. สถานที่ติดตั้งระบบ 
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

6. วิธีการดําเนนิการ 
1. ศึกษาระบบงานครุภัณฑ์รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. หารือผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อออกแบบความต้องการ ให้กับระบบ 
3. เขียนความต้องการของระบบฯ ในรูปแบบกระบวนงาน (Flowchart) 
4. กําหนดขอบเขตของระบบฯ เพื่อนําไปกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
5. เขียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทะเบียนทรัพย์สิน 
6. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการฯ ต่อคณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ 
7. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ 
8. เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการเป็คของ สทช. พิจารณา 
9. เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ เพื่อขออนุมัติกรมฯ 
10. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
11. ตรวจรับและทดสอบการใช้งาน 
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12. สอนการใช้งาน ให้กับผูใ้ช ้
13. ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทะเบียนทรัพย์สิน 
14. ติดตามและประเมินผล 

7. วิทยากร 
ไม่ม ี

8. รายละเอียดของระบบงาน 
ระบบสารสนเทศในการบริหารทะเบียนทรัพย์สินประกอบด้วยระบบการทํางานดังนี้ 
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. ระบบบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
3. ระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน 
4. ระบบบริหารจัดการการโอน-ย้าย 
5. ระบบบริหารจัดการราคาและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
6. ระบบบริหารจัดการการจําหน่าย(ขายทอดตลาด) 
7. ระบบบันทึกประวัติการซ่อม 
8. ระบบบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ในการค้นหา 
9. ระบบรายงานและการพิมพ์ 
10. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
11. ระบบ Log in 

9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประจําปี 2562  วงเงิน  

500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไปสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน 

14. การประเมินผล 
สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานโครงการ ร้อยละ 100 

15. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
มีระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน ทีส่ามารถอํานวยความสะดวกแก่ผูป้ฏิบัติงาน ข้อมูลทะเบียน

ทรัพย์สินมีความถูกต้อง แสดงรายงานทะเบียนทรัพย์สินได้ทันท่วงที ลดขัน้ตอนการทํางานและการซ้ําซ้อนของงาน
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕61
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้มีระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน

2 เพื่อการบริหารทะเบียนทรัพย์สินเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ศกึษาระบบงานครุภัณฑ์(ทะเบียนทรัพย์สิน) รวบรวม
ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานสารสนเทศ ข้อมูลเอกสาร
งานครุภัณฑ์

ต.ค.-60 ธ.ค.-60

๒ หารือผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพือ่ออกแบบ
ความต้องการ ให้กับระบบ

งานสารสนเทศ ความต้องการ
ของระบบฯ

ธ.ค.-60 ก.พ.-61

๓ เขียนกระบวนงานระบบทะเบียนทรัพย์สินในรูปแบบ 
Flowchart

งานสารสนเทศ กระบวนงาน 
(Flowchart)

ก.พ.-61 เม.ย.-61

๔ กําหนดขอบเขตของระบบฯ เพือ่นําไปกําหนดคณุ
ลักษณะเฉพาะ

งานสารสนเทศ ขอบเขตของ
ระบบฯ

เม.ย.-61 พ.ค.-61    

๕ เขียนโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
ทะเบียนทรัพย์สิน

งานสารสนเทศ โครงการฯ พ.ค.-61 มิ.ย.-61

๖ เสนอโครงการฯ เพือ่ขออนุมัติงบประมาณต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

งานสารสนเทศ อนุมัติ
โครงการฯ

มิ.ย.-61 ก.ย.-61

เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕๖1

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติการ : 2.4 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทะเบียนทรัพย์สินเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําห
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ 1 เพือ่ให้มีระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน

2 เพือ่การบริหารทะเบียนทรัพย์สินเกิดประสิทธิภาพเพิม่

ตัวชี้วัด ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 มีความพงึพอใจในระดับดี
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศในการ
บริหารทะเบียนทรัพย์สิน

งานสารสนเทศ ผังการทํางาน ต.ค.-61 ธ.ค.-61

๒ นําเสนอคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการเป็ค
ของ สทช. พจิารณา

งานสารสนเทศ คณุลักษณะ
เฉพาะของ
ระบบฯ

ธ.ค.-61 ก.พ.-62

๓ ขออนุมัติคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ จากกรมปศสุัตว์ งานสารสนเทศ อนุมัติฯ ก.พ.-62 มี.ค.-62
๔ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานสารสนเทศ ได้ผู้รับจ้าง 500,000 มี.ค.-62 มิ.ย.-62
๕ ทดสอบการใช้งานและตรวจรับ งานสารสนเทศ ตรวจรับผ่าน ก.ค.-62 ก.ค.-62
๖ สอนการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ใช้ งานสารสนเทศ สามารถใช้งาน

ระบบฯ ได้
ก.ค.-62 ก.ย.-62

๗ ใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทะเบียนทรัพย์สิน งานสารสนเทศ โปรแกรมใช้
งานได้ดี

ก.ค.-62 ก.ย.-62

๘ ติดตามการใช้งานโปรแกรมและประเมินผล งานสารสนเทศ ผู้ใช้มีความพงึ
พอใจ

ก.ย.-62 ก.ย.-62

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

กลยุทธ์ : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติการ : 2.4 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทะเบียนทรัพย์สินเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําห
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทุนหมนุเวียนเพื่อผลติวัคซีนจําหนา่ย 

1. หลกัการและเหตผุล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นหน่วยงานที่ใช้โครงสร้างการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ

ผลิตวัคซีนจําหน่าย : มีหน้าที่ผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีหน่วยงานภายใน (ปี 2561) ดังนี้ กลุ่มผลิต
ชีวภัณฑ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์กลุ่มบริการวิชาการกลุ่ม
ช่างซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายประกันคุณภาพ ในการบริหารจัดการข้อมูลของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่าย ยังขาดระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสําคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลงบประมาณ/ประมาณการ ข้อมูล
การประชุมของบอร์ดบริหารเงินทุนฯ รายงานผลการดําเนินงาน ฯลฯ เพื่อให้การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
ดําเนินการได้อย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน  จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่ายดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนฯ ใช้ในการบริหารจัดการทุนหมนุเวียนฯ และสามารถนําเทคโนโลยี
มาช่วยในการวางแผนพัฒนาทุนหมุนเวียนเชิงกลยุทธ์ได้ 

3. เป้าหมาย 
ฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายจํานวน 1 ระบบ 

4. สถานที่ติดตั้งระบบ 
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 -  2564 

6. วิธีการดําเนนิการ 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนหมนุเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนา่ย 
2. ศึกษารายละเอียดบริหารและการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
4. ออกแบบระบบฐานข้อมูลตามหมวดหมู่ ของทุนหมุนเวียนฯ 
5. กําหนดขอบเขตของระบบฐานข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ 
6. เขียนโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
7. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
8. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างTOR ของระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
9. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการสเป็คของ สทช. พิจารณาอนุมัติ 
10. ขออนุมัติคุณลกัษณะเฉพาะของระบบฯ จากกรมปศุสัตว์ 
11. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
12. ทดสอบการใช้งานและตรวจรับ 
13. สอนการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ใช้ 
14. ใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนา่ย 
15. ติดตามการใช้งานและประเมินผล 
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7. วิทยากร 
ไม่ม ี

8. รายละเอียดของระบบงาน 
ฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประกอบด้วยระบบงานดังต่อไปนี้ 

1. ระบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปี(ตัวช้ีวัดเงินทุนฯ) 
2. ระบบบริหารงบประมาณและประมาณการรายจ่าย 
3. ระบบบริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แผน-ซื้อ-ผล) 
4. ระบบบริหารจัดการการประชุมบอร์ดบริหารเงินทุนฯ 
5. ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ 
6. ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7. ระบบข้อมูลพ้ืนฐานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
8. ระบบรายงาน 
9. ระบบ Log in 

9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประจําปี 2563  

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไปสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานขอ้มูลทุนหมุนเวยีนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

14. การประเมินผล 
สังเกต ซักถาม และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

15. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
สามารถบริหารจัดการทุนหมนุเวียนได้อย่างเป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้บริหารจัดการ

ทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย
แผนปฏิบัติการ : 2.5 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ศกึษาความเป็นไปได้ของการพฒันาระบบฐานข้อมูลทุน
หมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

งานสารสนเทศ แนวทางพัฒนา ต.ค.-61 พ.ย.-61

๒ ศกึษารายละเอียดบริหารและการดําเนินงานของทุน
หมุนเวียนฯ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานสารสนเทศ รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน

พ.ย.-61 ธ.ค.-61

๓ วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพือ่จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนของ

หมวดหมู่ของข้อมูล ธ.ค.-61 ก.พ.-62

๔ ออกแบบระบบฐานข้อมูลตามหมวดหมู่ ของทุน
หมุนเวียนฯ

งานสารสนเทศ รูปแบบการแสดง
ข้อมูลผ่านแอปฯ

ก.พ.-62 เม.ย.-62

๕ กําหนดขอบเขตของระบบฐานข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ งานสารสนเทศ ขอบเขตของ
ฐานข้อมูล

เม.ย.-62 พ.ค.-62

๖ เขียนโครงการการพฒันาระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียน
เพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

งานสารสนเทศ โครงการฯ พ.ค.-62 มิ.ย.-62

๗ เสนอโครงการฯ เพือ่ขออนุมัติต่อคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน

งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการฯ มิ.ย.-62 ก.ย.-62

ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕63
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้บริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัด ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลทุนหมุนเวียน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กําหนดคณุลักษณะเฉพาะ/ร่างTOR ของระบบ
ฐานข้อมูลทุนหมุเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจําหน่าย

งานสารสนเทศ คณุลักษณะ
เฉพาะของ
ระบบฯ

ต.ค.-62 ธ.ค.-62

๒ นําเสนอคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ ให้กรรมการ
สเป็คของ สทช. พจิารณาอนุมัติ

งานสารสนเทศ อนุมัติฯ สเป็ค ธ.ค.-62 ก.พ.-63

๓ ขออนุมัติคณุลักษณะเฉพาะของระบบฯ จากกรมปศสุัตว์ งานสารสนเทศ อนุมัติฯ ก.พ.-63 มี.ค.-63
๔ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานสารสนเทศ ได้ผู้รับจ้าง 500,000 มี.ค.-63 มิ.ย.-63
๕ ทดสอบการใช้งานและตรวจรับ งานสารสนเทศ ตรวจรับผ่าน ก.ค.-63 ก.ค.-63
๖ สอนการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ใช้ งานสารสนเทศ สามารถใช้งาน

ระบบฯ ได้
ก.ค.-63 ก.ย.-63

๗ ใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีน
จําหน่าย

งานสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูลใช้
งานได้ดี

ก.ค.-63 ก.ย.-63

๘ ติดตามการใช้งานและประเมินผล งานสารสนเทศ ผู้ใช้มีความพงึ
พอใจ

ก.ย.-63 ก.ย.-63

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

กลยุทธ์ : จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติการ : 2.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3



212 
 

โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้ด้าน IT แกบ่คุลากรของสาํนกัโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์  

หลกัสตูร “เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัผูบ้รหิารในยคุ THAILAND 4.0” 

1. หลกัการและเหตผุล 
องค์กรต่างๆ รวมทั้ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร พร้อมกันนั้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุกๆ ด้าน ทั้งบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี บุคลากรที่ทํางานในสํานักงาน ในโรงงาน ภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดําเนินชีวิตใน
ชีวิตประจําวันที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปรับทั้งการวางแผนการนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทํางานให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 การปรับและ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรใน Thailand 4.0 ทั้งนี้ใน
เบื้องต้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกฝ่าย ให้เปิดใจรับ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคThailand 4.0 รวมทั้งต้องมีความรู้
และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการทํางานและการดําเนินชีวิต เพื่อให้พร้อมรับต่อ
กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล(Thailand 4.0) และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น สามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งได้มีการดําเนินการวางแผนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

4. สถานทีจ่ดัฝกึอบรม/สัมมนา 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานศึกษา / ส่วนราชการ /โรงแรมรีสอร์ท ในจังหวัดนครราชสีมา 

5. ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา 
ระยะเวลา 2 วัน (14 ช่ัวโมง) 

6. วิธีการฝึกอบรม/สัมมนา 
การบรรยายแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกจิ 
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8. รายละเอียดหลักสตูร    7  ชั่วโมง 
 การวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ (Planning & Strategy)  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (ITRisk Management )  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารโครงการ 
 สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (Analytics) 
 การบริหารงานด้านความปลอดภัย (Security Management) 
 การบริหารจัดการด้านเอกสาร (Document Management) 
 การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) 
 การทดลองลงมือ Workshop 
 Case Study 

9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 2562ดังนี้ 

9.1  ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 

- ค่าที่พัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท 

9.2  ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 36,800 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 80 คนๆ ละ 1 มื้อ  

- วิทยากร 2 คนๆ ละ 2 มื้อ  คณะทํางาน 3 คนๆ ละ 2 มื้อ ที่ปรึกษาโครงการ 1 คนๆ ละ 2 
มื้อ  

(รวมจํานวน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท) 

(รวมจํานวน 6 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท) 

 9.3ค่าอาหารว่างรวมเป็นเงิน 9,200 บาท 

- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 

- คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร 6 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท 

9.4ค่าตอบแทนวิทยากร รวมเป็นเงิน 33,600 บาท 

  (จํานวน 2 คนๆ ละ 14 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท) 

 9.5ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 

 9.6ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 
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 9.7ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 20,000 บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 126,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการอบรม บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย  

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
 ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
 งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 
1. นายบัณฑิต มีโชคสม   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 
2. นางสาวฐิติรัตน์ ละออโชติสมบัติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 
3. นายกิจภูมิ อุดมสิทธ์ิ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 

13.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละ ความรู ้ความเข้าใจหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ทําแบบทดสอบ) 

14. การประเมินผลโครงการ 
 การประเมินโครงการ ใช้เครื่องมือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

 การประเมินหลักสูตร ใช้เครือ่งมือแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง 

15. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
1. ผู้เข้าอบรม/สมัมนาได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
2. ผู้เข้าอบรม/สมัมนา สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕61
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพิม่ทักษะ ความรู้ ความสามารถและศกัยภาพด้านIT
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และให้บุคลากรด้าน IT เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ให้กับบุคลากรภายในทุนหมุนเวียน
แผนปฏิบัติการ : 3.1 โครงการส่งเสิรมทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ หาหลักสูตรITที่สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 และ
กําหนดระยะเวลาในการจัดโครงการ

งานสารสนเทศ หลักสูตร ต.ค.-60 ธ.ค.-60

๒ คน้หาวิทยากรและติดต่อสอบถามตามหลักสูตรที่
ต้องการจัดฝึกอบรม

งานสารสนเทศ วิทยากร ธ.ค.-60 ก.พ.-61

๓ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม งานสารสนเทศ สถานที่ฝึกอบรม ก.พ.-61 มี.ค.-61

๔ เขียนโครงการส่งเสิรมทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากร
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

งานสารสนเทศ โครงการฯ มี.ค.-61 พ.ค.-61

๕ เสนอโครงการฯ เพือ่ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน

งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการฯ พ.ค.-61 ก.ย.-61

สถานะ
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเทคโนโลยี
กลยุทธ์: จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และให้บุคลากรด้าน IT เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 สารสนเทศในองคก์ร และวางแผนการบริหาร
แผนปฏิบัติการ : 3.1 โครงการส่งเสิรมทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้บริหารในยุค THAILAND 4.0”
ตัวชี้วัด ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าอบรม
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ทําหนังสือเชิญวิทยากร งานสารสนเทศ หนังสือตอบรับ
จากวิทยากร

ต.ค.-61 พ.ย.-61

๒ ติดต่อสถานที่ งานสารสนเทศ สถานที่ฝึกอบรม ธ.ค.-61 ธ.ค.-61
๓ ขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ

และ เสนอ ผอ. สทช. อนุมัติในหลักการ
งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการ ม.ค.-62 ก.พ.-62

๔ แจ้งเวียนรายชื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบ งานสารสนเทศ ผู้เข้าอบรม
รับทราบ

มี.ค.-62 มี.ค.-62

5 ดําเนินการจัดฝึกอบรม งานสารสนเทศ ดําเนินการได้
เรียบร้อย

เม.ย.-62 ก.ย.-62

6 ติดตามและประเมินผลโครงการ งานสารสนเทศ ผู้เข้าอบรมมี
ความพงึพอใจ

ก.ย.-62 ก.ย.-62

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2
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โครงการเพิ่มประสทิธภิาพบคุลากรด้าน IT 
หลกัสตูร “Network System Administration Techniques for IT Professionals 

การพฒันาทกัษะผูบ้รหิารระบบเครือขา่ย” 
1. หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบันความต้องการที่สูงขึ้นของการทํางานในลักษณะทีมเวิร์ค หรือการเชื่อมต่อระบบเป็นเครือข่าย
ต้ังแต่ขนาดเล็ก แบบ Peer-to-Peer เพื่อใช้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์หรือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ไปจนถึงระบบ
เครือข่ายขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารระบบ จึงต้องมีความรู้ด้านเทคนิคการออกแบบ และควบคุมระบบ
เครือข่ายให้มีเสถียรภาพสําหรับ การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค ์
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้พ้ืนฐานของระบบเครือข่าย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใช้อุปกรณ์ 

Switching, Router รวมทั้งความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) การเลือกใช้ Firewall ตลอดจน
เรียนรู้การติดต้ัง Windows Server และการใช้งานระบบ UNIX/Linux รวมทั้ง Tools ต่างๆ ที่นํามาใช้ในการ
จัดการกับระบบ เครือข่าย เช่น IDS (Intrusion Detection System) 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารระบบเครือข่าย 
 ช่างเทคนิคระดับสูง, Customer Support, System Engineer ที่ต้องรับผิดชอบระบบเครือข่าย 
 System Administrator, MIS Manager, EDP Manager, Computer Department Manage 

4. สถานทีจ่ดัฝกึอบรม 
สถาบันศึกษาของเอกชน/ รัฐบาล องค์กรภาครัฐ / สถาบนัฝึกอบรม 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
จํานวนชั่วโมงในการฝกึอบรม: 5 วัน (30 ช่ัวโมง) 

6. วิธีการฝึกอบรม 
การบรรยายและลงมือปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเอกชน/รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

8. รายละเอียดหลักสตูร    30  ชั่วโมง 
a. Internetworking Basic (OSI Reference Model) Introduction to LAN Protocol 
b. Introduction to WAN Technologies 
c. Bridging and Switching Basics 
d. Routing Basics and Routing Protocol 
e. Network Management Basics (RMON and SNMP) 
f. Ethernet and Gigabit Ethernet Technologies 
g. Frame Relay 
h. Point-to-Point Protocol (PPP) 
i. Virtual Private Networks (VPNs) 
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j. Asynchronous Transfer Mode (ATM) 
k. Introduction to TCP/IP Protocol Suite 
l. Security Technologies (Cryptography, PKI, SSL) 
m. Authentication, Authorization and Accounting (RADIUS) 
n. Directory-Enabled Networking (NDS, AD, LDAP) 
o. Firewall and Network Caching Technologies 
p. Hacker Issue and Intrusion Detection System (IDS) 
q. Windows Server 2003 Lab 
r. UNIX/Linux Lab 
s. Packet Sniffers Lab 
t. Vulnerability Scanner Demonstration 
u. IDS Demonstration 

9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 2562 

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
 ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 
ไม่ม ี

13.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละ ความรู ้ความเข้าใจในหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

14. การประเมินผลโครงการ 
วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/ใบผ่านการอบบรม จากสถาบันหรือหน่วยงานท่ีเข้าฝึกอบรม 

15. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่าย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใช้อุปกรณ ์

Switching, Router รวมทั้งความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) การเลือกใช้ Firewall ตลอดจน
เรียนรู้การติดต้ัง Windows Server และการใช้งานระบบ UNIX/Linux รวมทั้ง Tools ต่างๆ ที่นํามาใช้ในการ
จัดการกับระบบ



219 
 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕61-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพิม่ทักษะ ความรู้ ความสามารถและศกัยภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และให้บุคลากรด้าน IT เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ของบุคลากรด้าน IT
แผนปฏิบัติการ : 3.2 โครงการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรด้าน IT ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ศกึษาเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านIT ของทุนหมน
เวียนในปัจจุบัน

งานสารสนเทศ หลักสูตร ต.ค.-61 ธ.ค.-61

๒ ศกึษา หน่วยงาน/สถาบัน/องคก์ร ที่เปิดรับฝึกอบรมด้าน IT งานสารสนเทศ หน่วยงาน/สถาบันที่รับ
ฝึกอบรม

ธ.ค.-61 ก.พ.-62

๓ เขียนโครงการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรด้าน IT ของทุนหมุนเวียนฯ งานสารสนเทศ โครงการฯ ก.พ.-62 เม.ย.-62

๔ เสนอโครงการฯ เพือ่ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการฯ เม.ย.-62 ก.ย.-62

๑ ปี 2562(ตั้งแต่ ต.ค.61-ก.ย.62)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-61 ก.ย.-62

๑ ปี 2563(ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-62 ก.ย.-63

๑ ปี 2564(ตั้งแต่ ต.ค.63-ก.ย.64)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-63 ก.ย.-64

๑ ปี 2565(ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.ย.65)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-64 ก.ย.-65

สถานะ
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด
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โครงการพฒันาและปรบัปรุงเวบ็ไซต์สาํนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ 

1. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยระบบเว็บไซต์ที่พัฒนา ปรับปรุง ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง วัคซีนและสารทดสอบ รายงานต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภาพกิจกรรม การ
เชื่อมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ระบบสมาชิก บทความ เอกสารเผยแพร่ ประกาศ การประชุม สัมมนา เยี่ยมชมศึกษางาน 
ข้อมูลด้านวิชาการ ฯ ซึ่งการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ของ สทช. นั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ที่มีความสนใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบและขอ้มูล ข่าวสาร ขององค์กรให้ทันสมัย สวยงาม และเป็นปัจจุบัน 

2.2 เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ แก่บุคคลผู้ทีส่นใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. เป้าหมาย 
เพื่อให้มีช่องการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านชีวภัณฑ์สัตว์ไทย 

4. สถานที่ 
ข้อมลูเว็บไซต์อัพโหลดเข้า server กรมปศุสัตว์ 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561– 2565 เป็นการดําเนินการแบบต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

6. วิธีการดําเนนิการ 
1. วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมทั้งหมด 
2. กําหนดหมวดหมู่ จําแนกหัวข้อเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ใช้ 
3. ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผล 
4. จัดทําข้อมูล รปูภาพ ข้อมูลไฟล์ เพื่ออัพโหลดเข้าฐานข้อมูล 
5. แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ http://biologi.dld.go.th 

7. วิทยากร   
ไม่ม ี

8. รายละเอียดของเวบ็ไซต์ สทช. 
เว็บไซต์ สทช. ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- ข้อมูลองค์กร 
- ข้อมูลวัคซีนและสารทดสอบโรค 
- ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนา่ย 
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารเผยแพร่ 
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- องค์ความรู้ สทช. 
- ระบบเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก 
- ระบบเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในกรมปศุสัตว์ 
- เอกสารดาว์นโหลด 
- ช่องทางการร้องเรียน 
- ข้อมูลสถิติ-รายงาน 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- IDP ของหน่วยงาน 
- ฯลฯ 

9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
หัวหน้างานสารสนเทศ สํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ 

12. คณะทาํงาน 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

14. การประเมินผล 
ดําเนินการได้ตามแผนงานโครงการ ร้อยละ 100 เมื่อจบโครงการ 

15. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก และเป็นที่รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ไว้เป็น

ศูนย์กลาง สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หรือ อ้างอิงได้ 
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ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข ประจําปี ๒๕61-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพือ่เป็นช่องการการติดต่อสื่อสารและเป็นศนูย์กลางข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 4 : พฒันา ปรับปรุง ฐานข้อมูลองคค์วามรู้ และเพิม่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
แผนปฏิบัติการ : 4.1 โครงการพฒันาปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์ สทช.
หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมทั้งหมด งานสารสนเทศ เนื้อหาโดยรวม ไม่มี ต.ค.-60 ธ.ค.-60

๒ กําหนดหมวดหมู่ จําแนกหัวข้อเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ใช้ งานสารสนเทศ ได้หมวดหมู่ตาม
หัวข้อ

พ.ย.-60 ม.ค.-61

๓ ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผล งานสารสนเทศ จัดวางรูปแบบได้
ลงตัว

ธ.ค.-60 มี.ค.-61

๔ จัดทําข้อมูล รูปภาพ ข้อมูลไฟล์ เพือ่อัพโหลดเข้าฐานข้อมูล งานสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ก.พ.-61 ก.ย.-61

๕ แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ http://biologi.dld.go.th งานสารสนเทศ หน้าเว็บไซต์ที่
แสดงผลได้

ก.พ.-61 ก.ย.-61

๑ ปี 2562(ตั้งแต่ ต.ค.61-ก.ย.62)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-61 ก.ย.-62

๑ ปี 2563(ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-62 ก.ย.-63

๑ ปี 2564(ตั้งแต่ ต.ค.63-ก.ย.64)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-63 ก.ย.-64

๑ ปี 2565(ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.ย.65)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-64 ก.ย.-65

ปฏิบัติการ (Action plan)

ปี พ.ศ. 2561-๒๕๖5ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕60
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โครงการพฒันาปรบัปรุงฐานข้อมูลเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ (KM) 

สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ 

1. หลกัการและเหตผุล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีพันธกิจในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

ระบาดในสัตว์ เพื่อให้การผลิต การทดสอบ การวิจัยและพัฒนา มีคุณภาพ สํานักฯได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาการผลิต การทดสอบ และการวิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้ชีวภัณฑ์สัตว์ ที่มีคุณภาพและวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ทําให้ สํานักฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับบริหารดังนั้นสํานักฯ มุ่งเน้นกระบวนการจัดการผลิตและทดสอบ ที่มีประสิทธิภาพเน้น
เกษตรกรเป็นสําคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนํา
จุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากร และการมีเครือข่ายทางวิชาการของกรมปศุสัตว์  มาเสริมสร้างศักยภาพ
ปฏิบัติงาน จะทําให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะนําไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation)การพัฒนาขีดความสามารถ 
(Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการจัดการความรู้ด้านการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์
เพื่อให้กระบวนการผลิตตามพันธกิจของสํานักฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีฐานขอ้มูลองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ไทย 
2. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสาํนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และภายใน

สาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ใหมใ่นการพัฒนากระบวนการผลิตการวิจัยและพัฒนา 
3. เป้าหมาย 

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM) ในรูปแบบเว็บไซต์ จํานวน 1 เว็บไซต์ 

4. สถานที่ 
ข้อมูลเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (KM) ติดต้ังบน server กรมปศุสัตว์ภายใต้โดเมน biologic.dld.go.th/km 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

6. วิธีการดําเนนิการ 
1. หารือกับคณะกรรมการ KM ของสํานักฯ เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและแนวทางการดําเนินงาน 
2. วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวม เพื่อกําหนดหมวดหมู่ 
3. กําหนดหมวดหมู่ จําแนกหัวข้อเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ใช้ 
4. ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ KM สทช. 
5. จัดทําไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เอกสาร ฯลฯ 
6. ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชบ้ริหารจัดการเว็บไซต์ (Joomla)บนเครื่อง PC  
7. สร้างฐานข้อมลู Km ในหน้าการบริหารจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin 
8. นําเข้าไฟล์ข้อมูลและโปรแกรม joomlaด้วยโปรแกรม FileZilla ไปยัง server 
9. สร้างเนื้อหาตามหมวดหมู่ ด้วยโปรแกรม joomla 
10. แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ http://biologi.dld.go.th/km 
11. ติดตามและประเมินผล 
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7. วิทยากร   
ไม่ม ี

8. รายละเอียดฐานข้อมลูการจัดการความรู ้
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ สทช. 
- เอกสารการจัดต้ัง CoP 
- คลังความรู้ 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ภาพกิจกรรมงาน KM 
- ช่องทางการติดต่อ KM-BVB 
- ฯลฯ 

9. งบประมาณในการดําเนนิการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

10. ทีป่รกึษาโครงการ 
คณะกรรมการจัดการความรู้สํานักโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศสํานักโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะทาํงาน 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศสํานักโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน 

14. การประเมินผล 
สามารถดําเนินการตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ 100  

15. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ และเกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในสํานักฯ 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีฐานข้อมูองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ไทย

2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : คณะกรรมการ KM ของสํานักฯ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ หารือกับคณะกรรมการ KM ของสํานักฯ เพือ่รวบรวมเอกสารที่

เกี่ยวข้องและแนวทางการดําเนินงาน

สารสนเทศ+
คณะกรรมการKM

เอกสารที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการดําเดินงาน

ไม่มี ต.ค.-61 พ.ย.-61

๒ วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวม เพือ่กําหนดหมวดหมู่ คณะกรรมการKM เนื้อหาโดยรวม พ.ย.-61 ธ.ค.-61

๓ กําหนดหมวดหมู่ จําแนกหัวข้อเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ใช้ งานสารสนเทศ หมวดหมู่ของเนื้อหา ธ.ค.-61 ธ.ค.-61
๔ ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ KM สทช. งานสารสนเทศ รูปแบบหน้าแรกของเว็บKM ที่

เหมาะสม
ม.ค.-62 ม.ค.-62

๕ จัดทําไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เอกสาร ฯลฯ งานสารสนเทศ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ม.ค.-62 ก.พ.-62

๖ ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้บริหารจัดการเว็บไซต์ (Joomla) บน
เครื่อง PC

งานสารสนเทศ โปรแกรมjoomla บนเครื่อง pc ก.พ.-62 มี.ค.-62

๗ สร้างฐานข้อมูล Km ในหน้าการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
phpMyAdmin

งานสารสนเทศ ฐานข้อมูล Km มี.ค.-62 เม.ย.-62

๘ นําเข้าไฟล์ข้อมูลและโปรแกรม joomla ด้วยโปรแกรม FileZilla 
ไปยัง server

งานสารสนเทศ นําเข้าไฟล์และโปรแกรม
joomla ได้มีติดปัญหา

พ.ค.-62 พ.ค.-62

๙ สร้างเนื้อหาตามหมวดหมู่ ด้วยโปรแกรม joomla งานสารสนเทศ เนื้อหาของเว็บไซต์KM พ.ค.-62 ส.ค.-62

๑๐ แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ http://biologi.dld.go.th/km งานสารสนเทศ เว็บไซต์ KM สทช. ส.ค.-62 ก.ย.-62
๑๑ ติดตามและประเมินผล งานสารสนเทศ ดําเนินการได้ครบตามแผนงาน ก.ย.-62 ก.ย.-62
๑ ปี 2563(ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63)

ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
ต.ค.-62 ก.ย.-64

๑ ปี 2564(ตั้งแต่ ต.ค.63-ก.ย.64)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

ต.ค.-62 ก.ย.-64

๑ ปี 2565(ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.ย.65)
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

ต.ค.-64 ก.ย.-65

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

กลยุทธ์ที่ 4 : พฒันา ปรับปรุง ฐานข้อมูลองคค์วามรู้ และเพิม่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
แผนปฏิบัติการ : 4.2 โครงการพฒันาปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2-2565



226 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : ปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหค้รอบคลุมการดาํเนนิงานทกุดา้นภายในองคก์ร 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้ สทช. 
มีแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่ครอบคลุม 
การดําเนินงาน 
ทุกด้านภายใน 
องค์กร 

ได้คู่มือและแผน
บริหาร 
ความเสี่ยงสทช. 
จํานวน 1 ฉบับ 

๑ ฉบับ   

      

1. ปรับปรุงแผน
บริหาร 
ความเสี่ยงให้ครอบ- 
คลุมการดําเนินงาน 
ทุกด้านภายใน
องค์การ 

๑. โครงการจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยง สทช. 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
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โครงการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง สาํนักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งด้านผลการ
ดําเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผน
ป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย 
หรือความสูญเสียทั้งด้านผลการดําเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลิต
ภาพที่สูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้คําสั่งของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และตามเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประกอบไปด้วย ๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) ๓. การกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
๔. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ 
COSO ERM และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สําหรับเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน     ภายในองค์กร ได้แก่ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 

๓. เป้าหมาย 
 ได้คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ 

 

๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ๔.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 ๔.๒ คณะกรรมการจัดทําคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 ๔.๓ นําเสนอคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายพิจารณาเห็นชอบ 
 ๔.๔ เผยแพร่คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
รับทราบ 

๔.๕ ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

๕. แผนปฏิบัติการ 
 - แนบท้าย 
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๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ 14 เดือน 
 

๗. งบประมาณ 
 - ไม่มี – 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 หลัก : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 รอง : ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ได้คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๑๐.๒ ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๑๐.๓ ให้มีการกําหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
๑๐.๔ ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ 
๑๐.๕ การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์ เพื่อจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ สําหรับเตรียมการรองรับ 
กลยุทธ์ที่ ๗ : จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายใน
องค์กร การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนนิแผนงาน/โครงการทีส่าํคัญซึ่งต้อง 

แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์ ครอบคลุมความเสีย่งทกุด้านภายในองค์กร 

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑส์ัตว ์ ตัวชี้วัด ได้คู่มอืและแผนบริหารความเสีย่ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑส์ัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ผู้บริหารให้ความสําคัญและความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย  ได้คู่มอืและแผนบริหารความเสีย่ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑส์ัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ  

วันปรับปรุงครั้งที่............... 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
2560 2561 2562 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 
ได้คณะกรรมการฯ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

พ.ย. ๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

แผน                             

ทําจริง                             

๒ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ 
คณะ

กรรมการฯ 
ชี้แจง และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ธ.ค. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ 
แผน                           

ทําจริง                             

๓ 
นําเสนอแผนบริหารความเสีย่งฯ ให้
คณะกรรมการเงินทุนฯ เห็นชอบ 

คณะ
กรรมการฯ 

คณะกรรมการเงินทุนฯ 
ให้ความเห็นชอบแผนฯ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.พ. ๖๑ 
ก.พ. 
๖๑ 

แผน                       

ทําจริง                       

๔ 
เผยแพร่แผนบริหารความเสีย่งฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
รับทราบ 

คณะ
กรรมการฯ 

ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในรับทราบแผนฯ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.พ. ๖๑ 
ก.พ. 
๖๑ 

แผน                       

ทําจริง                       

๕ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ 
คณะ

กรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า

ไตรมาส ๑ 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ก.พ. ๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

แผน                       

ทําจริง                       

๖ 
นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงฯ 
ให้คณะกรรมการเงินทนุฯ รับทราบ 

คณะ
กรรมการฯ 

รายงานความก้าวหน้า
ครบทุกไตรมาส 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.พ. ๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

แผน                 

ทําจริง                       

๗ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓ 
คณะ

กรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า 

ไตรมาส ๒ 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
พ.ค. ๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

แผน                 

ทําจริง                 

๘ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔ 
คณะ

กรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า 

ไตรมาส ๓ 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

แผน               

ทําจริง                 

๙ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕ 
คณะ

กรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า 
ไตรมาส ๔ และสรุปผล 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

พ.ย. ๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

แผน               

ทําจริง                             
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ยุทธศาสตรท์ี่ 7 : รณรงค์ใหอ้งค์กรมีสิ่งแวดล้อมทีด่ีและปราศจากมลพษิ 
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.เพื่อให้ สทช.มีระบบ
Biocontainment เป็นไป
ตามมาตรฐาน และป้องกัน
เชื้อโรคหลุดรอดออกไปจาก
ระบบสู่สิ่งแวดล้อม  

๑.ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงความดัน
อากาศภายในระบบ
Biocontainment 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
Biocontainment 

100% 

        

๑. เพื่อให้องค์กรมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. โครงการปรับปรุง
ระบบ
Biocontainment
อาคารบําบัดน้ําเสียรวม 

หลัก : ฝ่ายบําบัดของ
เสียฯ 

๒.เพื่อให้ สทช.มีระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ๒.ครุภัณฑ์ได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้
งานได้ดีกว่าเดิม 

    

20% 40% 60% 

2. โครงการปรับปรุง 
ระบบบําบัดน้ําเสียจาก 
กระบวนการผลิตวัคซีน 

3.เพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรมีสภาพแวดล้อม
สถานที่ทํางานสขุภาพ
ร่างกายเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดี ที่จะ
ทําให้บุคลากรทํางานอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

1.ดําเนินการให้สถานที่
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
(Healthy work 
place) 

1. โครงการสถานที่
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
(Healthy work place) 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงการปรบัปรุงระบบ Biocontainmentอาคารบาํบดัน้ําเสียรวม 
ฝ่ายบาํบดัของเสียและรกัษาสิ่งแวดล้อม 

 
ที่มา: เนื่องจากระบบ Decontaminationของฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้ง แบคทีเรีย ไวรัส และ 
โรคปากและเท้าเป่ือยได้ใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยยังไม่ได้มีการตรวจสอบระบบ มาก่อนเลย ต่อมาพบว่า
ความดัน Negative pressure สูงกว่าปกติมากเพราะเปิดประตูเข้าออกยากมาก และเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานจะรู้สึกอึด
อัด จึงมีการตรวจสอบระบบ Biocontainment จึงได้พบว่า pressure gauge ที่หน้าอาคารซึ่งมีเพียงตัวเดียว 
แสดงผลผิดพลาด และไม่มีpressure gauge แสดงความแตกต่างของความดันแต่ละห้อง , ประตูห้องอาบน้ําไม่ได้
เป็น Air tight door , Circulation fan มีเสียงดัง , Filter ใช้งานมาจนใกล้จะตัน และไม่มีระบบตรวจสอบว่ามี
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใน , มีข้อบกพร่อง หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือไม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อระบบ 
หรือผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในได้ 
 

1) วัตถุประสงค ์
 เพื่อปรับปรุงระบบ BiocontainmentเดิมของอาคารDecontamination ทั้ง 3 อาคารของฝ่ายบําบัดของ
เสียและรักษาสิ่งแวดล้อมใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ เดิมที่กําหนดไว้, แก้ไขระบบ Air Handing Unit โดยการ
เปลี่ยน Filter ใหม่ , มี pressure gauge แสดงความแตกต่างของความดันแต่ละห้องที่ด้านหน้าของอาคารเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความดันจากภายนอกได้ มีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมระบบ และช่างสามารถทราบ
ได้ว่า มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบที่ใด ต้ังแต่เมื่อใด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อระบบและทางราชการ หรือมีเชื้อโรคหลุดรอดออกไปจากระบบสู่สิ่งแวดล้อม 
 

2) ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการต้องแล้วเสร็จพร้อมทดลองตรวจสอบระบบ ภายใน 120 วัน 
3) งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายวงเงิน    13,963,500     บาท  
4) ผู้รบัผดิชอบ 
 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 
 

5) ข้อเสียหากไม่ได้ทําโครงการนี้ 
 5.1 ความดันอากาศภายในของระบบBiocontainment สูงกว่าปกติมาก ทําให้ฝ้าและผนังอาคาร 
             ต้องรับภาระ pressure สูงกว่าปกติถึง 8 เท่า ของpressure ที่ควรจะเป็นจริง 
        5.2 สิ้นเปลืองพลังงานเพราะมีการดูดอากาศและปล่อยอากาศมากกว่าที่ควรจะเป็น และระบบปรับ 
             อากาศต้องทํางานตลอดเวลาแม้ไม่มีผู้ใดเข้าไปปฏิบัติงาน 
 5.3 อุปกรณ์ Air Handing Unit ทํางานหนักกว่าปกติ ทําให้อุปกรณ์ประกอบเสื่อมอายุเร็วไปด้วย 
 5.4 สามารถทราบแรงดันอากาศของทุกห้องได้โดยสังเกตที่ pressure gauge หน้าประตู และมีระบบ  
             ส่ง smsเตือนไปยังผู้ควบคุมระบบและช่าง กรณีไม่อยู่ในมาตรฐาน Biocontainment ที่กําหนด 
ไว้ เพื่อจะได้มาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
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 5.5 Filter ในระบบ Air Handing Unit ใกล้จะตันทําใหร้ะบบต้องแบกรับภาระหนักขึ้น ทําให้ระบบ 
             อาจจะชํารุดเมื่อใดก็ได้ 
 

6) ข้อดขีองการทําโครงการ เปรียบเทียบกบัก่อนทาํโครงการ 
 6.1 สามารถปรับความดันอากาศภายในระบบ Biocontainment ให้เป็นไปตาม 
             มาตรฐาน Biocontainment 
 6.2 ปรับปรุง Air Handing Unit ให้เป็นไปตามมาตรฐานBiocontainment 
 6.3 ลดภาระฝ้า เพดาน เนื่องจาก pressure สูงกว่าปกติ 8 เท่า 
 6.4 ประหยัดพลังงาน เพราะมีการปรับปรุงระบบ Air Handing Unit ทําให้การทํางานลดลง และ 
              ได้เปลี่ยน Filter ใหม่หมดทั้งระบบ และควบคมุให้ระบบปรับอากาศทํางานเฉพาะเมื่อมี 
              ผู้ปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น 
 6.5 สามารถทราบข้อมูลภายในระบบ Biocontainment ได้ทุกขณะและมีระบบเตือนโดยส่ง sms 
ไปยังผู้ควบคุมระบบและช่างเพื่อให้ช่างได้ทราบปัญหาและแก้ไขได้ทันทว่งที และสร้างความ 
ปลอดภัยให้ระบบและผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสต

ประเด็นยทุ

กลยุทธ์ที ่

แผนปฏิบั

หน่วยงาน

ปัจจัยที่สน

ที่ 

๑ 
สํารว
ปรับ

๒ 
กําห
ครุภั

๓ 
คณะ
คุณลั

๔ จัดซื้

๕ 
ผู้เสน
ครบ
คุณส

๖ ดําเนิ

๗ 
ตรวจ
ปรับ

ตร์เชิงพัฒนา 

ทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

 ๘ :รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแว

ัติการ :โครงการปรับปรุงระ

นเจ้าภาพ :ฝ่ายบําบัดของเสี

นับสนุนให้เกิดความสําเร็จ

กิจกรรมดําเนินงาน 

วจครุภัณฑ์ที่ต้องการ
บปรุง 

นดคุณลักษณะเฉพาะของ
ัณฑ์แต่ละรายการ 

ะกรรมการพิจารณา
ลกัษณะเฉพาะที่นําเสนอ 

ซ้อจ้ดจ้างตามระเบียบ 

นอราคาได้และมีคุณสมบัติ
ถ้วนเข้าทาการปรับปรุงตาม
สมบัติเฉพาะที่กําหนด 

นินการปรับปรุง 

จรับครุภัณฑ์ที่ทําการ
บปรุง 

วดล้อมที่ดีและปราศจากมล

ะบบBiocontainmentอาคา

สยีและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 : การกําหนดคุณลักษณ

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบําบัดของเสียแ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบําบัดของเสียแ
รักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการพิจาร
คุณลักษณะเฉพา

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ม
คณะกรรมการพิจารณ

ฯ 

ผู้เสนอราคาได ้

คณะกรรมการตรวจ

พิษ 

ารบําบัดน้ําเสียรวม 

ณะเฉพาะ 

 เป้าหมาย 

และ
ม 

ได้ชนิดและจํานว
ครุภัณฑ์ 

และ
ม 

ได้รายละเอียดข
ครุภัณฑ์ตามที่ตอ้

รณา
ะ 

เพื่อขออนุมัติค
ลักษณะเฉพาะข

ครุภัณฑ์ 

ง ได้ผู้เสนอราค

ณาผล
ได้ผู้เสนอราคาแ
คุณสมบัติถูกตอ้

รายละเอียดครบ

 
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไ
รายละเอียดที่กํา

รับฯ 
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไ
รายละเอียดที่กํา

และครบถ้วน

แผ

 ค่าใช้จ่าย 

นของ
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ของ
องการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

คุณ
ของ

 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

คา ไม่มีค่าใช้จ่าย 

และมี
องมี
บถ้วน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ไปตาม
หนด 

13,900,000 

ไปตาม
หนด
น 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ผนปฏิบัติการ (Action p

ประจําปี ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ 1.เพื

ตาม

2.แ

ตัวชี้วัด ควา
ค่าเป้าหมาย เป็น

วันปรับปรุงครั้งที่.........

เริ่มต้น สิ้

ต.ค.๖๐ ต

พ.ย.๖๐ พ

ธ.ค.๖๐ ธ.

ม.ค.๖๑ ม

ก.พ.๖๑ ก.

มี.ค.๖๑ มิ

ก.ค.๖๑ ก

 plan) 

พื่อปรับปรุงระบบBioconta

มมาตรฐานของเดิมที่กําหนด

ก้ไขระบบAir Handing Un

ามดันอากาศภายในระบบBi

นไปตามมาตรฐาน 

...... วัน

สิน้สุด สถานะ 
ปี

ต.ค

.ค.๖๐ แผน /

ทําจริง   

.ย.๖๐ 
แผน   

ทําจริง   

.ค.๖๐ 
แผน   

ทําจริง   

.ค.๖๑ แผน   
ทําจริง   

.พ.๖๑ 
แผน   

ทําจริง   

.ย.๖๑ แผน   
ทําจริง   

.ค.๖๑ 
แผน   

ทําจริง   

ainmentเดิมของอาคาร De

ดไว้ 

nit โดยเปลี่ยน Filter ใหม่ 

ocontainmentเป็นไปตาม

ที่......................................

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

    

       

 /    

       

 /    

       

 /
       

   

       

 
       

 

       

econtamination ให้เป็นไป

มมาตรฐาน Biocontainme

........................ 

ปี พ

 ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

      

      

      

      

      

      

      
      

/      

      

  

      

ป 

ent 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

 

    / 

      

233 

ส.ค. ก.ย. 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    



234 
 

โครงการปรบัปรุงระบบบาํบดัน้ําเสยีจากกระบวนการผลติวัคซนี 

1.หลกัการและเหตผุล 
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียและกระบวนการผลิตและการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑ์สัตว์รับน้ําเสียจําพวกมูลสุกร มูลโค ทําให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อพิษต่างๆ โดยมี 2 ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือการบําบัดเชื้อพิษเพื่อมิให้กระจายสู่สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการใช้สารเคมีและการบําบัดน้ําเสียเพื่อลดค่า 
Biological Demand (BOD) โดยวิธีการ Activated Sludgeตามแบบของ University of Capetown (UCT) ซึ่งได้
ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การปรับปรุงใหม่ (Over Haul) เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคออกไปสู่สิ่งแวดล้อมตามข้อกําหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีค่าน้ําเสียได้ตามมาตรฐานของ
กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษ กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 2.1 เพื่อทําการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําเสียทั้งหมดของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เกือบจะตัน
หมดแล้ว พร้อมทั้งเปลี่ยน Pump ที่ใช้ส่งน้ําเสียจากจุดย่อยต่างๆ มายังอาคารบําบัดเชื้อพิษทั้ง 3 อาคาร และระบบ
บําบัด Biological Oxygen Demand (BOD)ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง เพื่อให้กลับมาปฎิบัติงานได้ทั้งหมด 
นอกจากนั้นยังปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ ที่ ชํารุดทรุดโทรมให้ใช้งานได้พร้อมรวมกับโปรแกรมควบคุมจาก 
Programable Logical Control (PLC) ทั้ง 3 อาคาร รวมทั้งปรับปรุงบ่อเก็บน้ําที่บําบัดแล้วทั้ง 6 บ่อ (ด้านหน้า 3 
บ่อ และด้านหลัง 3 บ่อ) โดยจะปูด้วยแผ่น HDPE เพื่อป้องกันการซึมของน้ําที่บําบัดแล้วออกสู่ภายนอก เหลือไว้เป็น
น้ําสําหรับใช้ในการรดน้ําต้นไม้ โดยไม่มีการทิ้งน้ําที่บําบัดแล้วออกสู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเลย 
 

 2.2 เพื่อปรับปรุงระบบบําบัดน้ําและของเสียจากขบวนการผลิตชีวภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําและของเสียจากขบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ (ของงานผลิต
ไวรัสวัคซีน,งานผลิตแบคทีเรียวัคซีน,  งานผลิตสัตว์ทดลองและทดสอบ,  งานโครงการผลิตวัคซีนสัตว์ปีก,งานบริการ
การผลิต,  งานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย,โดยปัจจุบันน้ําเสีย สามารถแบ่งออกตามสถานที่แหล่งกําเนิด 
ออกเป็น 2 โซนใหญ่ด้วยกัน คือ โซนฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย (ส่วนหลัง)และ โซนฝ่ายผลิตชีวภัณฑ์สัตว์
แบคทีเรียและไวรัส (ส่วนหน้า)  การจัดการน้ําเสียจากโซนพื้นที่ 2โซนนี้จะพิจารณาดําเนินการแยกจากกันโดยมีระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียของแต่ละโซนแยกเป็นอิสระต่อกัน 
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รูปที่ 1 เป็นแผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสียส่วนหน้าและระบบบําบัดน้ําเสียส่วนหลงั 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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 2.3 เพื่อให้น้ําเสียจากฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ซึ่งเกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ จะถูกรวบรวมมาลงบ่อพัก และ
ถูกสูบส่งด้วยเครื่องสูบน้ําผ่านท่อส่งน้ําเสียไปบังระบบฆ่าเชื้อโรค ( Decontamination System ) ซึ่งอยู่ในอาคารปิด 
ระบบท่อส่งน้ําเสียไปยังอาคาร Decontamination จะต้องป้องกันไม่ให้อากาศหรือน้ําไหลย้อนกลับไปยังโรงงานผลิต 
ระบบฆ่าเชื้อโรคDecontamination จะทําหน้าที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ตายก่อน จากนั้นน้ําเสียที่ผ่านระบบ 
Decontamination ของระบบวัคซีนแบคทีเรียมาแล้วจะถูกส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของโซน (Central 
Treatment Plant) เพื่อลดความสกปรกในรูปของบีโอดีและสารแขวนลอย จนกระทั่งได้น้ําทิ้งตามมาตรฐานที่กําหนด 
น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะปล่อยให้ไหลลงสู่บ่อ Polishing Pond ก่อนที่จะนําน้ําไปรดน้ําต้นไม้ในบริเวณศูนย์
ต่อไป ตําแหน่งของระบบฆ่าเชื้อโรค (Decontamination System) ของแบคทีเรีย และตําแหน่งของ Central 
Treatment Plant เพื่อกําจัดบีโอดี และNitrogen  
 

 2.4 เพื่อให้น้ําเสียจากศูนย์วัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด น้ําเสียส่วนนี้จะไปรวมกับน้ําเสียจากหน่วย
บริการผลิตน้ําและงานบริการ โดยถูกรวบรวมมาลงบ่อพักน้ําเสียและจากน้ันจะถูกสูบส่งเครื่องสูบน้ําเสียไปยังระบบ
ฆ่าเชื้อไวรัสใน อาคาร Decontamination จากนั้นน้ําเสียที่ผ่านระบบ Decontamination ไวรัสแล้วจึงจะถูกส่งไปยัง 
ระบบ Central Treatment Plant เพื่อบําบัดความสกปรกในรูปของบีโอดี, สารแขวนลอย เพื่อให้ได้น้ําทิ้งตาม
มาตรฐานที่ต้องการ  
 

 2.5 เพื่อให้น้ําเสียจากคอกสัตว์ทดลองโซนที่ 1 ซึ่งจะมีบีโอดี และสารแขวนลอยรวมทั้งไนโตรเจนสูงกว่า
บริเวณอื่นๆ จะถูกนํามาลดความสกปรกเบื้องต้นก่อนด้วยระบบ Pre Treatment ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงละเอียด
แบบ Hydro Screenที่จะทําหน้าที่ดักเศษมูลสัตว์,  หญ้าฟางหรือตะกอนแขวนลอยออกจากน้ําเสียไปก่อน  จากนั้น
น้ําเสียจะไหลลงสู่บ่อดักไขมัน  และบ่อ Septic Tank เพื่อลดความสกปรกเบื้องต้นลง ก่อนที่จะถูกสูบส่งไปยังระบบ 
Decontaminationเชื้ อไวรัสส่วนกลางซึ่ ง ใช้ ร่ วมกับน้ํ า เสียจากโซนที่มี เชื้ อ ไวรัส อ่ืนๆ   น้ํ า เสียที่ ผ่ านการ  
Decontamination  แล้วจะถูกส่งไปยัง Central Treatment Plant เพื่อกําจัดความสกปรกในรูปของบีโอดีและ
ตะกอนแขวนลอยต่อไป  
 
 2.6 เพื่อให้น้ําเสียจากคอกสัตว์ทดลองโซนที่ 2 จะมีแนวทางการจัดการในลักษณะเดียวกับคอกสัตว์ทดลอง
โซนที่ 1 
 

 2.7 เพื่อให้น้ําเสียจากฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง  น้ําเสียจากโซนนี้จะไม่มีพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เป็น
โรคติดต่อปนเปื้อนอยู่ ดังนั้นน้ําเสียจากคอกสัตว์ที่มีอยู่หลายคอกจะถูกรวบรวมโดยท่อรวบรวมแบบ Gravity ไหลมา
รวมกันที่บ่อพักจากนั้นจะถูกสูบเข้าสู่ระบบ Pre Treatment ที่ประกอบด้วยตะแกรงดักขยะแบบ Static Screen,  
บ่อดักไขมันและSeptic Tank  เพื่อลดความสกปรกเบื้องต้น จากนั้นจะถูกสูบส่งไปบําบัดยังระบบ Central 
Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.8 เพื่อให้น้ําเสียจากคอกฉีดพิษทับ น้ําเสียโซนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ น้ําเสียจากคอกสัตว์ต่างๆ  จะถูก
รวบรวมมาโดยท่อน้ําเสียด้วยระบบ Gravity มารวมยังบ่อพัก จากนั้นน้ําเสียจะถูกสูบผ่านระบบ Pre Treatment ที่
ประกอบด้วยตะแกรงดักขยะแบบ Hydro Screen,  บ่อดักไขมันและ Septic Tank  น้ําเสียที่ผ่าน Pre Treatment 
นี้แล้วจะถูกสูบส่งไปฆ่าเชื้อด้วยระบบ Decontamination ของเชื้อไวรัสและส่งต่อไปยัง Central Treatment Plant 
ของโซนต่อไป 
 2.9 เพื่อให้น้ําเสียจากอาคารทดสอบความคุ้มโรค  น้ําเสียส่วนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่  การบําบัดน้ําเสีย
ส่วนนี้กําหนดให้มีระบบ Pre Treatment ประกอบด้วย Hydro Screen,  Septic Tank และบ่อดักไขมัน จากนั้นน้ํา
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เสียจะถูกสูบส่งด้วยเครื่องสูบน้ําเสียผ่านท่อส่งน้ําเสียด้วยแรงดันไปยังระบบ Decontamination ฆ่าเชื้อไวรัส
ส่วนกลางก่อนที่จะถูกส่งต่อไปบําบัดบีโอดีที่ระบบ Central Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.10 เพื่อให้น้ําเสียจากโครงการผลิตวัคซีนสัตว์ปีก น้ําเสียส่วนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่โดยน้ําเสียจะถูก
ส่งผ่านไปยังระบบDecontamination แบบที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นจะถูกสูบส่งผ่านเครื่องสูบน้ําเสีย
ไปยังระบบCentral Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.11 เพื่อให้น้ําเสียจากบริการผลิตน้ําและงานบริการผลิตน้ําส่วนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่จะถูกส่งด้วยเครื่อง
สูบน้ําเสียผ่านท่อส่งน้ําเสียด้วยแรงดันไปยังระบบ Decontamination ฆ่าเชื้อไวรัสส่วนกลางก่อนจะถูกส่งไปบําบัดบี
โอดีทั้งระบบCentral Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.12 เพื่อให้น้ําเสียจากอาคารเตาเผาซากสัตว์และของเสีย มีน้ําเสียไหลมายังบ่อพักและถูกสูบส่งไปยัง 
Central DecontaminationUnit (Bacteria) ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง Central Treatment Plant ต่อไป 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ครุภัณฑ์ที่ชํารุด หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น 
 3.2 ระบบท่อส่งน้ําเสีย สามารถส่งน้ําเสียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  
4.ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565 
 
5.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย วงเงินประมาณ......49,000,000 บาท...... 
 
6.ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม  กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 7.2 ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถบําบัดน้ําเสียเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
1.เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําเสียและปั๊มสูบน้ําเสียในระบบบําบัด
น้ําเสียของ สทข. ทัง้หมด 

กลยุทธ์ที่ ๘ :รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
2.ปรับปรุงเครื่องมือต่างๆที่ชํารุดทรดุโทรมให้ใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรมควบคุมได้ 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตวัคซีน 3.ปรับปรุงบ่อเก็บน้ําที่บําบัดแล้วทั้ง 6 บ่อ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเป้าหมาย ครุภัณฑ์ที่ชํารุดได้รับการปรบัปรุงให้ใช้งานได ้

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕   

๑ 
สํารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการ
ปรับปรุง 

ฝ่ายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ได้ชนิดและจํานวนของ
ครุภัณฑ์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค.๖๑ ต.ค.๖๑ แผน /                   

ทําจริง                       

๒ 
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

ฝ่ายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ได้รายละเอียดของครภุัณฑ์
ตามที่ต้องการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.๖๐ พ.ย.๖๐ 
แผน     /                 

ทําจริง                       

๓ 
คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะที่นําเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะ 

เพื่อขออนุมัติคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค.๖๐ ธ.ค.๖๐ แผน   /                 
ทําจริง                       

๔ จัดซื้อจ้ดจ้างตามระเบียบ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้เสนอราคา ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค.๖๑ ม.ค.๖๑ 
แผน     /             

ทําจริง                       

๕ 
ผู้เสนอราคาได้และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเข้าทาการปรับปรุงตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด 

คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ 

ได้ผู้เสนอราคาและมี
คุณสมบัติถูกต้องมี

รายละเอียดครบถ้วน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.๖๑ ก.พ.๖๑ 

แผน     /             

ทําจริง                       

๖ ดําเนินการปรับปรุง ผู้เสนอราคาได ้
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด 

49,000,000 มี.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ แผน       /         
ทําจริง                       

๗ 
ตรวจรับครุภัณฑ์ที่ทําการ
ปรับปรุง 

คณะกรรมการตรวจรับฯ 
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดและ

ครบถ้วน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ 

แผน   /         

ทําจริง                       
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 โครงการสถานทีท่ํางานน่าอยู่ น่าทาํงาน (Healthy Workplace) 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 สภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตคนเรา เพราะโดยปกติคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่
ทํางาน ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงควรกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมใน
ที่ทํางานที่ดีและเหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยทําให้คนทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําให้เกิดการทํากิจกรรมร่วมกัน 
เกิดความรักสามัคคี และการทํางานเป็นทีม 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตระหนักถึงการที่คนได้ทํางานในสถานที่ทํางานที่น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy 
Workplace) สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ย่อมส่งเสริมให้คนที่ทํางานเกิดความสุขกายสบายใจ มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน เมื่อคนทํางานอย่างมีความสุข ก็จะทําให้ศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น อันหมายถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทํางานที่น่าอยู่ น่าทํางาน 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3. เพื่อให้สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ มีสภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy Workplace) 
 

4.รูปแบบการดําเนินการ 
 

     กิจกรรม ๕ ส 

 

สะอาด      ปลอดภัย    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 

    สิ่งแวดล้อมดี 

 

           มีชีวิตชีวา 

      กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ 
      การทํางานแบบมีชีวิตชีวา 
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๕. แนวทางการดําเนินงานโครงการ 

 ๑. แต่งต้ังคณะทํางานกิจกรรม ๕ ส 

 ๒. กําหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน 

 ๓. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

 ๔. กําหนดรูปแบบของกิจกรรม 

 ๕. ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ 

6. แผนปฏิบัติการ 

 แนบท้าย 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ทําให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 

 ๒. บุคลากรมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทําให้
การทํางานมีประสิทธิภาพ 

 ๓. สร้างภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมที่ดีของสถานที่ทํางาน มีความปลอดภัยในการทํางาน 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ร้อยละของสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖5 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทํางานที่น่าอยู่ น่าทํางาน 

๒. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
๓. เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีสภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี  

กลยุทธ์ที่ ๕ : ดําเนินการให้สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน(Healthy work place) 
แผนปฏิบัติการ :โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน  

 
หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕6๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะทํางานกิจกรรม ๕ ส 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางาน  

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖๑ 

ประจําปี 
๒๕๖๕ 

แผน                     

ทําจริง                         

๒ 

กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการสถานที่ทํางาน น่า
อยู่ น่าทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖๑ 

ประจําปี๒๕๖๕ 

แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการและติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการดําเนินงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖๑ 

ประจําปี๒๕๖๕ 
แผน                      

ทําจริง                         

๔ กําหนดรูปแบบของกิจกรรม  
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
รูปแบบของ
กิจกรรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖๑ 

ประจําปี๒๕๖๕ 
แผน         

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
สม่ําเสมอ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ดําเนินกิจกรรมตาม
แผน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี
๒๕๖๑ 

ประจําปี๒๕๖๕ 
แผน                
ทําจริง                         
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ยุทธศาสตรท์ี่ 8 : รณรงค์ใหอ้งค์กรมีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสทิธภิาพและประหยดั 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อรณรงค์ให้
ทุกหน่วยงานภายใน 
สทช. ดําเนินงาน
โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของ
การใช้พลังงาน และ
ความประหยัด 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน 

  

1   
โครงการ 

1
โครงการ 

1 
โครงการ 

  

1. เพื่อทําการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ที่มีอายุ
การใช้งานมากกว่า 
10 ปี เป็น
เครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง ชนิด 
Variable 
Speed/Inverter 

1. โครงการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ
ชนิด Variable 
Speed/Inverter 

หลัก : กลุ่มช่างซ่อมบํารุง 

2. เพื่อให้บุคลากร
ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์มีความเข้าใจถึง
ลักษณะการ
เสื่อมสภาพ และ
ชนิดของการ
บํารุงรักษาต่างๆ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่
น้อยกว่า 90% 

  

90%     

  

1. พัฒนาความรู้
ให้กับบุคลากรของ
สํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์เพื่อให้
เข้าใจในแนวทางการ
บํารุงรักษา เชิง
ป้องกันและลดการใช้
พลังงาน 

1. โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
แนวทางการ
บํารุงรักษาเชิง
ป้องกันและลดการ
ใช้พลังงาน 

หลัก : กลุ่มช่างซ่อมบํารุง 
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โครงการเปลี่ยนเครื่องปรบัอากาศชนดิ  Variable  Speed / Inverter 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
เนื่องด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  เป็นอาคารควบคุมภาครัฐโดยจะต้องจัดทํารายงานการจัด

การพลังงานประจําปีงบประมาณ  เพื่อส่งกระทรวงพลังงานในทุกๆ  ปี  จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน
ในอาคารพบว่าการใช้พลังงานส่วนใหญ่อยู่กับระบบปรับอากาศโดยแบ่งเป็น  2  ระบบ  คือ  1.  ระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนย์ใช้งานกับห้องสะอาด  (Clean  room)  2.  ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้งานกับอาคารสํานักงาน  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ที่กําหนดไว้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานว่า ควรมีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีเนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีล้าสมัย 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ํา สิ้นเปลืองพลังงาน เสียค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสูงดังนั้น กลุ่มช่างซ่อม
บํารุงจึงได้ทําการสํารวจเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนภายในสํานักฯ เพื่อที่จะทําการปรับเปลี่ยนเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นชนิด Variable Speed / Inverter จํานวน
ทั้งหมด 120 เครื่อง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เป็นเครือ่งปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 
2.2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศชนิด Variable  
Speed / Inverter  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 
2.3เพื่อลดการใช้พลังงานภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1ได้แผนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
3.2ได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed / Inverter ทดแทนของเดิม 

 
4. ขั้นตอนการดาํเนนิการ 

4.1 กําหนดคณะทํางาน 
4.2 ประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดขอบเขตงาน 
4.3 ร่างแผนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
4.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ 
4.5 เสนอผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อลงนามอนุมัติ 
 

5. แผนปฏบิตักิาร 
แนบท้าย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 - 2565 

7. งบประมาณ 
4,500,000 บาท 
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8. ผู้รบัผดิชอบ 
กลุ่มช่างซ่อมบํารุง 

 
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ได้ทําการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจนครบทั้งหมด 120 เครื่อง 
10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
 ได้โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด  Variable  Speed / Inverter 
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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “แนวทางการบาํรุงรักษา เชิงป้องกันและลดการใช้พลังงาน” 

........................................................................................... 

๑. หลกัการและเหตผุล 
  ในกระบวนการผลิตหรือการบริการนั้น มักหลีกเลี่ยงงานการซ่อมและบํารุงรักษาไม่ได้ เพราะงาน
ซ่อมและบํารุงรักษามีบทบาทที่ช่วยให้การผลิต และการบริการขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในปัจจุบันที่กระบวนการผลิต และการบริการส่วนใหญ่จําเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร
มากขึ้น การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้น หรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทําให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริการนั้นๆ การที่จะได้มาซึ่งเครื่องจักรที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีระบบการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเครื่องจักร เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพชํารุด สึกหรอ เสียหายและขัดข้อง ดังนั้น 
เพื่อให้้อายุการใช้้งานของเครื่องมือเครื่องจักรให้ยืนยาว และสามารถใช้้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดย
ไม่ชํารุดหรือเสียบ่อยครั้งจึงต้องมี“การบํารุงรักษา” ในกระบวนการผลิตหรือบริการด้วย จึงจะสามารถควบคุม
การทํางานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานและการบํารุงรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักร ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จําเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ การบํารุงรักษาเครื่องมือ หรือเครื่องจักรว่าต้องมีการ
บํารุงรักษาอย่างไร และการจัดทําเอกสารการบํารุงรักษาต้องทําอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและ
สามารถทําให้เครื่องมือหรือเครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลดการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรให้น้อยลง 
เพื่อให้การดําเนินการผลิตชีวภัณฑ์ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเคร่ืองมือเครื่องจักรในการผลิต สามารถทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑เพื่อให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีความเข้าใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ และชนิดของ
การบํารุงรักษาต่างๆ 

๒.๒ เพื่อให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สามารถกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้ 

๒.๓ เพื่อให้สามารถของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  

 หัวหน้างาน พนักงานควบคุมเครื่องจักรในการผลิต ช่างซ่อมบํารุงรักษา ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
จํานวน ประมาณ 5๐ คน 
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๔. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
๖ ช่ัวโมง 

๕. วิธีการฝึกอบรม 
 ฝึกอบรมโดยการบรรยายเชิงปฏิบัติ 1  รุ่น  จํานวน  ๕๐  คน 

๖. สถานที่ 
ห้องประชุมโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือยสุกรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ระหว่างเดือนมีนาคม 

ถึง เมษายน ๒๕62 

๗. วิทยากร 
จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก จํานวน ๑ คน 

๘. งบประมาณ 
ใช้ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี ๒๕62 

 จํานวนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ................... บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน .........................บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม คณะทํางาน และวิทยากร เป็นเงิน ........................ บาท 

- จํานวน 5๐ คนๆล่ะ ๑ มื้อๆล่ะ ......................บาท จํานวน 1 วัน  
๓. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม คณะทํางาน และวิทยากร เป็นเงิน ......................... บาท 

- จํานวน 5๐ คนๆล่ะ ๒ มื้อๆล่ะ ...............................บาท จํานวน 1 วัน  
๔. ค่าเอกสารประกอบการอบรมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน ...........................บาท 

- จํานวน 5๐ คน   
๙. ทีป่รกึษาโครงการ 

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๑๐. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
กลุ่มช่างซ่อมบํารุงรักษา 

๑๑. คณะทาํงาน 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
๑. ประเมินผลโครงการอบรมและวิยากรโดยใช้แบบสอบถาม 

๑๓. การรบัรองผลหลังการเขา้สมัมนา 
๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
๒. เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยล่ะ ๙๐ ของเวลาการฝึกอบรม 
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๑๔. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
๑.บุลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เกิดความเข้าใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ และชนิดของการ

บํารุงรักษาต่างๆและทราบแนวทางการบํารุงรักษาเชิงประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง 

๒.บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าใจถึงความสําคัญของแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้ 
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รายละเอียดการฝึกอบรม 

หลักสูตร“แนวทางการบาํรุงรักษา เชิงป้องกันและลดการใช้พลังงาน” 
.................................................................................... 

 

วันที่     มีนาคม – เมษายน ๒๕62 

 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน - พิธีเปิด 

๐๙.๐๐–๑๐.๑๕ น. การบรรยายหัวข้อ การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 

 ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พัก ชา – กาแฟ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อ แนวทางการบํารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๓.๐๐–๑๔.๑๕ น. บรรยายหัวข้อ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบในสายการผลิต 

 ๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พัก ชา – กาแฟ 

 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. การจัดทําแผนการบํารุงรักษา 

 ๑๕.๓๐– ๑๕.๔๕ น. พิธีปิด 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 9 : เพิ่มการวจิัยและพฒันาวัคซีนทีเ่ปน็ความต้องการของตลาดทีใ่ช้ในการป้องกนัและควบคุมโรคสตัว์ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.วิเคราะห์ตลาด
และจัดทําเป็น
แผนการวิจัยและ
พัฒนาให้ได้เป็น
ผลผลิตเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการการใช้
วัคซีนในการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

ได้แผนการวิจัยและ 
พัฒนาวัคซีนทีเ่ป็น 
ความต้องการของ 
ตลาด 

แผน 
1 

        ๑.เพิ่ม
การวิจัย
และ

พัฒนา
วัคซีนที่
เป็นที่

ต้องการ
ของตลาด 

1. โครงการจัดทําแผนการ 
วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็น 
ความต้องการของตลาด 

หลัก : กลุ่มวิจยัและพัฒนา 
รอง : กลุ่มบรกิารวิชาการ 

ฉบับ         
            
              

                
ได้โครงการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนทีเ่ป็นความ
ต้องการของตลาด
จํานวน 4 โครงการ 

   เสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อขอ 
งบประมาณ 
จํานวน 4 
โครงการ 

 ดําเนิน
งานวิจัย 

 ดําเนิน
งานวิจัย 

ดําเนิน
งานวิจัย
แล้ว
เสร็จ 

2. โครงการวิจัยและพัฒนา 
วัคซีนที่เป็นความต้องการ 
ของตลาด 

หลัก : กลุ่มวิจยัและพัฒนา 
รอง : กลุ่มบรกิารวิชาการ 
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โครงการจัดทาํแผนการวิจัยและพัฒนาวคัซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สนองตอบความต้องการของ
เกษตรกร ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานวิจัยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ และได้ผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพสูงขึ้น คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมทั้ง
สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวัคซีนที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้
วัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ของผู้ใช้วัคซีน จึงจําเป็นต้องมีกรอบการวิจัยหรือจัดทําแผนการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด โดยพิจารณาจากผลการสํารวจความต้องการของลูกค้า (Real demand) 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อเพิ่มระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนทีเ่ป็นความต้องการของตลาด 
๒.๒ เพื่อให้มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหส้อดคลอ้งตามความต้องการของตลาด 
 

๓. เป้าหมาย 
ได้แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อปรับปรุงวัคซีนที่ผลิตในปัจจุบันและการ

พัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการใช้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
 

๔. ขั้นตอนการดาํเนนิการ 
๔.๑ จัดต้ังคณะทํางาน โครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
๔.๒ ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
๔.๓ (ร่าง) แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเป็นไปได้จากคณะทํางานฯ ก่อนเสนอผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อลงนามอนุมัติ 
๔.๔ แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
๔.๕ ดําเนินการเผยแพร่แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด จํานวน ๑ ฉบับ แก่บุคลากร
ในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับทราบแผนฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 

๕. แผนปฏิบัติการ 
เอกสารแนบทา้ย 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

๗. งบประมาณ 
ไม่ม ี
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๘. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาและกลุ่มบริการวิชาการ 

 
๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการวิจยัและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ได้โครงการวิจัยที่มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัคซีน  
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 2. เพื่อให้มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 
แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด  
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

วันปรับปรุงครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดตั้งคณะทํางาน โครงการจัดทํา

แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็น
ความต้องการของตลาด 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา 

ได้คณะทํางาน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. ๖๐ 
ธ.ค. 
๖๐ 

แผน 
√ √ √                   

  
 

ทําจริง                         
2 ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนการวิจัย

และพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการ
ของตลาด 

คณะทํางาน แผนฯ ฉบับ
ร่าง 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. 
๖๑ 

แผน 
          √ √ √         

  
 

ทําจริง                         
3 (ร่าง) แผนฯ แล้วเสร็จ และผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เป็นไปได้จากคณะทํางานฯ ก่อนเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ เพื่อลงนามอนุมัติ 

คณะทํางาน แผนฯ 1 ฉบับ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มิ.ย. ๖๑ 
ก.ค. 
๖๑ 

แผน 
                √ √     

  
 

ทําจริง                         
  

 
              

  
 

              
4 แผนฯ ผ่านการลงนามอนุมัติจาก

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา 

แผนฯ ได้รับ
การอนุมัติ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ส.ค. ๖๑ 
ส.ค. 
๖๑ 

แผน 
                    √   

    ทําจริง                         
5 ดําเนินการเผยแพร่แผนฯ จํานวน ๑ 

ฉบับ แก่บุคลากรในสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ ได้รับทราบแผนฯ ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา 

บุคลากรใน
สํานักฯได้

รับทราบแผนฯ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.ย. ๖๑ 
ก.ย. 
๖๑ 

แผน 
                      

√ 

  
 

ทําจริง                         
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โครงการวิจัยและพัฒนาวคัซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สนองตอบความต้องการของ
เกษตรกร ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานวิจัยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ และได้ผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพสูงขึ้น คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมทั้ง
สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวัคซีนที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้
วัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ของผู้ใช้วัคซีน จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็น
ความต้องการของตลาด โดยพิจารณาจากผลการสํารวจความต้องการของลูกค้า (Real demand) และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการของสํานักเทคโนโลยี            ชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

เพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหส้อดคล้องตามความต้องการของตลาด 
 

๓. เป้าหมาย 
ได้โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพวัคซีนที่ผลิตในปัจจุบัน

และพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการใช้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
จํานวน ๔ โครงการ 

 
๔. ขั้นตอนการดาํเนนิการ 

๔.๑ เชิญนักวิชาการ เพื่อประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบ 
๔.๒ เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 
๔.๓ เสนอแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
๔.๔ เสนอโครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
๔.๕ ดําเนินโครงการวิจัย 
๔.๖ สรุปผลการวิจัยและดําเนินการเผยแพร่ 
 

๕. แผนปฏิบัติการ 
เอกสารแนบทา้ย 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 

๗. งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และกลุ่มควบคุมคณุภาพ 
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๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้โครงการวิจัยที่มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัคซีน และมีการนําผลงานไปใช้

ประโยชน์  
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อวิจัยและพัฒนาวคัซีนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มการวจิัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด  
แผนปฏิบัติการ : โครงการวิจัยและพัฒนาวคัซีนที่เป็นความต้องการของตลาด"   
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัด ระดับความสาํเร็จของการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาวคัซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความรว่มมือของผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

วันปรับปรุงครั้งที่...............  วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒๕๖๓-
๒๕๖๕ 

๒๕๖
๕ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย.-
ก.ย. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค.-ก.ย. 
ต.ค.-
ธ.ค. 

๑ 
เชิญนักวิชาการ เพื่อ
ประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา 

ได้ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่มคี่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ แผน √ √                         

ทําจริง                             
๒ เขียนแบบเสนอ

โครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้แบบเสนอ
โครงการวิจัย 

ไม่มคี่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ แผน     √                       

ทําจริง                             
๓ เสนอแบบเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อเข้ารบั
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้แบบเสนอฯ ทีผ่่าน
การพิจารณาให้อนมุัติ

ดําเนินการ 

ไม่มคี่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ แผน       √ √                   

ทําจริง 

                            
  

๔ เสนอโครงการวิจัย เพือ่ขอ
อนุมัติเงินทุนฯ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการวิจัยได้รับอนุมตัิ
เงินทุนฯ 

ไม่มคี่าใช้จ่าย มี.ค. ๖๒ 
พ.ค. 
๖๒ 

แผน           √ √ √             

ทําจริง                             
๕ ดําเนินโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
ดําเนินโครงการวิจัยได้

ตามแผน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ ก.ย.๖๕ 

แผน                   √ √ √ √   

ทําจริง                             
๖ สรุปผลการวิจัยและ

ดําเนินการเผยแพร ่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้ผลงานวิชาการ เพื่อ
เผยแพร ่

ไม่มคี่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๕ ธ.ค. ๖๕ 
แผน                           √ 

ทําจริง                             
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ยุทธศาสตรท์ี่ 10  :  พฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นของกรมปศุสตัว์เพื่อให้ได้รบัมาตรฐานและสรา้งความเชื่อมั่นแกผู่้รบับรกิาร 

 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์
แผนงาน/
โครงการ 

เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช. 
มีแผนการบริหารและ
การปรับปรุงระบบ
ลูกโซ่ความเย็นของ
กรมปศุสัตว์ 

ได้แผนและ
โครงการปรับปรุง
ระบบลูกโซ่ความ
เย็นที่ได้มาตรฐาน
ในทุกๆมติ  

ดําเนินการ
จัดทํา

แผนการ
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ระบบลูกโซ่
ความเย็น
ของกรมปศุ
สัตว์และ
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ระบบลูกโว่
ความเย็น 

 ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบลูกโซ่
ความเย็น 
คลังวัคซีน/ 
สนง.ปศข.
4 และ
ระบบอื่นๆ 

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบ
ลูกโซ่
ความเย็น/ 
คลังวัคซีน 
สนง.ปศข.
8 และ
ระบบอื่นๆ 
  
  
  

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบ
ลูกโซ่
ความเย็น/ 
คลังวัคซีน 
สนง.ปศข.
9และ
ระบบอื่นๆ 

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบ
ลูกโซ่
ความเย็น/ 
คลัง
วัคซีน/ 
และระบบ
อื่นๆ 

1. ปรับปรุงระบบ
ลูกโซ่ความเย็นของ
กรมปศุสัตว์เพื่อให้
ได้รับมาตรฐาน
และสร้างความ
เชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการ  

1. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ลูกโซ่ความเย็น 
ของกรมปศุสัตว์ 

หลัก : 
กลุ่มบริการวิชาการ  
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โครงการปรบัปรุงระบบลกูโซ่ความเยน็ของกรมปศสุตัว์ 

๑. หลกัการและเหตผุล 
วัคซีนที่คุณภาพดีจะต้องอยู่ในระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม(2-8 องศาเซลเซียส)ต้ังแต่

กระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายวัคซีนจนถึงเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน หากระบบลูกโซ่ความเย็นไม่สมบูรณ์มีความ
บกพร่องจะส่งผลให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นใน
ระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ สทช. ได้ดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของระบบลูกโซ่ความเย็นมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยนําผลการสํารวจข้อมูลจากสนง.ปศข.และสนง.ปศจ. เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นให้เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน ปัจจุบันห้องเย็นของทาง สนง.ปศข. 4, 8 และ 9 มีความเสื่อมโทรม ประสิทธิภาพของห้องเย็นไม่สมบูรณ์ 
และได้รับการซ่อมแซมบ่อยครั้ง หากมีการก่อสร้างห้องเย็นแห่งใหม่ทดแทนของเดิมจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดูแลรักษาและคงคุณภาพของวัคซีนได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสนง.ปศอ. ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนตู้เย็นเพื่อใช้ในการ
เก็บรักษาวัคซีนงบป้องกันโรคในพื้นที่ จึงควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์มีความ
สมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและคงคุณภาพของวัคซีนตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ รถยนต์ขนส่งวัคซีน คลังวัคซีน วัสดุและ
อุปกรณ์ด้านระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ถังเก็บวัคซีน ตู้แช่ และตู้เย็นสําหรับเก็บวัคซีน ฯลฯ ตลอดจนเพิ่มองค์ความรู้
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ การจดัการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารวัคซีนได้อย่างเหมาะสม
และคงคุณภาพไปจนตลอดถึงการฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์ 

 
๓. เป้าหมาย 

ระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานในทุกๆมิติ 
 

๔. ขั้นตอนการดาํเนนิการ 
๔.๑ แต่งต้ังคณะทํางานด้านการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็น 
๔.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็น 
๔.3 นําเสนอแผนโครงการปรับปรุงระบลูกโซ่ความเย็น ใหค้ณะกรรมการเงินทุนฯ เห็นชอบ 
4.4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลจาก สนง.ปศข. สนง.ปศจ และสนง.ปศอ. และนําเสนอข้อมูลในโครงการปรับปรุง

ระบบลูกโซ่ความเย็น 
4.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นเพื่อนําเข้าสู่แผนการปฏิบัติงาน 
 

๕. แผนปฏบิตักิาร 
แนบท้าย 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 – 2565 
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๗. งบประมาณ 

- ค่าก่อสร้างห้องเย็นคลังวัคซีน จํานวน 3 แห่ง วงเงินประมาณ 6,820,000 บาท/แห่ง รวมงบประมาณ 
20,460,000 บาท 

- ค่าไฟฟ้าของห้องเย็น วงเงินประมาณ 6,500 บาท/เดือน/แห่ง  
- ค่าตู้เย็น ราคากลางวงเงินประมาณ 15,000 บาท/ตู้ 
- ค่าตู้แช่เย็น ขนาด 50 คิว วงเงินประมาณ 40,000 บาท/ตู้ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เจลแพค็ เทอร์โมมิเตอร์ ถังลําเลียงวัคซีน ฯลฯ 
- ค่าดําเนินการจัดหารถยนต์ขนส่งวัคซีน  
 

๘. ผู้รบัผดิชอบ 
กลุ่มบริการวิชาการ 

 
๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

สทช.ได้แผนโครงการปรับปรุงและสามารถบริหารระบบลูกโซ่ความเย็นได้ครบทุกมิติ 
 

๑๐. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
  สนง.ปศข, สนง.ปศจ และ สนง.ปศอ สามารถเก็บวัคซนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม  
สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุม้กันและตอบสนองต่อผู้รับบริการ
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑– ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์  ไดแ้ก่  รถยนต์ขนส่งวัคซีน  คลังวัคซีน วัสดุและอุปกรณ์ด้านระบบลูกโซ่
ความเย็น เช่น ถังเก็บวัคซีน ตู้แช่ และตู้เย็นสําหรับเก็บวัคซีนฯลฯ   ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหาร
วัคซีนได้เหมาะสมและคงคุณภาพไปจนตลอดถึงการฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์ กลยุทธ์ที่ :แผนโครงการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็น ของกรมปศุสัตว์ 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็น ของกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัด สทช. สามารถบริหารระบบลูกโซ่ความเย็นได้ครบทุกมิติ    

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มบริการวิชาการ สทช.  ค่าเป้าหมาย ระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานในทุกๆมิติ     

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :ผู้บริหารให้ความสําคัญและความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงครั้งที่...............วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 แต่งตั้งคณะทํางานดา้นการปรับปรุง
ระบบลูกโซ่ความเย็น  

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

ได้คณะ
กรรมการฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ 
แผน                        

ทําจริง                         

๒ 
ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทํา 
 โครงการปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็น 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

ชี้แจงและจัดทํา
แผนโครงการฯ  

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. ๖๐ พ.ย. ๖๐ 
แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
นําเสนอแผนโครงการปรับปรุงระบบ
ลูกโซ่ความเย็น ให้คณะกรรมการเงินทุน
ฯ เห็นชอบ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการ
เงินทุนฯให้

ความเห็นชอบ
แผนฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ 

แผน                       

ทําจริง                         

๔ 

ดําเนินการสํารวจข้อมูลจาก สนง.ปศข.  
สนง.ปศจ และ สนง.ปศอ. และนําเสนอ
ข้อมูลในโครงการปรับปรุงระบบลูกโซ่
ความเย็น  

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

ผู้บริหารและ
บุคลากรภายใน
รับทราบแผนฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.๖๑ ส.ค. ๖๑ 

แผน                    

ทําจริง                         

๕ 
 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็น 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

รายงาน
ความก้าวหน้า

ไตรมาส๑ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย. ๖๑ ก.ย.๖๑ 

แผน                     

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ 

ประจําปี 256๑ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รบัผดิชอบ 

1.เร่งรัดการดําเนินการให้
โรงงานวัคซีนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

1. เร่งรัดการดําเนินการให้
โรงงานวัคซีนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

๑. เพื่อให้ สทช.มีโรงงาน
วัคซีนที่ได้รับมาตรฐาน 
GMP 

1.จัดทําTORจ้างที่ปรึกษา
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีก 

มีการดําเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้ได้ตาม
มาตรฐาน GMP 

หลัก: กลุม่ผลติชีวภัณฑ์ 
รอง: ฝ่ายประกันคุณภาพ 

2. โครงการจัดทํา SOPการ
ผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

ได้ SOP ในขั้นตอนการผลิต
วัคซีนแบคทีเรยีและสาร
ทดสอบ(แอนติเจนโรสเบงกอล) 

2. พัฒนาการผลิตและ
ทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับ
ป้องกันโรคสัตว์ให้มี
คุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ 

1. พัฒนาการผลิตวัคซีนให้
มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ 

1. เพื่อให้ สทช.พัฒนาการ
ผลิตวัคซีนทีม่คีุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอภายใต้
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต(ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของแผน
ยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 
2561-2565) 

1. โครงการ จดัทําแผนการ
ศึกษาโปรแกรมการทําแห้ง 
วัคซีนบรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

1.ได้โปรแกรมการทําแห้ง
วัคซีนบรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

หลัก : กลุ่มผลติชีวภัณฑ์ 
 

 

 

 

2. พัฒนาการทดสอบวัคซีน
ให้มีมาตรฐานสากล 

1.โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาวัคซีนของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ ให้ได้การรับรอง
มาตรฐานISO/IEC 17025 

วิธีการทดสอบคุณภาพ
วัคซีนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 17025 
จํานวนอย่างน้อย 2 
ขอบข่าย 

หลัก : กลุ่มควบคุมคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รบัผดิชอบ 

 3. เร่งรัดการดําเนินการให้ 
สทช.มีการพัฒนาการผลิต
และทดสอบวคัซีนทีใ่ช้
สําหรับควบคุมและป้องกัน
โรคสัตว์ให้มีคณุภาพและ
ปริมาณเพียงพอ 

 1. โครงการพัฒนาการผลิต
วัคซีนฝีดาษไกจ่ากเซลล์
เพาะเลี้ยง 

มีการดําเนินการพัฒนา
วิธีการผลิตวัคซีนฝีดาษไก่
โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

หลัก : กลุ่มผลติชีวภัณฑ์ 
 

2. โครงการผลิตวัคซีน    
อหิวาต์สุกร ชนิดเซลล์
เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส 

วัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์
เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส 

4. พัฒนาระบบการผลิต
น้ําประปาให้ได้มาตรฐาน
การประปาส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้สทช. มนี้ําประปา
รองรับความต้องการใช้ของ
ทุกโรงงาน 

1. โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ําดิบให้บ่อเก็บ
สํารองน้ําให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการผลิต
น้ําประปา 

สทช. มีน้ําประปาคุณภาพ
ได้มาตรฐานเพียงพอสําหรับ
การผลิตน้ําบริสุทธิ์เพื่อใช้ใน
ทุกโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

หลัก : กลุ่มบรหิารชีวภัณฑ์ 
 

2. โครงการสํารวจและ
จัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง
ทดแทนหรือเสริมน้ําคลอง
ในหน้าแล้ง 
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ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รบัผดิชอบ 

3.ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
ตรงตามหลักจรรยาบรรณ
และถูกต้องตาม พรบ.สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

- - - - - 
 
 
 
 
 

4.พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ตอบสนองต่อการ
ดําเนินการภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้บุคลากรของ 
สทช. มีขีดความสามารถ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
และรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1. แผนพัฒนาบุคลากร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ (ระยะสั้น) ประจําปี 
2561 จํานวน 8 โครงการ 

ร้อยละความสาํเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรฯไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

หลัก: คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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5.พัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององค์กรให้ดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

1. จัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่
ทันสมัยเหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการ 

๑. เพื่อให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการ 
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย 
คุ้มค่า มีประสทิธิภาพและ
เป็นระบบ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
ของเดิม 

สัดส่วนของจํานวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง 

หลัก : งานสารสนเทศ 

2. แผนงานจัดทําแผนการ
จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3. โครงการระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) สทช. 
ภายนอกอาคาร 

ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินโครงการตามแผน 

4. แผนงานการรายงานผล
การปฏิบัติการกิจกรรม 5ส 
สารสนเทศ 

จํานวนครั้งในการรายงาน
ผลการดําเนินการปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส สารสนเทศ 

5. แผนงานการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ 

จํานวนครั้งการรายงานผล
การดําเนินงานการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ 
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 2. จัดหาระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ขององค์กรและสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
และผูใ้ช้บริการ 

2. เพื่อให้มีระบบ
สารสนเทศทีม่คีวามพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัติตาม
ภารกิจ สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหาร และ
ผู้ใช้บริการภายในและ
ภายนอกทุนหมุนเวียนฯ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังพัสดุ 

ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินโครงการตามแผน 

หลัก : งานสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์
สัตว์ 

3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย 

4. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
ทะเบียนทรัพย์สินเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย 

3. พัฒนา ปรบัปรุง 
ฐานข้อมูลองคค์วามรู้ และ
เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้และช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารด้านชีวภัณฑ์
สัตว์ของประเทศไทย 

1. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ข้อมูลเว็บไซต์สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินโครงการตาม
แผนงาน 
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6. ปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานทุกด้านภายใน
องค์กร 

1. ปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานทุกด้านภายใน
องค์การ 

1. เพื่อให้ สทช.มีแผน
บริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมการดําเนินงาน
ทุกด้านภายในองค์กร 

1. โครงการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงสทช. 

ได้คู่มือและแผนบริหาร
ความเสี่ยงสทช.จํานวน 1 
ฉบับ 

หลัก :คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

7. รณรงค์ให้องค์กรมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. เพื่อให้องค์กรมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. เพื่อให้ สทช.มีระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการปรับปรุงระบบ
Biocontainmentอาคาร
บําบัดน้ําเสียรวม 

ความดันอากาศภายใน
ระบบBiocontainment
เป็นไปตามมาตรฐาน
Biocontainment 

หลัก : ฝ่ายบําบัดของเสีย 

2.สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (Healthy work 
place) 

1. เพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรมีสภาพแวดล้อม
สถานที่ทํางาน สุขภาพ
ร่างกาย เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดี ที่
จะทําให้บุคลากรทํางาน
อย่างมีความสุข 

1. โครงการสถานที่ทํางาน
น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy 
work place) 

ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

8. รณรงค์ให้องค์กรมีการ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด 

- - - - - 
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9. เพิ่มการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการ
ของตลาดที่ใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

๑. เพิ่มการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

๑. วิเคราะห์ตลาดและ
จัดทําเป็นแผนการวิจัยและ
พัฒนาให้ได้เป็นผลผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
การใช้วัคซีนในการป้องกัน
และควบคุมโรค 

1. โครงการจัดทําแผนการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็น
ความต้องการของตลาด 

ได้แผนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการ
ของตลาด 

หลัก : กลุ่มวิจยัและพัฒนา
รอง : กลุ่มบรกิารวิชาการ 

10. พัฒนาระบบลูกโซ่
ความเย็นของกรมปศุสัตว์
เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการ 

1. ปรับปรุงระบบลูกโซ่
ความเย็นของกรมปศุสัตว์
เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการ 

1. เพื่อให้ สทช. มีแผนการ
บริหารและการปรับปรุง
ระบบลูกโซ่ความเย็นของ
กรมปศุสัตว์ 

1. โครงการปรับปรุงระบบ
ลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุ
สัตว์ 

ได้แผนและโครงการ
ปรับปรุงระบบลูกโซ่ความ
เย็นที่ได้มาตรฐานในทุกๆ
มติ 

หลัก : กลุ่มบรกิารวิชาการ 

 




