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บทที่ 1 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทํา
ข้ึนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย คณะผู้จัดทําได้ดําเนินการโดยใช้หลักการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกขององค์กร (SWOT Analysis) ตามหลักของ Balance scorecard ทั้ง ๔ 
ด้าน คือด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียนของเงินทุนใน
ปัจจุบัน เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี TOWS Matrix ทํา
ให้รู้ตําแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือเชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงพัฒนาและเชิงรับหรือ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือลดจุดอ่อนและอุปสรรค สร้างความเข้มแข็งและตอบสนองต่อโอกาสของเงินทุน ให้สอดคล้อง
กับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่ายท่ีได้รับในแต่ละปี โดยแผนฯ ฉบับนี้สามารถ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 9 ประเด็น เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการใช้จุดแข็งขององค์กรประสานกับโอกาสท่ีมีของอุตสาหกรรม โดยใช้การวิจัยและ
พัฒนามาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ท้ังชนิด ปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

๑.๑ เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด ท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคใน
สัตว์ 

๒. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน เป็นการใช้จุดแข็งขององค์กรหลบหลีกอุปสรรค โดยการพัฒนาโรงงานตลอดทั้ง
กระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดี GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะทําให้วัคซีนได้รับความเชื่อม่ัน แม้ว่าวงเงินการลงทุนท่ีจะใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาจะมีมูลค่าท่ีสูงมาก แต่เงินทุนหมุนเวียนฯ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ยังมีข้อได้เปรียบ ตรงที่มีเชื้อท่ี
เกิดในพ้ืนท่ีเป็นเชื้อสายพันธ์พ้ืนเมือง ท่ีมีการผลิตและมีสต๊อกเชื้ออยู่แล้ว ขนาดบรรจุภัณฑ์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ มีเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความชํานาญเฉพาะทางสูง เป็นการเพิ่มความเชื่อม่ันให้กับเกษตรกรต่อการใช้วัคซีน อันส่งผลให้ยอดขาย
เพ่ิมข้ึน ภายใต้การวิเคราะห์และติดตามประเมินผล ความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
๒.๑ เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับมาตรฐาน GMP 
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๓. ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา เป็นการใช้โอกาสท่ีมีแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรให้น้อยลงหรือหมดไป โดยการ
พัฒนาการดําเนินการและการบริหารงานทุกๆ ด้านขององค์กร ท่ียังไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
3.1 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใช้สําหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ ให้มีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 
3.2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.3 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔. ยุทธศาสตร์เชิงรับหรือป้องกันแก้ไข  เป็นการให้ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกอุปสรรค โดยการปรับปรุง
แก้ไขด้านท่ีองค์กรยังมีจุดอ่อนให้สามารถดําเนินการต่อไปได้โดยทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติ มาตรฐานต่างๆ โดยพ่ึงพาหลักการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนดําเนินการ ประกอบด้วย ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
๔.1 ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินการทุกด้านภายในองค์กร 
๔.2 ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและ

ถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๔.๓ รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
๔.๔ รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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บทที่ 2 
 

 หลักการและเหตุผล 
 

จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ข้ึนมากมายในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การมีหนี้สิ้นมากล้นและขาดความสามารถในการชําระหนี้ การขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ การเปลี่ยนขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกลุ่มประเทศท้ัง 1๑ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย เมียนมา เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน 
การลงทุนและสิ่งแวดล้อม นํามาซ่ึงกฎ กติกาสากลใหม่ๆ ในการบริหารจัดการภูมิภาค ท่ีประเทศไทยจะต้องเตรียม
ความพร้อมในการรับมือ นอกจากนั้นสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การประสบ
ปัญหาด้านอาหาร พลังงาน การเกิดระบาดของโรคต่างๆ ท้ังในคนและสัตว์ ท่ีกระจายไปทั่วภูมิภาคท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีได้กล่าวมา การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหน่าย พ.ศ. 256๑-256๕ จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการเป็นวางกรอบแนวทางการพัฒนาด้านการผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ซ่ึงเป็นส่วนสนับสนุนท่ีสําคัญในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซ่ึงจะขับเคลื่อนให้การปศุสัตว์ไทย สามารถแข่งขันได้ท้ังในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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บทที่ 3 
 

ศักยภาพของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
 

3.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน 
 

3.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่ายมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 
๑. กรมปศุสัตว์ : กําหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ 
๒. บอร์ดบริหารเงินทุนฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ท่ีต้องใช้ในแต่ละปี  
๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ : มีหน้าท่ีผลิตวัคซีน เพ่ือป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีหน่วยงานภายใน 

ดังนี้ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มบริหารชีว
ภัณฑ์ กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มช่างซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายประกันคุณภาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

การดําเนินงานเงินทุนฯ

กรมปศุสตัว์ 

สคบ. 

บอร์ดบริหารเงินทุนฯ 

สทช. กองคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

ปศข. 

ปศจ. 

ปศอ. 
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3.๑.๒ นโยบายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านกฎหมาย : การดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหน่าย เก่ียวข้องและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เป็นกฎหมายหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ 

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

สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ ซ่ึงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหน่ายของกรมปศุสัตว์ จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ ให้กรมปศุสัตว์นําเงินรายได้
จากการจําหน่ายวัคซีนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการผลิตวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรโดยไม่ต้องนําเงินส่งกระทรวงการคลัง 

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

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

ไทย และองค์การเภสัชกรรม 
(2) ผู้ได้รับการยกเว้นตาม(1) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(5)  การนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกันหรือ

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

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ซ่ึงได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ดําเนินการ แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

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

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

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

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

ส่วนท่ี ๑  บทท่ัวไป(ข้อ๑-๓) 
ส่วนท่ี ๒  การจัดแบ่งระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค(ข้อ๔-๕) 
ส่วนท่ี ๓  ความรับผิดชอบของผู้นําเข้า ผู้ขนส่งและผู้ส่งออก(ข้อ๖-๘) 
ส่วนท่ี ๔  การบรรจุ การรักษาคุณภาพและการติดฉลากภาชนะบรรจุ(ข้อ๙-๑๒) 
ส่วนท่ี ๕  การกําจัดของเสีย(ข้อ๑๓) 
ส่วนท่ี ๖  มาตรการความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน(ข้อ๑๔-๑๗) 

๗)  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวัตถุอันตรายเป็น ๑๐ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑  วัตถุระเบิดได้ 
ประเภทที่ ๒  วัตถุระไวไฟ 
ประเภทที่ ๓  วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
ประเภทที่ ๔  วัตถุมีพิษ 
ประเภทที่ ๕  วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค 
ประเภทที่ ๖  วัตถุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ ๗ วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ประเภทที่ ๘  วัตถุกัดกร่อน 
ประเภทที่ ๙  วัตถุท่ีทําให้เกิดการระคายเคือง 
ประเภทที่ ๑๐ วัตถุอ่ืนๆ เช่น เคมีภัณฑ์ 

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

๙)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ว่า
ด้วยฉลากปิดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย 

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

๑๐)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง หมวด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

๑๑)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร การ
เตือนอันตรายในระบบควบคุมความปลอดภัย 

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

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

๑๓)    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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๑๔)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

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

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

พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๑๘)   พ.ร.บ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๑๙)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 
๒๐)   พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑)   พ.ร.บ.สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

3.๑.๓ สถานภาพปัจจุบันการผลิตวัคซีนของเงินทุนฯ ประกอบด้วย โรงงานผลิต จํานวน ๕ โรงงาน คือ  
 

๑) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร  
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสําหรับสุกร 39,168,๐๐๐ โด๊ส 42,0๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

 

๒) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ 
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค – กระบือ ๑0,882,๐5๐ โด๊ส ๑2,0๐๐,๐๐๐โด๊ส 

 

๓) โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด  
 

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

 

๔) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 
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 

ช่ือวัคซีน ประมาณการความต้องการ กําลังการผลิตปัจจุบัน 

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 ซีซี. 6๐,๐๐๐ ซีซี. 

 
3.1.4 เทคโนโลยีและวิธีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดั้งเดิมท่ีถ่ายทอดกันมา
ภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตั้งแต่ปี 2473 และมีการวิจัย ทดลอง พัฒนาขึ้นใหม่กับเทคโนโลยีท่ีซ้ือ 
Know How จากต่างประเทศ มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยส่งบุคลากรไปศึกษา ดูงาน และร่วมประชุมสัมมนาท้ังใน
และต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่เทียบเท่าต่างประเทศแถบยุโรปและอเมริกาท่ีมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

 

3.1.5 เงินทุนและงบประมาณ 
ในปัจจุบันการดําเนินงานการผลิตวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ใช้

งบประมาณจากเงินทุน ท่ีมีท่ีมา ๒ แหล่งด้วยกัน คือ 
เงินงบประมาณจากรัฐบาล ซ่ึงใช้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจําเงิน

งบประมาณ โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ ปีละประมาณ ๕๒ ล้านบาท 
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย เป็นเงินงบประมาณที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใช้เป็น

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเงินทุนฯ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ รวมท้ังใช้จ่ายสําหรับซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในหมวดงบดําเนินงาน โดยใช้จ่ายปีละประมาณ 40๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน) 
แสดงสถานะทางการเงินไว้ในเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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3.2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย  

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

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค 
 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน ในหลักการ Balance scorecard ท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับองค์กรในทุกๆด้านท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในระยะเวลา 1-๕ ปีถัดไป ซ่ึงจะเป็นโอกาสหรือ
อุปสรรคต่อการดําเนินงานขององค์กร 

 

เกณฑ์การประเมินผล โอกาส อุปสรรค 
ด้านการเงิน ๑. กรมปศสุัตว์มีงบประมาณเพียงพอ 

เพ่ือจัดหาวัคซีนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด 

๑. การปรับปรุงพัฒนาให้โรงงานได้มาตรฐาน 
GMP ใช้เงินลงทุนสูง 
2. รัฐบาลมีประกาศให้นําเงินคงเหลือของเงินทุนฯ 
ท่ีไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน คืนกลับเข้าคลัง 

ด้านปฏิบัติการ ๑. ไดร้ับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ยา 
พ.ศ.2510  ให้ผลติและจําหน่าย
วัคซีนเพื่อการป้องกันโรค 

๑. พระราชบัญญตัิยากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2554 
2. พระราชบัญญตัิสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์
3. กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานการผลติ 
 

ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ๑. วัคซีนกรมปศุสตัว์ส่วนใหญม่ีราคา
ถูก สามารถแข่งขันในตลาดได ้
2. การผลติวัคซีนสตัว์เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูง ทําให้
ผู้เข้ามาแข่งขันได้ยาก 
3. กรมปศสุัตว์เป็นลูกค้า และเป็น
เครือข่ายกระจายสินค้า ทําให้ สทช. 
มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีแน่นอน 
 

๑. ผูผ้ลติหรือนําเข้าวัตถุดิบบางชนิดมีน้อยราย 
ทําให้มีราคาสูง 
2. การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม ่
3. ปัญหาจากข้อกําหนดดา้น GMP ทําให้มีโอกาส
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศลดลง 
  

  

  

  

  

  

  

  
  
ด้านการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

๑. องค์กรภายนอกมีความต้องการ
ร่วมมือด้านวิจยัและพัฒนาวัคซีนกับ
ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนา่ย 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่างๆ ท้ัง ๔ ด้าน ในหลักการ Balance scorecard ภายใน

องค์กรในรอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆ ด้านท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตในระยะเวลา ๑ – ๕ ปีถัดไป ซ่ึงจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งต่อการดําเนินงานขององค์กร 
เกณฑ์การประเมินผล จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านการเงิน ๑. มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินงาน ๑. มีงบลงทุนไม่เพียงพอในการพัฒนาโรงงานผลติวัคซีน

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2. ระเบียบเงินทุนฯ ไม่สามารถใชจ้่ายได้นอก
วัตถุประสงค์ 
3.ขาดความคล่องตัวในการใช้จ่าย เนื่องจากมี พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ 
 

ด้านปฏิบัติการ ๑. กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบ
มีความน่าเช่ือถือ (อิงมาตรฐานสากล) 
๒ . เทคโนโลยีการผลิตใช้ เช้ือสายพัน ธ์ุ
ท้องถิ่น ทําให้ความคุ้มโรคมีประสิทธิภาพ
ตรงกับโรคท่ีระบาด 
 

๑. โรงงานผลิตวัคซีนยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP 
๒. อายุการใช้งานของเครื่องจักรท่ีมีการใช้งานมาเป็น
เวลานาน ทําให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
๓. ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพวัคซีนยังไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน GMP 
๔. การบริหารจดัการด้านสตัว์ทดลองยังไม่ได้มาตรฐาน 
๕. ระบบการบรหิารคณุภาพ (Total Quality 
Management) ยังไม่สมบูรณ ์

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑. ขนาดบรรจผุลติภณัฑ์บางชนิดตอบสนอง
ความต้องการต่อลูกค้ารายย่อย 
 

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

ด้ า น ก า รพั ฒ น า ทุ น
หมุนเวียน 

๑. หน่วยงานมีองค์ความรู้ประสบการณ์และ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถตอบสนอง
การดําเนินการภายในองค์กรอย่างครบถ้วน 
2. ระบบสารสนเทศยังไมต่อบสนองต่อการดําเนินงาน
ขององค์กร ตามนโยบาย Thailand 4.0 
3. ใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสูง ไม่มีความ
เสถียร และไม่มีแหล่งพลังงานทดแทน 
4. ยังไม่มีการวิจยัเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ด้านวัคซีน 
สารทดสอบโรค และชุดทดสอบโรคสําเร็จรูป 
5. ในการจัด ทําแผนการบริหารความเสี่ ยงยั งไม่
ครอบคลุมการดําเนินการทุกด้านขององค์กร   
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การจัดทํา TOWS Matrix 
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TOWS Strategy 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑. มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินงาน 1. มีงบลงทุนไม่เพียงพอในการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 

2. กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 2. ระเบียบเงินทุนฯ ไม่สามารถใช้จ่ายได้นอกวัตถุประสงค์ 
 (อิงมาตรฐานสากล) 3. ขาดความคล่องตัวในการใช้จ่าย เนื่องจากมีพ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 บังคับใช้ 

3. เทคโนโลยีการผลิตใช้เชื้อสายพันธุ์ท้องถิ่น ทําให้ความคุ้มโรค 4. โรงงานผลิตวัคซีนยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP 
มีประสิทธิภาพตรงกับโรคที่ระบาด 5. อายุการใช้งานของเครื่องจักรที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทําให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 

4. ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์บางชนิดตอบสนองความต้องการต่อ 6. ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพวัคซีนยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน GMP  

ลูกค้ารายย่อย 7. การบริหารจัดการด้านสัตว์ทดลองยังไม่ได้มาตรฐาน 

5. หน่วยงานมีองค์ความรู้ประสบการณ์และความชํานาญ 8. ระบบการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management) ยังไม่สมบูรณ์ 

เฉพาะทางสูง 9. จุดจําหน่ายวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
  10. ปริมาณวัคซีนบางชนิดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

  11. ชนิดของวัคซีนยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของตลาด 
  12. ระบบการบําบัดและกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้มีผลกระทบทาง 
  สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

  ๑3. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถตอบสนองการดําเนินการภายในองค์กรอย่างครบถ้วน 
  14. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อการดําเนินงานขององค์กร ตามนโยบาย Thailand 4.0 

  15. ใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสูง ไม่มีความเสถียร และไม่มีแหล่งพลังงานทดแทน 
  16. ยังไม่มีการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวัคซีน สารทดสอบโรค และชุดทดสอบโรคสําเร็จรูป 
  17. ในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมการดําเนินการทุกด้านขององค์กร   

โอกาส (Opportunities = O) SO ยุทธศาสตร์เชิงรุก : ใช้จุดแข็งประสานกับโอกาส WO ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : ใช้โอกาสมาปิดจุดอ่อน 
๑. กรมปศุสัตว์มีงบประมาณเพียงพอ เพื่อจัดหาวัคซีนในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ๑. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด ๑. พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันโรคสัตว์ ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

2. ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510  ให้ผลิตและจําหน่ายวัคซีนเพื่อการป้องกันโรค     ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ 2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัคซีนกรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาถูก สามารถแข่งขันในตลาดได้   3. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. การผลิตวัคซีนสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงทําให้ผู้เข้ามาแข่งขันได้ยาก     
5. กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้าและเป็นเครือข่ายกระจายสินค้า ทําให้ สทช.มีลูกค้ารายใหญ่ที่แน่นอน     
6. องค์กรภายนอกมีความต้องการร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีนกับทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่าย     

อุปสรรค (Threats = T) ST ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน : ใช้จุดแข็งหลบหลีกอุปสรรค WT ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข : ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกอุปสรรค 
๑. การปรับปรุงพัฒนาให้โรงงานได้มาตรฐาน GMP ใช้เงินลงทุนสูง ๑. เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับมาตรฐาน GMP ๑. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
2. รัฐบาลมีประกาศให้นําเงินคงเหลือของเงินทุนฯ ที่ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน คืนกลับเข้าคลัง   ๒. ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ และ 
3. พระราชบัญญัติยากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2554       ถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
4. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   ๓. รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
5. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานการผลิต   ๔. รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 

6. ผู้ผลิตหรือนําเข้าวัตถุดิบบางชนิดมีน้อยราย ทําให้มีราคาสูง     
7. การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่     
8. ปัญหาจากข้อกําหนดด้าน GMP ทําให้โอกาสการแข่งขันในตลาดต่างประเทศลดลง     



32 
 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก สามารถสรุปได้เป็น

ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธี TOWS Matrix ดังต่อไปนี้  
๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก มี 1 ประเด็น  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคในสัตว์ 
 เนื ่องจากสทช. มีความได้เปรียบที่ใช้เชื ้อสายพันธุ ์พื ้นเมืองในการผลิตชีวภัณฑ์ ซึ่งตรงกับโรค

ระบาดที่ เกิดข้ึนในพื้นท่ี มีกระบวนการทดสอบและผลการทดสอบอิงมาตรฐานสากล  รวมทั ้งมีบ ุคลากรที ่มี
ประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะทางสูง ทําให้องค์กรภายนอกมีความต้องการร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชนิดของชีวภัณฑ์และอื่นๆ 

๒. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน มี ๑ ประเด็น 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 

เนื่องจากการบังคับของพรบ.ยา และการที่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ ท่ีอาจเข้าสู่ตลาดวัคซีน ทําให้
สทช. จะต้องเร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับรองมาตรฐาน GMP ซ่ึงจะทําให้วัคซีนได้รับความเชื่อม่ัน 
แม้ว่าวงเงินท่ีใช้ในการปรับปรุงมีมูลค่าท่ีสูง แต่ สทช. ยังมีข้อได้เปรียบของเชื้อสายพันธุ์พ้ืนเมือง ท่ีใช้ในการผลิตในปัจจุบัน 
มีขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ มีเครือข่ายกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมท่ัวประเทศ และบุคลากรมี
ประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะทางสูง 

๓. ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา มี 3 ประเด็น 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใช้สําหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนแต่ละชนิด หลายข้ันตอนและมี

ความซับซ้อน อีกท้ังจําเป็นต้องมีการทําให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากสากล ทําให้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรจะต้อง
ทันสมัยและมีความแม่นยําในทุกๆ ข้ันตอน จึงต้องมีการ Validate และ Calibrate เป็นประจํา หากเครื่องจักรชํารุด
เสียหาย จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม อุตสาหกรรมวัคซีนจึงใช้งบประมาณที่สูงในการดําเนิน
กิจการ การแข่งขันจึงเป็นสิ่งท่ีทําได้ยาก ดังนั้น การดําเนินการให้มีวัคซีนมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ จึงจะทําให้
องค์กรอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรม  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจาก สทช. เป็นองค์กรท่ีมีผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมากและมีหลากหลายวิชาชีพ อีกท้ังยังมี
หน่วยงานภายในที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลายด้าน ลักษณะงานเป็นหน่วยงานด้านการผลิต ซ่ึงแตกต่างกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในภาครัฐด้วยกัน ดังนั้น การจัดทําโครงสร้างโดยวิธีของทางราชการ อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ ทําให้บางครั้งในการบริหารงานอาจสะดุดไม่ราบลื่นและล่าช้า บุคลากรหลายตําแหน่งไม่สามารถเลือกปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญ งานที่มีประสบการณ์หรืองานที่มีความรู้เฉพาะเจาะจง รวมท้ังอาจจําเป็นต้องทําหลายหน้าท่ี จึงเกิด
ความสับสน ความล่าช้าและความผิดพลาด ดังนั้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องดําเนินการ เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

เนื่องจาก ปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก ซ่ึงเกือบท้ังหมดดําเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ การส่งผ่านข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินการขององค์กร การประสานงานระหว่างหน่วย ฯลฯ ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
สะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกท้ังยังมีความถูกต้องแม่นยํา และประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้เป็นจํานวนมาก 

๔. ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข มี ๔ ประเด็น 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปรับปรุงการดําเนินการให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. มี

มาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และถูกต้องตาม พรบ. 
เนื่องจากการบังคับของ พรบ.สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ จะต้องดําเนินการภายใต้หลักจรรยาบรรณฯ ซ่ึงจะต้องได้รับมาตรฐาน ท่ีเป็นท่ียอมรับจากสากล แม้ว่า
การดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณที่สูง แต่จะคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะจะทําให้การผลิตและ
ทดสอบวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงเป็นท่ียอมรับจากสากล  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ซ่ึงต้องใช้ความ

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

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ท่ีมีผลกระทบต่อ

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

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีการใช้พลังงานต่างๆ ในการดําเนินการ จึงจําเป็นต้องมีแผนการ

บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน ในสํานักงาน ฯลฯ ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้เกิดการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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3.๓ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดําเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์ (เดิม) 
 3.๓.1 ด้านการเงิน  
   เงินทุนได้ทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง แต่ยังไม่มีการนําต้นทุนการผลิตไปใช้ในการบริหารการ
ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเงินทุน เสียโอกาสในการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งท่ีจะเข้ามาในอนาคต จาก AEC รวมท้ังขาดการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว และขาดการติดตามประเมินผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
 3.๓.2 ด้านปฏิบัติการ 

 การผลิตวัคซีนสัตว์ของ สทช. ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดี GMP ซ่ึงมีผลต่อความ
เชื่อม่ันของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซ่ึงมาตรฐาน GMP จะต้องครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ อาคารสถานที่ บุคลากร วิธีการ
ผลิต/วิธีการทดสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและการกําจัดของเสีย รวมถึงระบบเอกสารและการจัดการ
ข้อร้องเรียน เนื่องจาก สทช. ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน อาคารสถานที่ทุกโรงงานมีอายุการใช้งานมานาน ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP มีอาคาร ระบบและเครื่องจักรต่างๆ เป็นจํานวนมากจะต้องได้รับการปรับปรุง ต้องใช้ท้ังระยะเวลา 
และงบประมาณจํานวนมาก จึงจะดําเนินการได้ตามความต้องการใช้วัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐาน ในทางปฏิบัติสิ่งท่ี
สามารถช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ก็คือ การปฏิบัติการปรับปรุงเรื่องของเอกสาร การควบคุมวิธีการผลิต วิธีการ
ทดสอบ 
 3.๓.3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  เงินทุนยังไม่มีระบบหรือวิธีการจัดหาข้อมูลความต้องการใช้วัคซีนท่ีแท้จริง เพ่ือจัดทําแผนการผลิต
วัคซีนได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซ่ึงมีผลกระทบให้ไม่สามารถพยากรณ์รายได้จากการขาย 
ประมาณค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การริเริ่มวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด และการเสียโอกาสในการลงทุนระยะยาว 
  การดําเนินการของ สทช.จะต้องมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไม่มากก็น้อย ทําให้อาจมีโอกาสสร้าง
มลพิษแก่สภาวะแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้เคียง สทช. ซ่ึงอาจนํามาซ่ึงปัญหาการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ 
  สทช.มีการใช้พลังงานหลากหลายชนิดในการดําเนินการผลิตวัคซีน หากขาดการดูแล บํารุงรักษา
และซ่อมแซม ก็จะทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพ และสูญเสียงบประมาณมาก 

ปัญหาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 บังคับให้ทุกหน่วยงานที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ จะต้องดําเนินการตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์นั้น มีภารกิจหลักในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และสารทดสอบโรค โดยใช้สัตว์ทดลองเป็น
วัตถุดิบในการผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ จึงจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่การเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ทดลองของ สทช. นั้น เกือบท้ังหมดเป็นอาคาร โรงเรือนและห้องปฏิบัติการท่ีมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 20-60 ปี 
จึงมีการชํารุด เสื่อมโทรมและสะสมเชื้อโรค อีกท้ังระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ต่างๆไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
และไม่ตรงตามหลักจรรยาบรรณฯ นอกจากนั้น การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของ สทช. นั้น ยัง
กระจายออกไปตามกลุ่มและฝ่ายต่างๆ ทําให้การบริหารงาน การเลี้ยง การใช้และการจัดทํางบประมาณด้าน
สัตว์ทดลองไม่เกิดประสิทธิผล และอาจเป็นข้อท้วงติงด้านการวินิจฉัยการทดสอบ 
(bias diagnosis) ได้ 
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  3.๓.๔ ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
  เงินทุนยังไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงสร้างหลักของเงินทุน เพ่ือเป็นตัวจักรสําคัญ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  เงินทุนยังขาดการดําเนินงานและบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลด้านวิจัยไม่เพียงพอ 
จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เพ่ือติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มีความ
ต่อเนื่อง และทิศทางการดําเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยหรือแผนแม่บทการวิจัยท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดอัตราการสูญเสีย มีการบูร
ณาการรวมทั้งติดตาม ประเมินผลตลอดระยะเวลาการวิจัย เร่งรัดให้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
  นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความสําคัญมากในปัจจุบัน ท่ีจะ
นํามาใช้ในการพัฒนาเงินทุนให้มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีมี
ความสําคัญในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด เป็นช่องทางท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์ โดยในปัจจุบัน สทช.ยังไม่สามารถนําระบบ
นี้มาใช้ได้อย่างเต็มระบบและไม่ท่ัวถึง จึงต้องมีการปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศใช้ได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
  ในการดําเนินงานขององค์กร มีการใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่ยังไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสูญเสียในทุกๆ ข้ันตอน ทําให้ต้นทุนการผลิตจึงสูงไปด้วย ท่ีผ่านมาแม้  สทช.มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากไม่ได้จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกๆ ด้าน ดังนั้น หากจัดทําแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ได้สําเร็จ จะทําให้ สทช.สามารถเพ่ิมผลผลิต ซ่ึง
เป็นการสร้างผลกําไรให้กับองค์กรได้ รวมทั้งยังทําให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้ด้วย  
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

ปีงบประมาณ 256๑-256๕ 
 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย คือกองทุนที่ดําเนินการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้จ่ายใน

การผลิตวัคซีนเพ่ือจําหน่ายและใช้ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในประเทศ ภายใต้กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้แทนจาก
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทุน ตลอดจน
แนวทางในการติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

การบริหารงานขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีพันธ
กิจและแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีกําหนดไว้  และการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ถึงสถานภาพปัจจุบันของ
เงินทุนฯ สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกเงินทุนฯ  การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของเงินทุนฯในปัจจุบัน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการตามหลักการค้นหาปัญหา ประเมินศักยภาพ คัดเลือกประเด็นปัญหาครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน  เพ่ือ
วิเคราะห์ SWOT จนได้ผลลัพธ์ TOWS Matrix แล้วนําไปกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ กิจกรรมในขั้นตอนต่อไป นําไปดําเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดทํารายละเอียดต่างๆ เป็น
แผนปฏิบัติการในแต่ละปี 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จะแจกจ่ายแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ไปยังผู้เก่ียวข้องซึ่งมีหน้าท่ี
ปฏิบัติภารกิจสนองเป้าหมายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย เพ่ือใช้จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้
สนองตอบยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏในแผนฯ และคาดหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาที่
จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย สามารถขับเคลื่อนกระบวนการผลิตปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ นําไปสู่วัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่ายได้
อย่างรวดเร็ว มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
1. เป็นยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.)  เพ่ือให้การดําเนินงานของ 

สทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างมีมาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของปศุสัตว์ไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

2. มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดบัอาเซียน โดยการปรับปรุงให้องค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงข้ีนอย่างท่ัวถึง มีการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังจัดการองค์ความรู้
ให้ครอบคลุมด้านชีวภัณฑ์สัตว์ จนสามารถก้าวไปเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ใน
ระดับอาเซียน 

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

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน   
 

พันธกิจ 
ประเด็นหลัก พันธกิจ 

การผลิตและการทดสอบวัคซีน และ
มาตรฐานการผลิตและทดสอบ 

๑. ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สําหรับ
จําหน่ายในประเทศ และประเทศข้างเคียง 

  
  
  
  

ระบบสนับสนุนการดําเนินการ ๒. ปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ได้แก่ การเลี้ยงและใช้สัตว์
เพ่ืองานผลิตชีววัต ถุ  งานทดสอบและงานวิจัย  การ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

  
  
  
  

การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรของ
องค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

๔. ใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ในการ
ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  
  
  
  

องค์ความรู้ การวิจัยด้านชีวภัณฑ์ และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

๕. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้ตรงตามความต้องการ 
๖. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์

สัตว์ท้ังภายในและต่างประเทศ 
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เป้าหมายหลัก 
๑. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP 
๒. บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
๓. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

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

  V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่ายทํางานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคลอ่งตัว รับการเปลี่ยนแปลง มีความ
เท่ียงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
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ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจกับยุทธศาสตร์ 

ประเด็นพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
การผลิตและการทดสอบวัคซีน และ
มาตรฐานการผลิตและทดสอบ 

๑. เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

๒. พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใช้สําหรับป้องกันโรค
สัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

ระบบสนับสนุนการดําเนินการ ๓. ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้มี
มาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

  
  

  

  
การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๔. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการ
ดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๖. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงาน
ทุกด้านภายในองค์กร 

๗. รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
๘. รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประหยัด 

  
  
  
  

องค์ความรู้ การวิจัยด้านชีวภัณฑ์ และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

๙. เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของ
ตลาดท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
 

เนื่องจากการบังคับของพรบ.ยา และการที่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ ท่ีอาจเข้าสู่ตลาดวัคซีน ทําให้
สทช. จะต้องเร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับรองมาตรฐาน GMP ซ่ึงจะทําให้วัคซีนได้รับความเชื่อม่ัน 
แม้ว่าวงเงินท่ีใช้ในการปรับปรุงมีมูลค่าท่ีสูง แต่ สทช. ยังมีข้อได้เปรียบของเชื้อสายพันธุ์พ้ืนเมือง ท่ีใช้ในการผลิตในปัจจุบัน 
มีขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ มีเครือข่ายกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมท่ัวประเทศ และบุคลากรมี
ประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะทางสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนแต่ละชนิด หลายข้ันตอนและมี
ความซับซ้อน อีกท้ังจําเป็นต้องมีการทําให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากสากล ทําให้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรจะต้อง
ทันสมัยและมีความแม่นยําในทุกๆ ข้ันตอน จึงต้องมีการ Validate และ Calibrate เป็นประจํา หากเครื่องจักรชํารุด
เสียหาย จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม อุตสาหกรรมวัคซีนจึงใช้งบประมาณที่สูงในการดําเนิน
กิจการ การแข่งขันจึงเป็นสิ่งท่ีทําได้ยาก ดังนั้น การดําเนินการให้มีวัคซีนมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ จึงจะทําให้
องค์กรอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรม  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ
และถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

เนื่องจากการบังคับของ พรบ.สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ จะต้องดําเนินการภายใต้หลักจรรยาบรรณฯ ซ่ึงจะต้องได้รับมาตรฐาน ท่ีเป็นท่ียอมรับจากสากล แม้ว่า
การดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณที่สูง แต่จะคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะจะทําให้การผลิตและ
ทดสอบวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงเป็นท่ียอมรับจากสากล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

เนื่องจาก สทช. เป็นองค์กรท่ีมีผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมากและมีหลากหลายวิชาชีพ อีกท้ังยังมี
หน่วยงานภายในที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลายด้าน ลักษณะงานเป็นหน่วยงานด้านการผลิต ซ่ึงแตกต่างกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในภาครัฐด้วยกัน ดังนั้น การจัดทําโครงสร้างโดยวิธีของทางราชการ อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ ทําให้บางครั้งในการบริหารงานอาจสะดุดไม่ราบลื่นและล่าช้า บุคลากรหลายตําแหน่งไม่สามารถเลือกปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญ งานที่มีประสบการณ์หรืองานที่มีความรู้เฉพาะเจาะจง รวมท้ังอาจจําเป็นต้องทําหลายหน้าท่ี จึงเกิด
ความสับสน ความล่าช้าและความผิดพลาด ดังนั้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องดําเนินการ เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 

เนื่องจาก ปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก ซ่ึงเกือบท้ังหมดดําเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ การส่งผ่านข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินการขององค์กร การประสานงานระหว่างหน่วย ฯลฯ ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมีความถูกต้องแม่นยํา และประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้เป็นจํานวน
มาก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ซ่ึงต้องใช้ความ
ถูกต้องและแม่นยําสูง รวมทั้งต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อสินค้า
ได้ สทช.จึงได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใช้มาหลายปี แต่เพ่ือความครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านไม่ให้มี
ด้านหนึ่งด้านใดเป็นตัวฉุดองค์กรให้ถอยหลัง จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ครอบคลุม
การดําเนินการทุกๆ ด้านภายในองค์กรอย่างแท้จริง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
 

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

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
 

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

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
สัตว์ 

 

เนื่องจากสทช. มีความได้เปรียบที่ใช้เชื้อสายพันธุ์พื้นเมืองในการผลิตชีวภัณฑ์ ซึ่งตรงกับโรคระบาด
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี มีกระบวนการทดสอบและผลการทดสอบอิงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง ทําให้องค์กรภายนอกมีความต้องการร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตชนิดของชีวภัณฑ์และอื่นๆ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด กลยุทธ์
มาตรการ/แนวทาง และแผนปฏิบัติการ   

ประจําป ี2561-2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้ สทช. มี
โรงงานวัคซีนที่
ได้รับมาตรฐาน 
GMP 

1. มีการดําเนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษา
ปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้ได้
ตามมาตรฐาน GMP 

จ้างที่
ปรึกษา 

ที่ปรึกษา
ทําการ
สํารวจ
และ

สรุปผล 

      1. เร่งรัดการ
ดําเนินการให้
โรงงานวัคซีน
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

1.จัดทําTORจ้างที่ปรึกษา
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีก 

หลัก: กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
รอง: ฝ่ายประกันคุณภาพ 

                 
2. มีการจ้างปรับปรุง
โรงงานตามผล
การศึกษาจากบริษัท
ที่ปรึกษา 

    ดําเนินการ
จัดจ้าง
ปรับปรุง

โรงงานผลิต
วัคซีน   
สัตว์ปีก 

ดําเนินการ
จัดจ้าง
ปรับปรุง

โรงงานผลิต
วัคซีน   
สัตว์ปีก 

ยื่นขอ
การ
ตรวจ
รับรอง 
GMP 

  2.จ้างเหมาปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

  
               
3. ได้ SOP ใน
ขั้นตอน 

1
โครงการ 

          1. โครงการจัดทํา SOP
การผลิตวัคซีนแบคทีเรีย   

การผลิตวัคซีน              
แบคทีเรียและสาร                 
ทดสอบ (แอนติเจน-                 
โรสเบงกอล)                 
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice, GMP (PIC/S) 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตว์ ให้มีมาตรฐานตามสากล  ซ่ึงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ GMP (PIC/S) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์จะต้องได้รับการรับรอง GMP (PIC/S) จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงได้กําหนดให้
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกซ่ึงเป็นโรงงานที่มีความพร้อมมากที่สุดดําเนินการเพื่อขอรับรอง GMP (PIC/S) 
  ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงจําเป็นต้องจ้างท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพ่ือ
จัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S)   โดย
ออกแบบรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มีระบบป้องกันการแพร่เชื้อสู่ภายนอกและสิ่งแวดล้อม รวมถึงป้องกันเชื้ออ่ืนๆ 
ปนเปื้อนเข้าสู่อาคาร มีการกําหนดแรงดันอากาศ ระดับความสะอาดของห้อง ทิศทางเข้าออกของวัสดุ ของผู้ปฏิบัติงาน 
พร้อมท้ังมีการจัดวางตําแหน่งอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ในการผลิตที่ถูกต้อง สะดวก เหมาะสม โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) และกฎหมายประกอบต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นต้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือออกแบบแบบแปลนแนวคิด (Conceptual Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้
ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) รวมท้ังกําหนดพื้นท่ีการทํางานให้สะดวกปลอดภัยตามพรบ.
โรงงาน โดยแบบแปลนท่ีได้ต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

๒.๒ เพ่ือออกแบบแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ระดับ
ความสะอาดของห้องต่างๆ รวมท้ังกําหนดรายละเอียดของวัสดุในการปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
โครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมด  

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

 ได้แบบแปลนแนวคิด (Conceptual Design)และแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design)  รวมท้ัง
ประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และระบบต่างๆทั้งหมด เพ่ือปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP(PIC/S)  ท้ังนี้ต้องสอดคล้อง
กับข้อกําหนดความต้องการของผู้ใช้ (user requirement specification) 

๔. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํา
รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
๔.๒. คณะกรรมการจัดทําร่างข้อกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) เบื้องต้น 
๔.๓. เสนอร่าง TOR ให้กรมปศุสัตว์อนุมัติ 
๔.๔. ดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาตามระเบียบพัสดุ 
๔.๕. ท่ีปรึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง 
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๕. แผนปฏิบัติการ 

- แนบท้าย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๑๘ เดือน 

๗. งบประมาณ 

   งบประมาณในการดําเนินการโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice, GMP (PIC/S) ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมนุเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย วงเงิน ๙,8๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายประกันคุณภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ 

๙. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๙.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) โครงการจ้างท่ีปรึกษา
สํารวจ วางแผน ให้คําแนะนํา และจัดทําแผนสําหรับการออกแบบปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

๙.๒ มีการจัดทําร่างข้อกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) เบื้องต้น 
๙.๓ มีการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาตามระเบียบพัสดุ 
๙.๔ ท่ีปรึกษาดําเนินงานและส่งมอบงานตามตามแผนสัญญาจ้าง 

๑๐.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ได้รายงานผลการสํารวจวิเคราะห์ความเหมาะสมและข้อจํากัดของสถานที่โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
ท้ังในส่วนอาคารทดสอบคุณภาพ คลังพัสดุ และระบบสนับสนุน รวมทั้งศักยภาพของระบบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ี
จะส่งผลต่อการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) รวมท้ังรายละเอียดเอกสารระบุความต้องการ
ของผู้ใช้ และแบบแปลนพื้นฐาน (Basic Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก เพ่ือค้นหาและนําเอา
ระบบท่ีเหมาะสมมาใช้งาน  

๑๐.๒ ได้แบบแปลนรายละเอียด (Detailed  Design) สําหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ระดับ
ความสะอาดของห้องต่างๆรวมทั้งกําหนดรายละเอียดของ วัสดุในการปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
โครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
(PIC/S) 
๑๐.๓ ได้ประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร 
อุปกรณ์ และระบบต่างๆทั้งหมด พร้อมสําเนาพิมพ์เขียว และรายละเอียดอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับการปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) 
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๕. แผนปฏบิัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําป ี๒๕๖๑ 
ประเด็นยทุธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนําไปปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP 
กลยุทธ์ที่ ๑ :เร่งรัดการดําเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรบัรองมาตรฐาน 
GMP 
แผนปฏิบตัิการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์Good Manufacturing Practice, GMP(PIC/S) 
หน่วยงานเจ้าภาพ :กลุ่มผลติชีวภัณฑ์, ฝ่ายประกัน
คุณภาพ ตัวชี้วดั ได้ที่ปรึกษาและทีป่รึกษาเข้าดาํเนินงาน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ผลการศึกษาและวงเงินที่ได้ในการปรับปรุง ค่าเป้าหมาย ๔๐% 

วันปรับปรงุครั้งที่............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสดุ 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 ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ฝ่ายจัดซื้อ 
ได้เปิดซองเสนอ

ราคา 
ไม่มี ตค.๖๐ เมย.๖๑ 

แผน                     

ทําจริง                         

๒ 
ที่ปรึกษาเข้าสํารวจและเสนอ
รายงาน 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

ได้รายงานสรุปผล
การศึกษา 

๗,๐๐๐,๐๐๐ พค.๖๑ ตค.๖๒ 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการจัดจ้างปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ตาม
รายงานจากที่ปรึกษา 

ฝ่ายจัดซื้อ 
ได้เปิดซองเสนอ

ราคา 
ไม่มี ต.ค. เม.ย. 

แผน                     

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีก 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

ได้เริ่มการปรับปรุง   พ.ค.   
แผน                     

ทําจริง                         

๕             
                    

                          

๖             
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โครงการ “การจัดทํา SOP การผลิควัคซีนแบคทีเรีย” 

๑.หลักการและเหตุผล 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตว์ให้มีมาตรฐานตามสากล ซ่ึงตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ GMP (PIC/S) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์จะต้องได้รับการรับรอง GMP (PIC/S) จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงได้กําหนดให้
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกซ่ึงเป็นโรงงานที่มีความพร้อมมากท่ีสุดดําเนินการเพื่อขอรับรอง GMP (PIC/S) ฝ่ายผลิตวัค
วีนแบคทีเรียจําเป็นต้องดําเนินการจัดทํา SOP การผลิตวัคซีนเพ่ือให้มีเอกสาร SOP ประกอบการผลิตและเพ่ือให้
โรงงานได้รับรองมาตรฐานจาก GMP (PIC/S) 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรียมีเอกสาร SOP ใช้ในการประกอบการผลิต 
 ๒.๒ เพ่ือให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) 
๓.เป้าหมาย 
 ได้เอกสาร SOP ท่ีผ่านการอนุมัติการใช้งานอย่างถูกต้อง 
๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๔.๑ แต่งตั้งและกําหนดคณะการทํางาน 
 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี ๑ 

๔.๓ รวบรวมข้อมูลข้ันตอนการผลิต 
๔.๔ จัดทําเอกสาร SOP 
๔.๕ ส่งเอกสาร SOP ให้ฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณา 
๔.๖ ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนํา 
๔.๗ จัดส่งเอกสาร SOP ท่ีได้ทําการแก้ไขแล้วให้ฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณา 
๔.๘ ติดตามและประเมิณผลโครงการ 

๕.แผนปฏิบัติงาน 
- แนบท้าย  

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๑๒ เดือน   
๗.งบประมาณ 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
๘.ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย และฝ่ายประกันคุณภาพสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
๙.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ร้อยล่ะความสําเร็จของ SOP ท่ีได้รับการอนุมัติจากฝ่ายประกันคุณภาพ 
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๑o.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรียได้มีเอกสาร SOP เพ่ือใช้ในประกอบการผลิตท่ีมีข้ันตอนอย่างมีมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับ GMP (PIC/S) ต่อไป 
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๕. แผนปฏบิัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําป ี๒๕๖๐ 
ประเด็นยทุธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์ ๑.เพื่อให้ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรียมีเอกสาร sopประกอบการผลิต 

กลยุทธ์ที่ ๖ : ๒.เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทําsopการผลิตวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วดั ร้อยละของsopที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายประกันคุณภาพ 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :คณะกรรมการInternal Auditและฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ๘๐ 

วันปรับปรงุครั้งที่............... 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 
ต.ค.-๖๐ ต.ค.-๖๐ แผน /                     

ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่๑ 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

แจ้งวัตถุประสงค์การ
จัดทํา sop 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

พ.ย.-๖๐ พ.ย.-๖๐ 
แผน   /                   

ทําจริง                         

3 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการผลิต 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้ข้อมูลขั้นตอนการ
ผลิต 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ธ.ค.-๖๐ ธ.ค.-๖๐ 
แผน   /                   

ทําจริง                         

4 จัดทําเอกสารsop 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้เอกสารsop 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ม.ค.-๖๑ มี.ค.-๖๑ แผน   / / /             

ทําจริง                         

5 
ส่งเอกสารsopให้ฝ่ายประกัน
คุณภาพพิจารณา 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ได้รับการพิจารณา 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
เม.ย.-๖๑ พ.ค.-๖๑ แผน         / /         

ทําจริง                         

6 ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนํา 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้รับการแก้ไขให ้
ถูกต้อง 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มิ.ย.-๖๑ ก.ค.-๖๑ 
แผน           / /     

ทําจริง                         

7 
ส่งเอกสารsopที่แก้ไขแล้วให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพพิจารณา 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ได้รับการพิจารณา
เพิ่มเติม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ส.ค.-๖๑ ก.ย.-๖๑ 
แผน               / / 

ทําจริง                         

8 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ฝ่ายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ได้sopที่ผ่านการ
อนุมัติ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ก.ย.-๖๑ ก.ย.-๖๑ 
แผน             / 

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช.
พัฒนาการผลิต
วัคซีนที่มีคุณภาพ
และปริมาณ      
เพืยงพอภายใต้
หลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต
(ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 

1. ได้โปรแกรมการ
ทําแห้งวัคซีนบรู-
เซลโลซิสที่เหมาะสม 

1
โครงการ 

        

๑. พัฒนาการผลิต
วัคซีนให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ 

1. โครงการ จัดทํา
แผนการศึกษาโปรแกรม
การทําแห้ง วัคซีนบรู-
เซลโลซิสที่เหมาะสม 

หลัก: กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ 

ของแผนยุทธศาสตร์      
กรมปศุสัตว์       
2561-2565)        
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โครงการจัดทําแผนการศึกษาโปรแกรมการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซีสที่เหมาะสม 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีปัญหาเรื่องปริมาณเชื้อมีชีวิตภายหลังการทําแห้งท่ีต่ํากว่ามาตรฐาน 
OIE กําหนดปริมาณเชื่อมีชีวิต ไม่น้อยกว่า ๕ x ๑o๑๐ CFU/dose แต่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตได้ในช่วง ๔ x 
๑๐๑๐  ถึง ๘ x ๑๐๑๐ CFU/dose ทําให้มีวัคซีนบางชุดไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพด้านปริฒาณเชื้อมีชีวิตท้ังท่ีได้
ทดลองแก้ปัญหาโดยปรับปริมาณบรรจุ และปรับความเข้มข้นแล้วก็ยังพบปัญหาอยู่ จากการประชุมหาสาเหตุมี
สมมติฐานว่า อาจจะเกิดจากโปรแกรมทําแห้งยังไม่เหมาะสมพอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อมูลในการ
ปรับโปรแกรมการทําแห้งให้เหมาะสม เพ่ือนําไปปรับปรุงการผลิตวัคซีนต่อไป 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือประเมินกระบวนการผลิตในแต่ละข้ันตอน โดยเฉพาะข้ันตอนการทําแห้งวัคซีนว่ามีข้อผิดพลาดใน
ด้านใด ไม่ว่าจะด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กรรมวิธีและรวมไปถึงโปรแกรมในแต่ละข้ันตอน 
 ๒.๒ ค้นหาสาเหตุท่ีทําให้ปริมาณเชื้อต่ํากว่ามาตรฐาน 
 ๒.๓ หาทางแก้ไขปัญหาที่พบและทําการป้องกัน 
๓.เป้าหมาย 
  ทราบข้อบกพร่องและปัญหา เพ่ือให้ได้โปรแกรมการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซีสท่ีเหมาะสม 
๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๔.๑ แต่งตั้งและกําหนดคณะการทํางาน 
 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี ๑ 

๔.๓ รวบรวมข้อมูลข้ันตอนการผลิต 
๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี ๒ เพ่ือหาแนวทางการศึกษา 
๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี ๓ จัดทําแผนการศึกษา 
๔.๖ เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอย่างน้ําวัคซีนสด 
๔.๗ นําตัวอย่างวัคซีนเข้าทําแห้งด้วยโปรแกรมต่างๆ 
๔.๘ ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวิต 
๔.๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕.แผนปฏิบัติงาน 
- แนบท้าย  

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๑๒ เดือน  

๗.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
๘.ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุ่มวิจัยและพัฒนา ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 
๙.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ร้อยละผลการทดสอบวัคซีนตรงตามมาตรฐาน 
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๑o.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่ทําให้ปริมาณเชื้อต่ํากว่ามาตรฐาน 
 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนท่ียังบกพร่อง 
 ๑๐.๓ สามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลโลซีส 
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๕. แผนปฏบิัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําป ี๒๕๖๐ 
ประเด็นยทุธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค ์เพื่อให้ได้โปรแกรมการทาํแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 
กลยุทธ์ที ่๖ :พัฒนาโปรแกรมการทําแหง้วัคซีนบรูเซลโลซิสให้ได้มาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการ : โครงการศึกษาโปรแกรมการทําแห้งวัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 
หน่วยงานเจ้าภาพ :ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วดั ผลการทดสอบวัคซีนตามมาตรฐาน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ :กลุ่มวิจัยและพัฒนา ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐ 

วันปรับปรงุครั้งที่............... 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 
กลุ่วิจยัและ

พัฒนา 
ได้คณะทํางาน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค.-๖๐ ต.ค.-๖๐ แผน /                     
ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่๑ คณะทํางาน 
แจ้งปัญหาขั้นตอน
การทําแห้งวัคซีน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

พ.ย.-๖๐ พ.ย.-๖๐ 
แผน   /                   

ทําจริง                         

3 รวบรวมขัอมูลการผลิต คณะทํางาน ได้ข้อมูล 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ธ.ค.-๖๐ ธ.ค.-๖๐ แผน   /                   

ทําจริง                         

4 ประชุมครั้งที่๒หาแนวทางการศึกษา คณะทํางาน วิเคราะห์ปัญหา 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ม.ค.-๖๑ ม.ค.-๖๑ 

แผน   /                 

ทําจริง                         

5 
ประชุมครั้งที่๓ จัดทําแผนการศึกษา 

คณะทํางาน ได้แผนการศึกษา 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ก.พ.-๖๑ ก.พ.-๖๑ 

แผน   /               

ทําจริง                         

6 เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอย่างน้ําวัคซีนสด 
ฝ่ายผลิตวัคซีน
แบคทีเรีย 

ได้ตัวอย่างวัคซีน
สด 

เงินทุน
หมุนเวียน 

มี.ค.-๖๑ มี.ค.-๖๑ 
แผน     /             

ทําจริง                         

7 
นําตัวอย่างวัคซีนเข้าทําแห้งด้วย ฝ่ายผลิตวัคซีน

แบคทีเรีย 
ได้ตัวอย่างวัคซีน

ทําแห้ง 
เงินทุน

หมุนเวียน 
เม.ย.-๖๑ พ.ค.-๖๑ 

แผน   / /         

โปรแกรมต่างๆ ทําจริง                         

8 ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวิต 
ฝ่ายทดสอบ
คุณภาพวัคซีน 

ได้ผลการทดสอบ
วัคซีน 

เงินทุน
หมุนเวียน 

มิ.ย.-๖๑ ก.ค.-๖๑ 
แผน         / /     

ทําจริง                         

9 ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ได้ผลการศึกษา
โปรแกรมที่
แตกต่าง 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ส.ค.-๖๑ ส.ค.-๖๑ 
แผน           /   

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 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 โครงการ     ๑. จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์จนได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสากล 

๑. โครงการ จัดทํา
แผนการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ปี 
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

หลัก: กลุ่มสัตว์ทดลอง 

          
          
          
          
          

๒. ความสําเร็จของ
การดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ 
ระยะที่ ๑ 

      ๑๐๐%   ๒. ปรับปรุงการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑. โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 
๑ 

หลัก: กลุ่มสัตว์ทดลอง 

          
          
          
          

          
๓. ความสําเร็จของ
การดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ 
ระยะที่ ๒ 

        ๑๐๐% ๒. โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 
๒ 

หลัก: กลุ่มสัตว์ทดลอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. เพื่อให้บุคลากร
ของ สทช. ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

  

๙๐%       ๓. พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ 

หลัก: กลุ่มสัตว์ทดลอง 

๒. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วมดูงาน
ด้านสัตว์ทดลอง 

  

๙๐%   

    

๒. โครงการดูงานด้าน
สัตว์ทดลอง ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

หลัก: กลุ่มสัตว์ทดลอง 

๓. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ร่วม
ประชุมด้าน
สัตว์ทดลอง 

    

๙๐%     ๓. โครงการประชุมด้าน
สัตว์ทดลอง ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

หลัก: กลุ่มสัตว์ทดลอง 
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โครงการจัดทํา 
แผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ประจําปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 

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

 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิตวัคซีนเข้าสู่มาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี
สัตว์ทดลองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิจัย ทดสอบและผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะนํามาใช้ในการวิจัย การทดสอบ
หรือการผลิตชีววัตถุนั้นต้องเป็นสัตว์ท่ีได้รับการควบคุมและเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานทั้งทางด้านพันธุกรรม 
สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือท่ีจะม่ันใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจากการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะเหมือนกันทุกครั้ง ซ่ึงจะทําให้เกิดความแม่นยําของผลงานเป็นท่ียอมรับ สมควรท่ีจะพิจารณานําไปใช้พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนท่ีมีการผลิตออกมานั้น ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยท่ีให้ผลแม่นยําเพ่ือท่ีจะม่ันใจว่าเม่ือนําไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของประชาชนหรือ
สัตว์ ดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามท่ีใช้สัตว์ท่ีไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มี
การเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการติดเชื้อและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์เช่นที่เป็นอยู่ใน 
สทช. ปัจจุบันนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์แล้ว ยังถือว่ากระทําผิด
ต่อจรรยาบรรณการใช้สัตว์สากลอีกด้วย จากการท่ีไม่สามารถจัดการให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพท่ีดี และการที่ปล่อยให้สัตว์
ต้องสละชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์จากการท่ีไม่สามารถนําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 

งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ และงานวิจัยท่ีใช้สัตว์ท่ีดี ถูกต้องแม่นยํา จนเป็นท่ียอมรับของสากล 
จําเป็นต้องใช้สัตว์จากแหล่งผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถให้บริการสัตว์ตามข้อกําหนดได้อย่างต่อเนื่อง 
การผลิตสัตว์ท่ีได้มาตรฐานคุณภาพเพื่อบริการสําหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการเลี้ยงด้วยระบบอนามัยเข้ม 
(Strict Hygienic Conventional หรือ  Clean Conventional) และ/หรือระบบปลอดเชื้อจําเพาะ (Specified 
Pathogen Free) และ/หรือ ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) แม้ว่าปัจจุบันสถานที่ดําเนินงานวิจัย งานทดสอบ 
และงานผลิตชีววัตถุ โดยส่วนใหญ่จะไม่ทําการผลิตและบริการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ข้ึนเองภายในหน่วยงาน 
เว้นแต่หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานที่มีการใช้สัตว์
จําเพาะชนิดหรือสายพันธุ์เป็นระยะเวลานาน 
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-๒- 

ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าการผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากต้องใช้สถานที่ และบุคลากรจํานวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงแล้วยังต้องใช้
งบประมาณดําเนินการสูงอีกด้วย สทช. จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท้ัง
ด้านการผลิต การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลก 
ซ่ึงมีการกําหนดข้อกติกาต่างๆ ท่ีใช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรื่องต่างๆ ของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอย่างไม่ได้มาตรฐาน มักเป็นหัวข้อท่ีถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าท้ังท่ีเก่ียวข้องและ
ไม่เก่ียวข้อง 

 

สทช. จึงมุ่งเป้าไปท่ีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ืองานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์ โดยให้มีโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายในหน่วยงาน ทําให้สามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล นําไปสู่ผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ท่ีมีความถูกต้อง แม่นยํา ได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสากลสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพ้ืนฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างจริงจังต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักการของ 3Rs  

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน มี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตวัตถุ 

๒.๔. เพ่ือทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นท่ียอมรับของสากล 
 

๓. กลุ่มเป้าหมายของการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
แบ่งเป็น ๒ ระยะ 
ระยะที่ ๑ เป็นการปรับปรุงแหล่งผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักจรรยาบรรณ 
ระยะที่ ๒ เป็นการปรับปรุงแหล่งเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและ

ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ 
 

๔. สถานที่ดําเนินการ 
ระยะที่ ๑ : ฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง และฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 
ระยะที่ ๒ : ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด และฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนชนิดต่างๆ 
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๕. ระยะเวลาการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 

ระยะที่ ๑ : เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (๑ ปี) 
ระยะที่ ๒ : เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (๑ ปี) 
 

๖. วิธีการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาแนวทาง จัดทําแผน คํานวณงบประมาณ 

จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕   
 

๗. วิทยากร 
ไม่มี 
 

๘. รายละเอียดการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
๘.๑ การแต่งตั้งคณะทํางาน 
๘.๒ การวางแผนและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
๘.๓ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
๘.๔ การสรุปบทวิเคราะห์และวางแนวทาง 
๘.๕ การบริหารความเสี่ยงโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มทุน 
๘.๖ การคํานวณงบประมาณ และจัดทําโครงการปรับปรุง ระยะที่ ๑ 
๘.๗ การเสนอของบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

 
๙. งบประมาณในการจัดทําแผนการปรับปรุง 

ไม่มี 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง  
 

๑๒. คณะทํางาน 
คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของ สทช.  

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
- ได้แผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ เพ่ือขอ

งบประมาณปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมาย ๑ โครงการ 
- ได้แผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ เพ่ือขอ

งบประมาณปี ๒๕๖๕ ค่าเปา้หมาย ๑ โครงการ 
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๑๔. การประเมินผลการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
- ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน ตั้งแต่นําแผนฯ ไปเสนอ จนได้รับงบประมาณ 

 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ได้รับงบประมาณ โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี 

๒๕๖๔ 
- ได้รับงบประมาณ โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี 

๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําป ี๒๕๖๒ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช.ให้ได้มาตรฐานสากลฯ 

๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที ่๑ : จัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
สากล 

๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแหล่งผลิตและบริการสัตว์มีมาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ 

แผนปฏิบตัิการ : โครงการจัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ระยะที่ ๑  

๔. เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มสัตว์ทดลอง ตัวชี้วดั ได้แผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ค่าเป้าหมาย ๑ โครงการ 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรงุครั้งที่........... 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 กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 
แผน                    

ทําจริง                         

๓ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. ๖๑ พ.ย. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๔ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๕ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๒ ก.พ. ๖๒ 
แผน                  

ทําจริง                         

๗ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๖ 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. 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. 

๘ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๗ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๒ เม.ย.-๐๕ 
แผน                

ทําจริง                         

๙ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๘ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ค.-๐๕ พ.ค.-๐๕ 
แผน              

ทําจริง                         

๑๐ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๙ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย มิ.ย.-๐๕ มิ.ย.-๐๕ 
แผน            

ทําจริง                         

๑๑ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑๐ คณะทํางาน 
สิ้นสุดการวิเคราะห์
และหาแนวทาง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.-๐๕ ก.ค.-๐๕ 
แผน                  

ทําจริง                         

๑๒ 
สรุปผลการดําเนินงาน และ
จัดทําคําของบประมาณ
โครงการ ระยะที ่๑ 

คณะทํางาน 
คําของบประมาณ
โครงการ ระยะที ่๑ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส.ค.-๐๕ ส.ค.-๐๕ 
แผน                  

ทําจริง                         
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โครงการปรับปรุง 
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ 

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

 
๑๖. หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิตวัคซีนเข้าสู่มาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี
สัตว์ทดลองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิจัย ทดสอบและผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะนํามาใช้ในการวิจัย การทดสอบ
หรือการผลิตชีววัตถุนั้นต้องเป็นสัตว์ท่ีได้รับการควบคุมและเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานทั้งทางด้านพันธุกรรม 
สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือท่ีจะม่ันใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจากการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะเหมือนกันทุกครั้ง ซ่ึงจะทําให้เกิดความแม่นยําของผลงานเป็นท่ียอมรับ สมควรท่ีจะพิจารณานําไปใช้พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนท่ีมีการผลิตออกมานั้น ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยท่ีให้ผลแม่นยําเพ่ือท่ีจะม่ันใจว่าเม่ือนําไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของประชาชนหรือ
สัตว์ ดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามท่ีใช้สัตว์ท่ีไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มี
การเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการติดเชื้อและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์เช่นที่เป็นอยู่ใน 
สทช. ปัจจุบันนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์แล้ว ยังถือว่ากระทําผิด
ต่อจรรยาบรรณการใช้สัตว์สากลอีกด้วย จากการท่ีไม่สามารถจัดการให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพท่ีดี และการที่ปล่อยให้สัตว์
ต้องสละชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์จากการท่ีไม่สามารถนําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 

ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าการผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากต้องใช้สถานที่ และบุคลากรจํานวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงแล้วยังต้องใช้
งบประมาณดําเนินการสูงอีกด้วย สทช. จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท้ัง
ด้านการผลิต การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลก 
ซ่ึงมีการกําหนดข้อกติกาต่างๆ ท่ีใช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรื่องต่างๆ ของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอย่างไม่ได้มาตรฐาน มักเป็นหัวข้อท่ีถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าท้ังท่ีเก่ียวข้องและ
ไม่เก่ียวข้อง 
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สทช. จึงมุ่งเป้าไปท่ีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ืองานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์ โดยให้มีโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายในหน่วยงาน ทําให้สามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล นําไปสู่ผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ท่ีมีความถูกต้อง แม่นยํา ได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสากลสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพ้ืนฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างจริงจังต่อไป 

 

๑๗. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้อง

กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักการของ 3Rs  

๒.๓ เพ่ือทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นท่ียอมรับของสากล 
 

๑๘. กลุ่มเป้าหมายของการปรับปรุงฯ 
ระยะที่ ๑ เป็นการปรับปรุงแหล่งผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักจรรยาบรรณ  
 

๑๙. สถานที่ดําเนินการ 
ระยะที่ ๑ : ฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง และฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 

 

๒๐. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะที่ ๑ : เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (๑ ปี) 

 

๒๑. วิธีการดําเนินการ 
จัดจ้างโครงการปรับปรุงฯ ตามงบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๔   

 

๒๒. วิทยากร 
ไม่มี 
 

๒๓. รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงฯ 
รายละเอียดการปรับปรุง ให้ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว 
 

๒๔. งบประมาณในการปรับปรุงฯ ระยะที่ ๑ 
งบประมาณการปรับปรุง ต้องผ่านการคํานวณและอนุมัติงบประมาณจากแผนการปรับปรุงการเลี้ยง

และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ 
 

 

 



64 
 

-4- 
 

๒๕. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๒๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง  
 

๒๗. คณะทํางาน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดําเนินการตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง   

 

๒๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ 

โดยมีค่าเป้าหมาย คือ ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และทันกําหนดเวลาการส่งมอบ  
 

๒๙. การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไม่พบความบกพร่อง เสียหายและ

สามารถใช้งานได้ดี จนหมดช่วงเวลาคํ้าประกันของสัญญา  
 

๓๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ปรับปรุงหน่วยงานท่ีผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ได้รับการปรับปรุงจนสามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําป ี๒๕๖๔ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่ผลิตสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ให้ได้มาตรฐานสากลฯ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทช. มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณฯ 

กลยุทธ์ที ่๒ : ปรับปรุงการเลี้ยงและใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๓. เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
แผนปฏิบตัิการ : โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑  
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่ม
สัตว์ทดลอง ตัวชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑  

ค่าเป้าหมาย ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และ
ทันกําหนดเวลาการส่งมอบ  

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรงุครั้งที่............... 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 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  กลุ่มบริหารฯ ได้คณะกรรมการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๓ ต.ค. ๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง คณะกรรมการ ได้ผู้รับจ้าง 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ต.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ 
แผน                    

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการควบคุมและตรวจรับ
การจ้าง 

คณะกรรมการ ตามงวดการส่งมอบ ม.ค. ๖๔ มิ.ย. ๖๔ 
แผน          

ทําจริง                         

๔ ดําเนินการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการ งวดสุดท้าย ก.ค. ๖๔ ก.ค. ๖๔ 
แผน                    

ทําจริง                         

              
แผน                   

ทําจริง                         
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โครงการปรับปรุง 
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ 

ประจําปี ๒๕๖๕ 
 

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

๓๑. หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิตวัคซีนเข้าสู่มาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี
สัตว์ทดลองเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิจัย ทดสอบและผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะนํามาใช้ในการวิจัย การทดสอบ
หรือการผลิตชีววัตถุนั้นต้องเป็นสัตว์ท่ีได้รับการควบคุมและเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานทั้งทางด้านพันธุกรรม 
สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือท่ีจะม่ันใจได้ว่าผลงานที่ได้รับจากการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะเหมือนกันทุกครั้ง ซ่ึงจะทําให้เกิดความแม่นยําของผลงานเป็นท่ียอมรับ สมควรท่ีจะพิจารณานําไปใช้พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนท่ีมีการผลิตออกมานั้น ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยท่ีให้ผลแม่นยําเพ่ือท่ีจะม่ันใจว่าเม่ือนําไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของประชาชนหรือ
สัตว์ ดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามท่ีใช้สัตว์ท่ีไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มี
การเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการติดเชื้อและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์เช่นที่เป็นอยู่ใน 
สทช. ปัจจุบันนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตว์แล้ว ยังถือว่ากระทําผิด
ต่อจรรยาบรรณการใช้สัตว์สากลอีกด้วย จากการท่ีไม่สามารถจัดการให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพท่ีดี และการที่ปล่อยให้สัตว์
ต้องสละชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์จากการท่ีไม่สามารถนําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 

ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าการผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากต้องใช้สถานที่ และบุคลากรจํานวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงแล้วยังต้องใช้
งบประมาณดําเนินการสูงอีกด้วย สทช. จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท้ัง
ด้านการผลิต การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลก 
ซ่ึงมีการกําหนดข้อกติกาต่างๆ ท่ีใช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรื่องต่างๆ ของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอย่างไม่ได้มาตรฐาน มักเป็นหัวข้อท่ีถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าท้ังท่ีเก่ียวข้องและ
ไม่เก่ียวข้อง 
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-๒- 
 

สทช. จึงมุ่งเป้าไปท่ีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ืองานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์ โดยให้มีโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายในหน่วยงาน ทําให้สามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล นําไปสู่ผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ท่ีมีความถูกต้อง แม่นยํา ได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสากลสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพ้ืนฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างจริงจังต่อไป 
๓๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ให้ได้มาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักการของ 3Rs  

๒.๓ เพ่ือทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นท่ียอมรับของสากล 
 

๓๓. กลุ่มเป้าหมายของการปรับปรุงฯ 
ระยะที่ ๒ เป็นการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานและ

ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ  
 

๓๔. สถานที่ดําเนินการ 
ระยะที่ ๒ : ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์และกาฬโรคเป็ด และฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนชนิดต่างๆ 

 

๓๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะที่ ๒ : เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (๑ ปี) 

 

๓๖. วิธีการดําเนินการ 
จัดจ้างโครงการปรับปรุงฯ ตามงบประมาณที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๕   

 

๓๗. วิทยากร 
ไม่มี 

 

๓๘. รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงฯ 
รายละเอียดการปรับปรุง ให้ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว 
 

๓๙. งบประมาณในการปรับปรุงฯ ระยะที่ ๒ 
งบประมาณการปรับปรุง ต้องผ่านการคํานวณและอนุมัติงบประมาณจากแผนการปรับปรุงการเลี้ยง

และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ 
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-๓- 

 

๔๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๔๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง  
 

๔๒. คณะทํางาน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดําเนินการตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง   

 

๔๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ 

โดยมีค่าเป้าหมาย คือ ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และทันกําหนดเวลาการส่งมอบ  
 

๔๔. การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไม่พบความบกพร่อง เสียหายและ

สามารถใช้งานได้ดี จนหมดช่วงเวลาคํ้าประกันของสัญญา  
 

๔๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ได้รับการปรับปรุงจน

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําป ี๒๕๖๕ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อปรับปรุงหน่วยงานที่เลี้ยงและใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สทช. ให้ได้มาตรฐานสากลฯ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทช. มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณฯ 

กลยุทธ์ที ่๒ : ปรับปรุงการเลี้ยงและใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๓. เพื่อทําให้การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ของ สทช. เป็นที่ยอมรับของสากล 
แผนปฏิบตัิการ : โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒  
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่ม
สัตว์ทดลอง ตัวชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒  

ค่าเป้าหมาย ผู้รับจ้างดําเนินการได้ตรงตามสัญญา และทัน
กําหนดเวลาการส่งมอบ  

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ความร่วมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรงุครั้งที่............... 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
. 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  กลุ่มบริหารฯ ได้คณะกรรมการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๔ ต.ค. ๖๔ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง คณะกรรมการ ได้ผู้รับจ้าง 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ต.ค. ๖๔ ธ.ค. ๖๔ 
แผน                    

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการควบคุมและตรวจรับ
การจ้าง 

คณะกรรมการ ตามงวดการส่งมอบ ม.ค. ๖๕ มิ.ย. ๖๕ 
แผน          

ทําจริง                         

๔ ดําเนินการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการ งวดสุดท้าย ก.ค. ๖๕ ก.ค. ๖๕ 
แผน                    

ทําจริง                         

              
แผน                   

ทําจริง                         

              
แผน                 

ทําจริง                         
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๒ 

ประจําปี ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------- 

๔๖. หลักการและเหตุผล 
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประกอบด้วย งานผลิต

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

 

ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ดําเนินการผลักดัน พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้เพ่ือให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จะต้อง
ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้จรรยาบรรณการดําเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงก่อให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง เม่ือเกิดการปรับปรุงพัฒนาในสถานที่ท่ีเลี้ยงและใช้สัตว์ พระราชบัญญัติฯ จึงได้
กําหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดการอบรมให้ผู้เลี้ยงและใช้สัตว์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องภายในหน่วยงานควบคู่กันไปด้วย จึงจะ
ทําให้หน่วยงานนั้นๆ สามารถดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณฯ 
พระราชบัญญัติฯ และมีมาตรฐานสากล 

 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอจัดทําโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์” ครั้งท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ ซ่ึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยให้ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังผู้เก่ียวข้อง เช่น ช่าง เป็นต้น มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
การดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมาตรฐานสากล 

 

๔๗. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ 3Rs 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 

๔๘. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท่ีเก่ียวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ รวมจํานวน ๖๐ คน (รุ่นท่ี ๒) 
 

๔๙. สถานที่จัดฝึกอบรม 
โรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด 

 

๕๐. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
จํานวน ๒ วัน ๑ คืน 
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๕๑. วิธีการฝึกอบรม 
บรรยาย / อภิปราย / ตอบข้อซักถาม 

 

๕๒. วิทยากร 
วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

 

๕๓. รายละเอียดหลักสูตร 
๘.๑ หัวข้อ : ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  จํานวน ๓ ช่ัวโมง  
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้ได้รับทราบถึงภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีความเข้าใจท่ี
ตรงกัน 

รายละเอียดของวิชา 
- งานทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้สัตว์ 
- สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
- การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
- ปัญหาจากการใช้สัตว์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
- การกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว ์
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 

๘.๒ หัวข้อ : จรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการ 3 Rs    จํานวน ๓ ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้ได้รับทราบถึงเนื้อหาสาระของ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการ 3 Rs  
รายละเอียดของวิชา 
- การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (ความเป็นมา และประโยชน์) 
- ปัจจัยท่ีผลกระทบต่องานทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้สัตว์เป็นตัวแบบ 
- หลักการ 3Rs 
- การหลีกเลี่ยง/ทดแทนการใช้สัตว์ (Replacement) 
- การลดจํานวนสัตว์ท่ีใช้ (Reduction) 
- การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Refinement) 
- จรรยาบรรณคืออะไร ทําไมต้องมีจรรยาบรรณ 
- จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
- การกํากับดูแลผู้เลี้ยงและผู้ใช้สัตว์ 
- วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 
 

๘.๓ หัวข้อ : พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้ได้รับทราบถึงเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.ฯ และมีความเข้าใจท่ีตรงกัน 
- เพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ พ.ร.บ.ฯ 
- เพ่ือนํา พ.ร.บ. ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์ฯ 
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รายละเอียดของวิชา 
- ความเป็นมา 
- พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕๖ มาตรา 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
- พระราชบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 

๘.๔ หัวข้อ : มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  จํานวน ๓ ช่ัวโมง  
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้ได้รับทราบถึงมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดของวิชา 
- หลักการท่ัวไป 
- มาตรฐานทั่วไป 
- การเลือกใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการสภาพแวดล้อม 
- สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ คุณภาพสัตว์กับระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
- บุคลากร 
- การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
- การขนส่งสัตว์ 
- การกําจัดซากสัตว์และของเสียจากการเลี้ยง 
- การจัดการความเสี่ยง 
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบข้อสงสัย 

 

๕๔. งบประมาณในการดําเนินงาน 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๙.๑ ค่าเช่าท่ีพัก รวมเป็นเงิน ๖๓,๐๕๐ บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากรและที่ปรึกษา ๔ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ๖๐ คน จํานวน ๓๐ ห้องๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๘๐๐ เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพักคณะทํางาน ๓ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท ๑ ห้อง คืนละ ๑,๔๕๐ บาท ๑ ห้อง   
๙.๒ ค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่ีปรึกษา คณะทํางาน และวิทยากร รวมเป็นเงิน ๗๓,๗๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน ๖๗ คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๓๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๖,๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็น จํานวน ๖๗ คนๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖,๘๐๐ บาท   
๙.๓ ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่ีปรึกษา คณะทํางาน และวิทยากร จํานวน ๖๗ คนๆ ละ  

๔ ม้ือๆ ละ ๕๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท 
๙.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๒ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
๙.๕ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.๖ ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน ๒ วันๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 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 ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินไม่เกินท่ีได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
 

๕๕. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๕๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

 

๕๗. คณะทํางาน 
เจ้าหน้าท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๓ คน 

 

๕๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ร้อยละผู้เข้าอบรมทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่ต่ํากว่า ๘๐% โดยมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 
 

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

โครงการฯ หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

๖๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และสามารถนําพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง

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

3Rs ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และสามารถนําความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อทางราชการมากยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข ประจําป ี๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร ์ให้มีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถกูต้องตาม พรบ.สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร ์

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณการใช้สัตว ์และหลักการของ 3Rs 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตวท์ดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ ๓. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝกึอบรมหลกัสูตร 'การเลี้ยงและใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร'์ ครั้งที่ ๒  ตัวชี้วดั ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มสัตวท์ดลอง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของบุคลากรในสํานกัฯ วันปรับปรงุครั้งที่............... 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 ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.๖๑ พ.ย.๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดต่อวทิยากร และสถานที่
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
ได้วิทยากรและสถานที่

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

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความตอ้งการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผู้เขา้ร่วม

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

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนนิการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงนิสํารองจ่าย 

คณะทํางาน 
ได้งบประมาณและเงิน

ยืม ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ. ๖๒ ก.พ. ๖๒ 
แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนนิการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

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

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมนิผลความสําเรจ็

ไม่น้อยกว่า ๙๐% 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

แผน                

ทําจริง                         
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โครงการดูงาน 
ด้านบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีภารกิจหลักในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์สนองตอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์หลาย
ข้ันตอนที่ใช้สัตว์ทดลองหลากหลายชนิด ได้แก่ โค แกะ สุกร ไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ เป็ด กระต่าย หนูตะเภา และ
หนูขาว ในการผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ ซ่ึงดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี ทําให้การกํากับดูแล 
การบริหารจัดการ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองล้าสมัย ไม่คล่องตัว มีหลายส่วนท่ีมีปัญหาไม่สามารถดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) และไม่สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์” ของสภาวิจัยแห่งชาติ ท่ี
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันกําหนดไว้ให้เป็น
เกณฑ์การดําเนินงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือทําให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ดังเช่นหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมท้ังสถานศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ ท่ีมีการผลิต การเลี้ยงและ/หรือการใช้สัตว์ทดลองทั้งหมด เร่ง
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานไปแล้ว 
   

  ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีการศึกษาด้านสุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 
และการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีศักยภาพในระดับต้นของโลก เช่น CSIRO ซ่ึงมี Australian Animal 
Health Laboratory (AAHL) เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มทุน จึงต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานสากล ซ่ึงคาดว่าจะต้องลงทุนโดยใช้
งบประมาณมากกว่าร้อยล้านบาท สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะทํางานที่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กับการดําเนินการในทุกระดับ ไปดูงานด้านบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันท่ีได้
มาตรฐานระดับโลก ของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์มาร่วมกันวางแผนการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา ก่อสร้าง และซ่อมแซมระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานถูกต้องตาม
กฎหมาย และคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  การดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้คณะดูงานมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ระบบการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือการผลิต การทดสอบและการวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ ตาม
มาตรฐานสากล ซ่ึงได้แก่ GMP, AAALAC และ/หรือ ISO series เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและเป็น
แนวทางในการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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-๒- 
 

๒.๒ Bio-security level ต่างๆ ของระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือตระหนักถึงความปลอดภัย และ
การออกแบบอาคารและระบบต่างๆ มีความสะดวกและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับต่างๆ ด้านสัตว์ทดลอง 

๒.๓ วิธีจัดการด้านการควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง การประกันคุณภาพสัตว์ทดลอง การปกป้องและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานที่เหมาะสมในระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยงและการใช้
สัตว์ทดลอง 

๒.๔ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สําหรับอุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง 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) หรือตามท่ีหน่วยงาน

จากต่างประเทศกําหนด 
 

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

๗. วิทยากร 
วิทยากรจากหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

๘. รายละเอียดการดูงาน 
๘.๑ หัวข้อ : ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๒ หัวข้อ : ท่ีมาของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๓ หัวข้อ : สถานที่และระบบ ในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๔ หัวข้อ : วิธีการดําเนินการในการขออนุญาตและการพิจารณาการอนุญาตการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๕ หัวข้อ : วิธีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แต่ละชนิด 
๘.๖ หัวข้อ : วิธีการต่างๆ หลังจากใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้น 
๘.๗ หัวข้อ : 3Rs 
๘.๘ หัวข้อ : การบริหารบุคลากรท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๙ หัวข้อ : การจัดหา การผลิต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การทําความสะอาดฆ่าเชื้อ การบํารุงรักษา

ของวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๘.๑๐ หัวข้อ : อ่ืนๆ 
 

๙. งบประมาณการดูงาน 
  ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี ๒๕๖๒ ในงบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการดูงาน ประชุมวิชาการ อบรมในต่างประเทศ เป็นเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปด
แสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการดูงานบางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินไม่เกินท่ีได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง 

 

๑๒. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมดูงาน โดยมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑๓. คณะทํางาน 
ไม่มี 

๑๔. การประเมินผลการดูงาน 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมดูงานจัดทํารายงานผลของการดูงานแก่กรมปศุสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากกลับมาจากสถานที่ดูงานในต่างประเทศ 
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๑๕. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานที่

รับผิดชอบจนได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระบบการใช้สัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานที่รับผิดชอบ
ภายใต้จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ปฏิบัติงานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ จนได้วัคซีนท่ีมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-security) สามารถ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับต่างๆ ได้ถูกต้องและปลอดภัย 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคาร ระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ของสภาวิจัยแห่งชาติ 

- เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีได้รับให้กับเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 

- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะรวบรวมความรู้เสนอแผนงานหรือโครงการต่างๆ เก่ียวกับการปรับปรุง
ระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เพ่ือการผลิต การทดสอบและการวิจัย
ชีวภัณฑ์สัตว์ 
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แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําป ี๒๕๖๒ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบอาคารและระบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการปฏบิัติงานด้านสัตว์ทดลอง 

กลยุทธ์ที ่๓ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๓. เพื่อเป็นแนวทางจัดการด้านการควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน 
แผนปฏิบตัิการ : โครงการดูงานด้านการบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๔. เพื่อเป็นแนวทางการบํารุงรักษาเชิงป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่ม
สัตว์ทดลอง ตัวชี้วดั ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมดูงาน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการ ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ 

วันปรับปรงุครั้งที่............... 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 ดูงาน ณ 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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การประชุมวิชาการนานาชาติ 
11th World Congress on Alternative and Animal Use in the Life Sciences 

ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันการส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปศุสัตว์ออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก มีข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ มากมายท่ีเป็นข้อจํากัดในการผลิตปศุสัตว์ เช่น มาตรฐานฟาร์ม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
และวัคซีนสัตว์ เป็นต้น หากสินค้าทางปศุสัตว์ท่ีส่งออกไปไม่ได้มาตรฐานตามกําหนดของประเทศคู่ค้า ก็จะถูกปฏิเสธ 
ซ่ึงส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ด้วยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีหน้าท่ีผลิตวัคซีนและสาร
ทดสอบโรคชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในสัตว์ เพ่ือบริการเกษตรกรของประเทศ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องในข้อกําหนดต่างๆ เหล่านี้ 
รวมท้ังการป้องกันโรคอันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อปศุสัตว์ในประเทศ วัคซีนและสารทดสอบโรคชนิดต่างๆ มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้สัตว์ทดลองในการผลิตและทดสอบ หรือในการวิจัย ซ่ึงในการผลิต เลี้ยง ดูแลและใช้
สัตว์ทดลองชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โค สุกร ไก่ จะต้องคํานึงถึงหลักจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ (Animal Welfare) ซ่ึง
เป็นข้อกําหนดสําคัญในการใช้สัตว์ท่ีท่ัวโลกจะต้องคํานึงถึง  

 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีแผนพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ เช่นการผลิต การทดสอบและการวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ ให้สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับ
ความต้องการใช้วัคซีนท่ีสูงข้ึน สามารถดําเนินงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คือ ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) ซ่ึงเป็นกฎหมายบังคับในปัจจุบัน รวมทั้ง ระบบต้อง
สอดคล้องตาม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์” ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ทําให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ ท้ังประเทศ ท่ีมีการผลิต การเลี้ยง
และ/หรือการใช้สัตว์ทดลองทั้งหมด จะต้องดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองของหน่วยงาน  
   

  ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน จะต้องมี
การวางแผนการดําเนินงานอย่างละเอียด รอบคอบและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และมาตรฐานสากล 
ซ่ึงคาดว่าจะต้องลงทุนโดยใช้งบประมาณมากกว่าร้อยล้านบาท ดังนั้น เพ่ือให้ลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่า และละเอียด
รอบคอบที่สุด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านสัตว์ทดลองของสํานัก ท่ีมี
หน้าท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการในทุกข้ันตอนที่มีการใช้สัตว์ทดลองและเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสํานัก ไปประชุมวิชาการนานาชาติ 11th World Congress on 
Alternative and Animal Use in the Life Sciences ณ เมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือนําความรู้ 
ความเข้าใจและประสบการณ์จากการประชุมมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการดําเนินปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่าต่อการลงทุนท่ีสุด 
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๒. วัตถุประสงค์ 
  การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ เข้าร่วมประชุมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
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 
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ี 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 เพ่ือเข้าร่วมประชุมตามหมายกําหนดการ 
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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-๓- 
 

๙. งบประมาณการดําเนินงาน 
  ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี ๒๕๖๓ ในงบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการดูงาน ประชุมวิชาการ อบรมในต่างประเทศ เป็นเงิน ๗๕๙,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้า
หม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติบางรายการอาจไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายงาน
อ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินไม่เกินท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ไม่มี 

 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสัตว์ทดลอง 

 

๑๒. คณะทํางาน 
ไม่มี 

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

๑๔. การประเมินผลการประชุม 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทํารายงานผลของการประชุมแก่กรมปศุสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากกลับมาจากสถานที่จัดประชุมในต่างประเทศ 
 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑๕.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้จากการประชุมตามหัวข้อและนําความรู้ท่ีได้มาวางแผนพัฒนาการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๑๕.๒ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบจนได้สัตว์ทดลองที่ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการใช้สัตว์ทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบภายใต้จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ปฏิบัติงานผลิต ทดสอบและวิจัยชีว
ภัณฑ์สัตว์ จนไดว้ัคซีนท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

๑๕.๔ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-
security) สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับต่างๆ ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
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๑๕.๕ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคาร ระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ของสภาวิจัย
แห่งชาติ 

-๔- 
 

๑๕.๖ ผู้เข้าร่วมประชุม จะมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีได้รับให้กับเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 

๑๕.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม จะมีความสามารถที่จะรวบรวมความรู้เสนอแผนงานหรือโครงการต่างๆ เก่ียวกับการ
ปรับปรุงระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เพ่ือการผลิต การทดสอบ
และการวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ 
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แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงปรบัปรุงและแก้ไข ประจําป ี๒๕๖๓ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตาม
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. 

กลยุทธ์ที ่๓ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบตัิการ : การประชมุวิชาการนานาชาต ิ11 th World Congress On Alternative 
and Animal Use in the Life Sciences ตัวชี้วดั ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่ม
สัตว์ทดลอง 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการ วันปรับปรงุครั้งที่............... 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 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้บุคลากรการ
เปลี่ยนแปลง 
ของ สทช. มีขีด 
ความสามารถและ 
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานอย่าง 
มืออาชีพและรอบรู ้
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 

  ร้อยละ 
90 

  
  

ร้อยละ 
90 

  

    1. พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้และเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศ
ไทย4.0 
 
 
 

1. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร"เตรียมความ 
พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ 
ประเทศไทย 4.0" 
รุ่นที่ 1 ปี 2562 
รุ่นที่ 2 ปี 2563 

หลัก : คณะกรรมการ 

      บริหารทรัพยากรบุคคล 

       
  

  

        

  
2.เพื่อให้สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายด้านการ 
บริหารทรัพยากร 
บุคคลมีความ 
เหมาะสมและสะทอ้น 
ผลิตภาพ  
(Priductivity)บุคคล 
  
  

ร้อยละของบุคลากร 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
และสมรรถนะที่จําเป็น 
ต่อการปฏบิัติงาน 

      
ร้อยละ   2. พัฒนาบุคลากร 

ให้มีความรู้ และ 
ทักษะด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
เพื่อยกระดับการ 
บริหารทรัพยากร 
บุคคลให้มีประสิทธิ- 
ภาพ 
  
  
  
  
  
  

1 .โครงการพัฒนา 
ความรู้ด้านทรัพยากร 
บุคคลและสมรรถนะ 
ที่จําเป็นต่อการปฎิบัติ 
งานของบุคลากร 
สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ-์ 
สัตว์ 

หลัก : คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

      
70   

      
    

  

      
    

  

      
    

  

      
    

  

      
    

  
                
ร้อยละความพึงพอใจ 

  
ร้อยละ 

  
    

2. โครงการศึกษาดูงาน   
  ของผู้เข้าร่วมดูงาน 

  
90 

  
    

ด้านการบริหารทรัพยากร   
              บุคคล   
  ร้อยละความสาํเร็จใน 

ร้อยละ     
    

3. แผนพัฒนาบุคลากร   
  การพัฒนาบุคลากรฯ 

100     
    

สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑ-์   
  ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ  

      
    

(ระยะสั้น) ประจําป ี2561   
  100             จํานวน 10 โครงการ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
3.เพื่อให้บุคลากร 
ได้รับการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความผูกพันต่อ 
องค์กร มีจิตบริการ 
และส่งเสริม
คุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละของบุคลากรที่ 
เข้าร่วมอบรม
โครงการ 
พัฒนาบุคลากรให้มี 
คุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.โครงการพัฒนา 
บุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดี  
รุ่นที่ 1 ประจําปี 2562 
รุ่นที่ 2 ประจําปี 2563 
รุ่นที่ 3 ประจําปี 2564 
รุ่นที่ 4 ประจําปี 2565 

หลัก : คณะกรรมการ 
  70 70 70 70 บริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”รุ่นที่ 1 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ใหม่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ องค์การสหประชาชาติกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goat) ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการ
บริหารงานภาครัฐ ท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้แต่ลําพัง ต้องอาศัยทุกหน่วยในลักษณะแบบ
เครือข่ายท้ังแนวดิ่งและแนวระนาบ ตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการทํางานจากเพียง
การป ระส าน งาน  (Coordination) ห รือก ารทํ า งาน ด้ วย กัน  (Cooperation) ไป สู่ ร ะดั บ ก ารร่ วม มื อ กั น 
(Collaboration) โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน การยอมรับความ
เสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน  
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอดําเนินการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0” เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันทุกหน่วย ให้มีสมรรถนะที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวทางประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความพร้อมและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแก่
บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทท่ีต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2.2 เพ่ือให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการ

ตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
2.3 เพ่ือให้เรียนรู้การทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพ่ือความสําเร็จในการ

พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 40 คน รุ่นท่ี 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 ช่ัวโมง 
 ๘.1 Globat trend & new geopolitics และ โมเดลประเทศไทย 4.0 
 ๘.2 การปฏิวัติทางดิจิทัลและผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ  
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 ๘.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และผลกระทบต่อการปฎิบัติราชการ 
 ๘.4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ  

๘.5 แนวคิดเก่ียวกับ Government 4.0 
๘.6 การทํางานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ 

 ๘.7 การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนและเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม 
 

๙. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 9.1 แต่งตั้งคณะทํางานจัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” 
 9.2 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการจัดอบรม รุ่นท่ี 1 ประจําปี 2562 
 9.3 ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรมและวิทยากร 
 9.4 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจ้าหน้าท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๒ คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 256๒ ดังนี้ 
 1๓.1 ค่าเช่าท่ีพัก รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 
        - ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท 
 1๓.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 52,800 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะทํางาน ท่ีปรึกษาโครงการ เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐ บาท 

(จํานวน ๔๔ คนๆ ละ2 ม้ือๆ ละ 400 บาท) 
 1๓.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะทํางาน ท่ีปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท 
        (จํานวน ๔๔ คนๆ ละ 4 ม้ือๆ ละ ๕0 บาท) 
 1๓.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
        (จํานวน 2 คนๆ ละ ๑๔ ชม.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 ( หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 
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1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตวส์ามารถเพิ่มขีดความสามารถใหก้ับบุคลากร และองค์กรในการ 
แผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 1 ตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

3.เพื่อให้เรียนรู้การทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสําเร็จในการ 
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

รายงาน
ความก้าวหนา้ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม 
และวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

สถานที่ฝึกอบรมและ
วิทยากร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรม และเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ผอ.อนุมัติโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 
รุ่นที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
110,700 

บาท 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                 

ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
คกก.ประกัน
การฝึกอบรมฯ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                        

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

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตวส์ามารถเพิ่มขีดความสามารถใหก้ับบุคลากร และองค์กรในการ 
แผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" รุ่น
ที่ 2 

ตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

3.เพื่อให้เรียนรู้การทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสําเร็จในการ 
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ประจําป ี๒๕๖2 

ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุม
คณะทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงาน
ความก้าวหนา้ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําป ี๒๕๖2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม และวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สถานที่ฝึกอบรมและ
วิทยากร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําป ี๒๕๖2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรม และเสนอ ผอ อนุมัติ
ในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผอ.อนุมัติโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําป ี๒๕๖2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ รุ่นที่ 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
110,700 

บาท 
ประจําป ี๒๕๖2 

ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน             �   

ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 

คกก.ประกัน
การฝึกอบรมฯ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจําป ี๒๕๖2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน                        

ทําจริง                         
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โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบุคคลและงานด้านทรัพยากรบุคคล จึงได้
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการ
ดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบุคคล มีความรู้ ความชํานาญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการนําศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะ
เป็นการนําเอาความรู้  ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า ซ่ึง
นอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกําลังในการทํางาน         ท่ี
นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรซ่ึงจะทําให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงมีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการให้บุคลากรงานบุคคลและงานด้านทรัพยากร
บุคคล ต้องได้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ดังกล่าว  

2.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านทรัพยากร

บุคคลท่ีถูกต้อง  
๒. เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคล ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ 

และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

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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-๒- 
 

8. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 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.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑0.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย  

12.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินและรายงานผลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบรายงานผลหลังเสร็จสิ้น

การฝึกอบรม 
 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําป ี๒๕๖4 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถปุระสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากร 

บุคคลที่ถูกตอ้ง 
            

กลยทุธท์ี ่๕ : พฒันาการบริหารทรพัยากรบคุคลใหต้อบสนองต่อการดําเนินการภายในองคก์รได้อย่างมีประสทิธภิาพ 2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคล ได้รับการพฒันาสมรรถนะอย่างตอ่เนือ่ง และให้เห็นถึง 

แผนปฏบิตักิาร : โครงการพฒันาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเป็นตอ่การปฏิบัติงาน สักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
  

ของบุคลากรสํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์               
หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล ตัวชี้วดั ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลไดร้ับการพฒันาความรู ้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

ปัจจัยทีส่นบัสนุนให้เกดิความสําเร็จ : ความร่วมมือของบุคลากรในสํานกัฯ 
ค่าเปา้หมาย 

1 
โครงการ 

วันปรบัปรุงครั้งที.่.............. วันที.่............................................................ 

ที ่ กิจกรรมดําเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสดุ 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 
ดําเนนิการจัดหาหลกัสูตรฝกึอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี 
๒๕๖3 

ประจําปี ๒๕๖4 
แผน                      

              ทําจริง                         

๒ 
เสนอหลกัสูตรเพือ่ขออนุมัตริายชื่อ 
ต่อ ผอ.สํานกัฯ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อฝกึอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี 
๒๕๖3 

ประจําปี ๒๕๖4 
แผน                     

              ทําจริง                         

๓ 
ส่งรายชื่อพรอ้มค่าลงทะเบียนให้
หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้ลงทะเบียน
ฝึกอบรม 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจําปี 
๒๕๖3 

ประจําปี ๒๕๖4 
แผน                     

              ทําจริง                         

๔ บุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําปี 
๒๕๖3 

ประจําปี ๒๕๖4 
แผน             

              ทําจริง                         

๕ 
สรุปผลและรายงานผลการฝกึอบรม
ต่อ ผอ.สํานกั และ คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

110,700 
บาท 

ประจําปี 
๒๕๖3 

ประจําปี ๒๕๖4 
แผน                       

              ทําจริง 
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โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 มนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการนําพาองค์กรไปสู่ความอยู่รอด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่
ว่ามนุษย์จะถูกจําแนกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ ก็จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจ และ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนา เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้สามารถใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร โดยองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่
ของผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงข้ึน นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิต 
สินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพอใจของลูกค้า อีกท้ังยังปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีโดยสามารถนําทักษะในการนําความรู้และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และเลือกใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรมี
ความเจริญเติบโตท่ีสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรมการบริหารและพัฒนามนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค์ 
 การศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้คณะดูงานมีความรู้ความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและฝึกทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การท่ี มี 
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทาง และประเด็นสําคัญ และกระแสของงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล
และองค์กรในมิติต่างๆ  
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 30 คน  

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

๖.วิธีการหรือขั้นตอนการดูงาน 
 6.1 ปฎิบัติตามกําหนดการ หรือข้ันตอนการดูงานท่ีหน่วยงานกําหนด 
 6.2 ประชุมหารือกับหน่วยงานก่อนเข้ารับการดูงาน 
 6.3 สอบถาม บันทึก ถ่ายภาพหรือวีดิโอ 
 6.4 ประชุมสรุปผลและกล่าวขอบคุณหลังการดูงาน 
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-๒- 
 
๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
 

๘.รายละเอียดหลักสูตร       
 ๘.1 หัวข้อ : ภาพรวมในการบริหารจัดการองค์กร 
 ๘.2 ท่ีมาของหน่วยงานและความสําเร็จ  
 ๘.3 สถานที่และระบบในการผลิต 
 ๘.4 การจัดการภาวะวิกฤต และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

๘.5 ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 
๘.6 การดําเนินการด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ๘.7 การยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพ่ือผลในการบริหารองค์กร 
 

๙. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 9.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน 
 9.2 ขออนุมัติในหลักการ เพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 9.3 ดําเนินการของบประมาณตามแผน และยืมเงินสํารองจ่าย 
 9.4 ดูงาน ณ หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน 
 9.5 สรุปผลการดูงาน 
  

1๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะทํางาน 
 ไม่มี 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 256๒  
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการดูงาน อยู่ระหว่างดําเนินการติดต่อประสานกับภาคเอกชน 
 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมดูงานจัดทํารายงานผลของการดูงานเสนอ ผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ภายใน 30 วัน นับจากกลับมาจากสถานที่ดูงาน 
 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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

2.เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝกึทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่มี 
 

กลยุทธ์ที ่๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะทีจ่าํเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3.เพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทาง และประเด็นสําคัญและกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และองค์กรในมิติต่างๆ 
4.เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบังานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

 
หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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
หน่วยงานทีจ่ะไป 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้หน่วยงาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี๒๕๖

2 
แผน                    

  ศึกษาดูงาน ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการ เพื่อ
เดินทางไป คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการอนุมัติ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําป ี๒๕๖
1 

ประจําป ี๒๕๖
2 

แผน                   
  ศึกษาดูงาน ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้งบประมาณ 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจําป ี๒๕๖
1 

ประจําป ี๒๕๖
2 

แผน                   
  และยืมเงินสํารองจ่าย ทําจริง                         

๔ 
ดูงาน ณ หน่วยงานที่ติดต่อ
ประสานงาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการดูงาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี๒๕๖

2 
แผน         

    ทําจริง                         
๕ สรุปผลการดูงาน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการดู

งาน 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

1 
ประจําป ี๒๕๖

2 
แผน                       

    ทําจริง                         
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แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว(์ระยะสั้น)  
ประจําปี 2561 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาบุคลากรเป็นข้ันตอนหนี่งของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน ตลอดจนทําให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ทันต่อโลก ต้องเสริมความสามารถด้วยการให้ได้รับการอบรม 
ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขอจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2561 โดยวิธีการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา คือ จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก และเชิญวิทยากรมาให้การ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
 

2. วัตุประสงค์ 
  - เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจําปี 
  - เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
  - เพ่ือให้บุคลากรทุกตําแหน่งภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะเทคนิค ท่ีจําเป็นและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  - เพ่ือให้บุคลากรทุกตําแหน่งมีค่านิยมท่ียึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  - เพ่ือให้บุคลากรทุกตําแหน่งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน และส่วนตัว 
 

3. เป้าหมาย  
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจําฯ พนักงานฯ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

4. งบประมาณ 
  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 2561 
 

5. ผู้รับผิดชอบ 
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

6. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักฯเพ่ือสรุปหัวข้อหลักสูตรท่ีจะนํามาพัฒนา
บุคลากรของสํานักประจําปี 2559 
  - จัดทําแผนโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  - เสนอแผนต่อผู้อํานวยการสํานักฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
  - ดําเนินการตามแผนตามที่ได้รับความเห็นชอบ 
  - รายงานผล และประเมินผลการดําเนินการของโครงการ 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดท่ีมีคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความสําเร็จ 
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 
เท่ากับร้อยละ 
90 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลกร 
ด้านฝึกอบรม/
ประชุม 
/สัมมนา เท่ากับ 
ร้อยละ 100 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) _____________________ แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ระยะสั้น)  _________________ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาทุนมนุษย์  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมทําให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเป้าหมาย:ร้อยละ ๑๐๐ 

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

แหล่งที่มา _______เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจําหน่าย 

มาตรการ/แผนงานริเริ่ม/โครงการ _____________________________________________________________ ปรับปรุงครั้งที่ ________________ วันที่ _________________ 

 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดขอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.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
ปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
สํานัก 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน X                           

ทําจริง                             

๒ 
พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานที่ต้องมี
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน X                           

ทําจริง                             

๓ 
จัดทําแผนโครงการฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน X X X                       

ทําจริง                             

๔ 
เสนอแผนต่อ ผอ.สํานัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่ขอ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน     X                       

ทําจริง                             

๕ 
เสนอแผนที่ผ่านการอนุมัติจาก ผอ.ต่อ
คณะกรรมการเงินทุน พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน       X X                   

ทําจริง                             

๖ 
จัดส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก หรือสํานัก
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมัติ
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 ดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ทําจริง                     
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี  

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติกําลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในมิติต่างๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกัน อันนํามาซ่ึงการแตกแยก ทางความคิด ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง
แข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไม่คํานึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะ
นําพาให้ประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกัน ทางออกจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไม่ให้ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป  

ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงเห็นควรจัดให้มี “การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี” เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีจําเป็นและมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพิ่ม
ผลิตภาพ และขีดความสามารถของบุคลากร ประกอบกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให้บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อ การเปลี่ยนแปลง พร้อมรับ และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน รวมท้ังการดําเนินชีวิตให้สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ และการดําเนินชีวิต โดย
ผ่านการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนําชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มา 

ประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับ บทบาท ภารกิจ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดม่ันในหลัก คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน 
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จํานวน 1 วัน  
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-๒- 
 
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต สถานการณ์จําลอง กิจกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

๗.วิทยากร 
 - คณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นฆราวาส ท้ังภาครัฐและเอกชน จากหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  

- คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘.รายละเอียดหลักสูตร      7 ช่ัวโมง 
 ๘.1 คุณธรรม จริยธรรม และหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๘.2 บริหารโลก บริโภคธรรม 
 ๘.3 การปฏิบัติธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๘.4 ทําดีวิถีพุทธ : ทําสิ่งท่ีมีประสิทธิผล อย่างคนมีประสิทธิภาพ 
 

๙. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 9.1 ดําเนินการติดต่อประสานวิทยากร 
 9.2 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการจัดอบรม รุ่นท่ี 4 ประจําปี 2565 
 9.3 ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม 
 9.4 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจ้าหน้าท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๒ คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหน่าย  
ประจําปี 256๒-๒๕๖๕ ดังนี้ 
 1๓.1 ค่าเช่าท่ีพัก รวมเป็นเงิน 4,350 บาท 
        - ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 3 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 4,350 บาท 
 1๓.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 9,450 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะทํางาน ท่ีปรึกษาโครงการ เป็นเงิน 7,0๐๐ บาท 

(จํานวน ๓5 คนๆ ละ1 ม้ือๆ ละ 200 บาท) 
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 1๓.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะทํางาน ท่ีปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน 2,450 บาท 
        (จํานวน 35 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท) 
 1๓.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 25,2๐๐ บาท 
        (จํานวน 3 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน  44,000 บาท ( สี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการฝึกอบรมใน 2 ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และ ประเมินผลการเรียนรู้

หลังจากการฝึกอบรม จากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรม 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖2 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับบุคลากรสํานกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนาํหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รุ่นที่ 1 มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และนาํหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 
ประจําป ี
๒๕๖1 

ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินการจัดอบรม รุ่นที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

รายงานการประชุม 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี
๒๕๖1 

ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๓ ดําเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป ี
๒๕๖1 

ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน     �                 

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ.อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลัการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําป ี
๒๕๖1 

ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน       �   � � � � � � 

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
44,000 

บาท 
ประจําป ี
๒๕๖1 

ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                       

ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจําป ี
๒๕๖1 

ประจําป ี
๒๕๖2 

แผน                       

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

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับบุคลากรสํานกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนาํหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รุ่นที่ 2 มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และนาํหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรม 
รุ่นที่ 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป ี๒๕๖

2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน     �                 

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ.อนุมัติ
ในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลัการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

2 
ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน       �   � � � � � � 

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

44,000 
บาท 

ประจําป ี๒๕๖
2 

ประจําป ี
๒๕๖3 

แผน                       
ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผลการประเมิน

โครงการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประจําป ี๒๕๖
2 

ประจําป ี
๒๕๖3 

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

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับบุคลากรสํานกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนาํหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รุ่นที่ 3 มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และนาํหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรม 
รุ่นที่ 3 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน     �                 

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ.อนุมัติ
ในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลัการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน       �   � � � � � � 

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

44,000 
บาท 

ประจําป ี๒๕๖
3 

ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน                       
ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผลการประเมิน

โครงการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประจําป ี๒๕๖
3 

ประจําป ี
๒๕๖4 

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

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับบุคลากรสํานกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการดําเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนาํหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รุ่นที่ 4 มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และนาํหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรม 
รุ่นที่ 4 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน   �                   

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน     �                 

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ.อนุมัติ
ในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลัการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจําป ี๒๕๖

3 
ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน       �   � � � � � � 

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

44,000 
บาท 

ประจําป ี๒๕๖
3 

ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน                       
ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผลการประเมิน

โครงการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประจําป ี๒๕๖
3 

ประจําป ี
๒๕๖4 

แผน                       
ทําจริง                         
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้ความสะดวก
และรวดเร็วแก่
หน่วยงานภายใน สทช. 
ได้เข้าถึงข้อมูล องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมนวตักรรม
และงานวิจัย 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 
ระบบงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

1 .สอบถามสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ระบบงานสารสนเทศ 

1.แผนงานจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบงานสารสนเทศ 
 
 
 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  

            

                

                  
๒. เพื่อให้มีระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนระบบงาน 
สารสนเทศสาํหรับการ
บริหารจดัการที่ม ี
ให้บริการ 
 

1 
โครงการ 

- - 
 

- 
 

- 
 

2.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการจัดหาเครื่องมือ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
คลังพัสด ุ

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    
          

จํานวนระบบงาน 
สารสนเทศสาํหรับการ 
บริหารจดัการที่มีให ้
บริการ 

1           2. โครงการจัดหาเครื่องมือ 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
คลังชีวภัณฑ ์

  

โครงการ             

              

                
๓. เพื่อให้อุปกรณด์้าน 
IT มีความทันสมัย 
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละความสาํเรจ็ 
ของการดําเนินการ 
โครงการตามแผน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.จัดหาเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยเหมาะสม 
ต่อการบริหารจดัการ 

1. โครงการจัดหาครภุัณฑ ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน 
ของเดิม 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

100 100 100 100 100   
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โครงการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบงานสารสนเทศ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยระบบสารสนเทศเป็นระบบท่ีมีสําคัญต่อการทํางานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากการใช้ระบบสารสนเทศก็
เพ่ือทําให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ลดเวลา เพ่ิมความคล่องตัวต่อการทํางานให้มากข้ึน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ มีความเสถียร จึงได้
จัดทําโครงการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ท่ีมีในปัจจุบัน เพ่ือหาจุดบกพร่องและนําไป
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นโดยรวมของประสิทธิภาพ งานสารสนเทศและเว็บไซต์สํานักฯ 
๒. เพ่ือนําข้อมูลแบบสอบถาม มาปรับปรุงการให้บริการด้านงานสารสนเทศและเว็บไซต์สํานักฯ 
๓. เพ่ือทราบถึงข้อบกพร่อง ความต้องการของผู้ใช้บริการด้านสารสนเทศและเว็บไซต์สํานักฯ 

 

๓. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการทํางานของระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป 
๔. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๑. วิเคราะห์รูปแบบการทํางานของงานสารสนเทศและเว็บไซต์ท่ีมีอยู่ 
๒. ร่างแบบสอบถาม 
๓. วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม 
๔. ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 
๕. จัดพิมพ์แบบสอบถามและแจกแบบสอบถาม 
๖. จัดเก็บแบบสอบถามเพื่อนํามาพัฒนาระบบงานสารสนเทศและเว็บไซต์ต่อไป 

5. แผนปฏิบัติการ 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปีพ.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 
วิเคราะหร์ูปแบบการทํางานของงาน
สารสนเทศและเว็บไซต์ท่ีมีอยู ่

                        

                        

๒ ร่างแบบสอบถาม 
                        

                        

๓ วิเคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถาม 
                        

                        

๔ ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ ์
                        

                        

๕ 
จัดพิมพ์แบบสอบถามและแจก
แบบสอบถาม 

                        

                        

๖ จัดเก็บแบบสอบถาม 
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6. ระยะเวลาในการทําเนินงาน 
 ก.ย.60-ต.ค.61 
 

7. งบประมาณ 
  
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

9. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบปัญหาของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ในปัจจุบัน 
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โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจหลักคือผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพ่ือจําหน่าย เพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร โดยสํานักฯ มีการบริหารงานภายในแบ่งตามกลุ่มต้นทุนย่อย(ปี 2560) จํานวน 52 หน่วยย่อย 
ท่ีต้องเบิกวัสดุจากคลังหลัก มาใช้ในการดําเนินงานด้านต่างๆ โดยปัจจุบันการรับวัสดุ และการเบิก-จ่ายวัสดุ เป็นการ
เขียนใบเบิกจากเล่มใบเบิกวัสดุของสํานักฯ และนําส่งให้ฝ่ายคลังพัสดุ เพ่ืออนุมัติจ่าย จึงจะสามารถจ่ายวัสดุนั้นๆ ได้ 
เม่ือคลังวัสดุจ่ายวัสดุตามใบเบิกแล้ว ต้องทําการบันทึกบัญชีคุมการเบิก-จ่าย วัสดุ และทําสรุปรายการเบิกจ่ายทุกสิ้น
เดือน ทําให้ระบบการเบิก-จ่าย ของสํานักฯ มีความล่าช้า ไม่ทราบการเคลื่อนไหวของจํานวนวัสดุ ณ ปัจจุบันได้
ทันท่วงที  ดังนั้น สํานักฯ จึงมีความจําเป็นต้องนําระบบบริหารจัดการคลังพัสดุมาใช้  เพราะโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังพัสดุ สามารถบริหารจัดการพัสดุ ได้ตามภารกิจหลักของงานคลังวัสดุ ในด้านการเก็บรักษาวัสดุการผลิตและ
วัสดุอ่ืนๆ ของสํานักฯ ให้ “มีจํานวนถูกต้อง สภาพของพร้อมใช้ เบิกจ่ายสะดวกรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริหารจัดการพัสดุอย่างเป็นระบบ ตามภารกิจหลักของงานคลังพัสดุ คือ การเก็บรักษาวัสดุการผลิตและ
วัสดุอ่ืนๆ ของสํานักฯ ให้มี “จํานวนถูกต้อง สภาพของพร้อมใช้ เบิก-จ่าย สะดวก รวดเร็ว” 
 

3. เป้าหมาย 
ระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ 1 ระบบ 
 

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4.1 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ เสนอกรรมการ Spec 
4.2 จัดซ้ือ-จัดจ้าง เครื่องมือพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
4.3 แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
4.4 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการพัสดุท้ังคลังหลักและ 52 คลังย่อย 
4.5 ตรวจรับการ ติดตั้งระบบบริหารจัดการคลังพัสดุและทดสอบการใช้งาน 
4.6 อบรมการใช้งาน ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
4.7 ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
4.8 ประเมินผลการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
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5. แผนปฏิบัติการ 

 

ข้ัน 
ตอ
น 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2561 

ต.ค
.-

60 

พ.ย
.-

60 

ธ.ค
.-

60 

ม.ค
.-

61 

ก.พ
.-

61 

มี.ค
.-

61 

เม.ย
.-

61 

พ.ค
.-

61 

มิ.ย
.-

61 

ก.ค
.-

61 

ส.ค
.-

61 

ก.ย
.-

61 

1 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องมือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังพัสดุ 
เสนอกรรมการ Spec                         

2 จัดซ้ือ-จัดจ้างเครื่องมือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลังพัสดุ                         

3 แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนา
ระบบบริหารจัดการคลัง
พัสดุ                         

4 จัดทําแบบสอบถามเพื่อ
กําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
บริหารจัดการพัสดุท้ังคลัง
หลักและ 52 คลังย่อย                         

5 ตรวจรับการติดตั้งระบบ
บริหารจัดการคลังพัสดุและ
ทดสอบการใช้งาน                         

6 อบรมการใช้งานระบบ
บริหารจัดการคลังพัสดุ แก่ผู้
ท่ีเก่ียวข้อง                       

7 ใช้งานโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการคลังพัสดุ                         

8 ประเมินผลการใช้งาน
โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังพัสดุ                         
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ก.ย. 2560 – ต.ค. 2561 
 

7. งบประมาณ 
107,000.- (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

8. ผู้รับผิดชอบ 
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้(user)ท่ีมีต่อระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ 

 

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 การเบิก-จ่ายพัสดุ ทําได้สะดวก รวดเร็วข้ึน 
10.2 สามารถดูความเคลื่อนไหวของพัสดุได้ทันท่วงที 
1.03 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕61 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้บริหารจัดการคลังพัสดุ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

 
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารสนเทศ ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้(user)ที่มีต่อระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : งบประมาณ ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  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 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ เสนอกรรมการ Spec 
สารสนเทศ 

ระบบงาน 
1 ระบบ 

107,000 
ต.ค.-
60 

ก.ย. 
61 

                          
๒ จัดซื้อ-จัดจ้าง เครื่องมือพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

คลังพัสดุ 
สารสนเทศ 

                          
๓ แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการคลัง

พัสดุ 
คณะกรรมการฯ 

                          
๔ จัดทําแบบสอบถามเพือ่กําหนดสิทธิ์ผู้ใชง้าน ระบบ

บริหารจัดการพัสดุทั้งคลังหลักและ 52 คลังย่อย  
สารสนเทศ 

                          
๕ ตรวจรับและติดตั้งระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ

พร้อมทดสอบการใช้งาน 
กรรมการตรวจ
รับ                           

๖ อบรมการใช้งาน ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ แก่ผู้
ที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมการฯ 
                        

๗ ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ  คณะกรรมการฯ                           
๘ ประเมินผลการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

คลังพัสดุ 
คณะกรรมการฯ 
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โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สําหรับจําหน่ายเพ่ือควบคุม
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยสํานักฯ มีคลัง
วัคซีน ๘๘ หน่วยย่อย ท่ีต้องเบิกวัคซีนจากคลังหลักและจําหน่ายวัคซีน ดังนั้น สํานักฯ จึงมีความจําเป็นต้องใช้
โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์มาใช้ ในการบริหารจัดการวัคซีน โดยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
คลังชีวภัณฑ์สัตว์ จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบคลงัวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑.ทราบปริมาณวัคซีนคงเหลือในคลัง ณ ปัจจุบัน (real-time) ท้ังคลังใหญ่ท่ีสทช. ,เขต1-9 และแต่   
             ละจังหวัด 
 ๒. ทราบปริมาณวัคซีนท่ีกระจายลงแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
 ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวยการผลิต โรงงานผลิตสามารถวางแผนการผลิตเปรียบเทียบกับความ 
            ต้องการรายเดือนได้ตลอดเวลา ช่วยในการตัดสินใจและลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลวัคซีนคงเหลือ 
 ๔. ลดข้ันตอนการสอบถามข้อมูลวัคซีนคงเหลือในแต่ละจังหวัด และสามารถวางแผนการเบิกวัคซีนใน 
             แต่ละเขตพ้ืนท่ีได้สะดวกมากขึ้น 
 ๕. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
 ๖. ทราบเส้นทางการเคลื่อนไหวของวัคซีน ปริมาณวัคซีนและระยะเวลาในการขนส่งตั้งแต่ต้นทางไป  
             ยังปลายทาง 
 ๗. ทราบยอดการขายของวัคซีนแต่ละจังหวัดในแต่ละเดือน และติดตามยอดรายได้ของ สทช.ราย  
            เดือน ไตรมาสและรายปี 
๓. เป้าหมาย 
 สามารถเข้าถึงโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นมือถือ    
คอมพิวเตอร์และโน้ตบุค เพียงแค่อุปกรณ์นั้นสามารถต่ออินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ สามารถเข้า ตรวจสอบข้อมูลใน
คลังวัคซีนปัจจุบัน โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติม 
๔. ข้ันตอนการดําเนิงาน 

๑. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนําโปรแกรมมาใช้บริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ 
๒.ศึกษาความเป็นไปได้ในการนําโปรแกรมมาใช้บริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ตามเขต 1-9 และ  
77จังหวัด (86 คลังย่อย) 
๓.แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาโปรแกรมบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ 
๔.ประชุมหารือคณะทํางานหาแนวทางการนําโปรแกรมฯมาใช้ในระบบบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ 
๕.ประชุมหารือกําหนดขอบเขตการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร 
๖. ประชุมหารือคณะทํางานกําหนดขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้ในโปรแกรมบริหารจัดการคลังชีว 
ภัณฑ์สัตว์ 
๗. เสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือขออนุมัติต่อ 
คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน 



116 
 

 
๕. ระยะเวลา 

ท่ี 
กิจกรรม

ดําเนินงาน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปีพ.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 

ทําเรื่องจัดซ้ือจัด
จ้างโปรแกรม
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลัง
ชีวภัณฑ์สัตว ์

                        

                        

๒ 
เตรียมข้อมูล User 
เพ่ือกําหนดสิทธิ์ใน
การใช้โปรแกรมฯ 

                        

                        

๓ 

ตรวจรับโปรแกรม
และติดตั้งพร้อม
ฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมฯ 

                        

                        

๔ 

ทดสอบการใช้งาน
โปรแกรมฯและ
แก้ไขปรับปรุง
โปรแกรมฯให้
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

                        

                        

๕ 
จัดฝึกอบรมใช้กับ 
User (เขต 1-9 
และ 77 จังหวัด) 

                        

                        

๖ 

กําหนดสิทธิ์การใช้
งานให้กับแต่ละ 
User ท้ัง 88 
User ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

                        

                        

๗ 
เริ่มให้เขต1-9 
และจังหวัด ใช้งาน
โปรแกรม 

                        

                        

๘ 

ทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
การใช้โปรแกรม
เพ่ือนํามาปรับปรุง 
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๖. งบประมาณ 
 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
๗. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
๘. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายและแผนงาน/โครงการ 
 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
๙. แผนปฏิบัติการ 
 ๑. ทําเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ 

๒. เตรียมข้อมูล User เพ่ือกําหนดสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมฯ 
๓. ตรวจรับโปรแกรมและติดตั้งพร้อมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฯ 
๔. ทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯและแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมฯให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
๕. จัดฝึกอบรมใช้กับ User (เขต 1-9 และ 77 จังหวัด) 
๖. กําหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับแต่ละ User ท้ัง 88 User ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน 
๗. เริ่มให้เขต1-9 และจังหวัดใชง้านโปรแกรม 
๘. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมเพื่อนํามาปรับปรุง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถเข้าถึงโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นมือถือ    
คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุค เพียงแค่อุปกรณ์นั้นสามารถต่ออินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้ สามารถเข้า ตรวจสอบข้อมูลใน
คลังวัคซีนปัจจุบัน โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติม 
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๕. แผนปฏบิัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําป ี๒๕๖๐ 
ประเด็นยทุธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเครื่องมือระบบจัดเก็บข้อมลู สืบค้นข้อมูล ติดตามการเบิกจา่ยชวีภณัฑ์สัตว์ 

กลยุทธ์ที่ ๖ : 2.เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือชีวภัณฑ์สัตว์และตัดยอดจากคลังหลัก -คลังเขต-คลังจังหวัด แบบ Real time 
แผนปฏิบตัิการ : พัฒนาระบบบริหารจดัการคลังชีวภัณฑ์สัตว ์ 3.สามารถทํารวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชวีภัณฑ์สัตว ์

หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายบริหารทัว่ไป งานสารสนเทศ ตัวชี้วดั ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอข้อมูล ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

วันปรับปรงุครั้งที่............... วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

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 
ทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรม
พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีว
ภัณฑ์สัตว์ 

คณะกรรมการฯ 
หาบุคคลภายนอกมาเพื่อจัดทาํ
โปรแกรมฯ 

214,000 

ต.ค.๖๐ ธ.ค.๖๐   
                    

                        

๒ 
เตรียมข้อมูล User เพื่อกําหนดสิทธิ์
ในการใช้โปรแกรมฯ 

คณะกรรมการฯ เตรียมข้อมูลคนที่จะใช้โปรแกรม ต.ค.๖๐ ธ.ค.๖๐   
                    

                        

๓ 
ตรวจรับโปรแกรมและติดตั้งพร้อม
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฯ 

คณะกรรมการฯ 
ตรวจรับโปรแกรมและติดตั้งพร้อม
ฝึกอบรมจากบริษัท 

ต.ค.๖๐ ธ.ค.๖๐   
                    

                        

๔ 
ทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯและ
แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมฯให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

คณะกรรมการฯ 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาให้การใช้
โปรแกรมเพื่อทําการปรับปรุง
โปรแกรมฯ 

ธ.ค.๖๐ ม.ค.๖๑   
                    

                        

๕ 
จัดฝึกอบรมใช้กับ User (เขต 1-9 
และ 77 จังหวัด) 

คณะกรรมการฯ 
เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการใช้โปรแกรมและ
สามารถแกป้ัญหาเบือ้งต้นได้ 

ม.ค.๖๑ ก.พ.๖๑   
                  

                        

๖ 
กําหนดสิทธิก์ารใช้งานให้กับแต่ละ 
User ทั้ง 88 User ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกบัการใช้งาน 

คณะกรรมการฯ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมมีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลเฉพาะงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑   
                  

                        

๗ 
เริ่มให้เขต1-9 และจังหวัด ใช้งาน
โปรแกรม 

คณะกรรมการฯ ให้มีการเริ่มใช้งานโปรแกรมฯ พ.ค.๖๑ ก.ค.๖๑   
              

                        

๘ 
ออกแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้โปรแกรมเพื่อนาํมาปรับปรุง 

คณะกรรมการฯ 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาให้การใช้
โปรแกรม 

ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑   
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม 

 

1.วัตถุประสงค์ 

๔. เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีมีการอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี ท่ีเสื่อมสภาพ 
๕. เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันได้ 
๖. เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๗. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนศึกษาหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ 

ได้ด้วยตนเอง 
2.เป้าหมาย 

เจ้าหน้าท่ีภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียดของโครงการ 
2. จัดทําแบบสํารวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์ 
4. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
5. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
6. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
7. ดําเนินการจ้างจัดซ้ือจัดจ้าง 
8. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 
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4.ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.งบประมาณ 

 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

6.ผู้รับผิดชอบ 

 งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  

7.ตัวช้ีวัด/เป้าหมายและแผนงาน/โครงการ 

 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 

 

 

 

ข้ันตอน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

256
5 

1. จัดทําข้อกําหนดและรายละเอียดของโครงการ      

2. จัดทําแบบสํารวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

3. จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ์      

4. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
ดําเนินโครงการ 

     

5. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯอนุมัติโครงการ/งบประมาณ      

6. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ      

7. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง      

8. รายงานผลการดําเนินการโครงการ      
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ประจําปี ๒๕๖1 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา เพื่อให้อุปกรณ์ด้าน IT มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์  1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีการอายกุารใช้งานเกินกว่า 7 ป ีที่เสื่อมสภาพ 

กลยุทธ์ : จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมยัเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ  2. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอตอ่การปฏิบัติงานสามารถรองรับเทคโนโลยี 
แผนปฏิบัติการ :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม      สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจบุนัได้ 
หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายบริหารทัว่ไป  งานสารสนเทศ ตัวชี้วัด ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
ความสําเร็จ :  ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอข้อมูล 

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

วันที่  26 กันยายน 
2560 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด 

สถา
นะ 

ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61  

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. ม

๑ 
จัดทําข้อกาํหนดและ
รายละเอียดของโครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําข้อกาํหนดและ
รายละเอียดของโครงการ 

 - ต.ค 60 ธ.ค.60 
  

  

๒ 
จัดทําแบบสํารวจตวาม
ต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําแบบสํารวจตวาม
ต้องการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 - ม.ค.61 
ก.พ.
61 

  

  

๓ 
จัดทําประมาณการขอ
ครุภัณฑ์ 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทําประมาณการขอ
ครุภัณฑ์ 

 - ก.พ.61 
เม.ย.
61 

  

  

๔ 
ขอความเห็นการดําเนิน
โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

ขอความเห็นการดําเนิน
โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการ 

 - เม.ย.61 
พ.ค.
61 

  

  

๕ 
คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนฯ อนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

งาน
สารสนเทศ 

คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนฯ อนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

 - มิ.ย.61 ก.ค.61 
  

  

๖ 
จัดทํารายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะ 

งาน
สารสนเทศ 

จัดทํารายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะ 

 - ส.ค.61 ก.ย.61 
  

  

๗ ดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
งาน

สารสนเทศ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง  - ต.ค.61 พ.ย.61 

  

  

๘ 
รายงานผลการดําเนินการ
โครงการ 

งาน
สารสนเทศ 

รายงานผลการดําเนินการ
โครงการ 

 - ม.ค.62 ม.ค.62 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช.  
มีแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่ครอบคลุม 
การดําเนินงาน 
ทุกด้านภายใน 
องค์กร 

ได้คู่มือและแผน
บริหาร 
ความเสี่ยง สทช. 
จํานวน 1 ฉบับ 

1 ฉบับ         1. ปรับปรุงแผน
บริหาร 
ความเสี่ยงให้ครอบ- 
คลุม การดําเนินงาน 
ทุกด้านภายใน
องค์การ 

1. โครงการจัดทําแผน หลัก : คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

          บริหารความเสี่ยง สทช. 
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โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 

 การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรท้ังด้านผลการ
ดําเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงท่ีดี คือ การท่ีคนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรอยู่เสมอ อีกท้ังร่วมกันวางแผน
ป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจสร้างความเสียหาย 
หรือความสูญเสียท้ังด้านผลการดําเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลิต
ภาพท่ีสูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 
  

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้คําสั่งของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และตามเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประกอบไปด้วย ๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) ๓. การกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
๔. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ 
COSO ERM และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สําหรับเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/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. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 ๔.๒ คณะกรรมการจัดทําคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 ๔.๓ นําเสนอคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายพิจารณาเห็นชอบ 
 ๔.๔ เผยแพร่คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
รับทราบ 

๔.๕ ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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๕. แผนปฏิบัติการ 
 - แนบท้าย 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ 12 เดือน 
 

๗. งบประมาณ 
 - ไม่มี – 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 หลัก : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 รอง : ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

๙. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ได้คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

๑๐.๒ ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

๑๐.๓ ให้มีการกําหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร 
๑๐.๔ ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ 
๑๐.๕ การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สําหรับเตรียมการรองรบัการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ ๗ : จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดําเนนิงานทุกด้านภายในองค์กร ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนนิแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านภายในองคก์ร 

แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์ ตัวชี้วัด ได้คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ 

หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์ ค่าเป้าหมาย ได้คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๑ ฉบับ 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ผู้บริหารให้ความสําคัญและความร่วมมอืของบุคลากรในสํานกัฯ 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 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้คณะกรรมการฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๐ ต.ค. ๖๐ 
แผน                       

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการฯ 
ชี้แจง และจดัทําแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย. ๖๐ พ.ย. ๖๐ 
แผน                       

ทําจริง                         

๓ 
นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ให้คณะกรรมการเงินทุนฯ 
เห็นชอบ 

คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการเงินทนุฯ 
ให้ความเห็นชอบแผนฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ 
แผน                       

ทําจริง                         

๔ 
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
รับทราบ 

คณะกรรมการฯ 
ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในรับทราบแผนฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๑ 
แผน                     

ทําจริง                         

๕ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า

ไตรมาส ๑ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๑ 

แผน                     

ทําจริง                         

๖ 
นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงฯ 
ให้คณะกรรมการเงินทุนฯ 
รับทราบ 

คณะกรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า

ครบทุกไตรมาส 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๑ ก.ย. ๖๑ 

แผน                    

ทําจริง                         

๗ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓ คณะกรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า 

ไตรมาส ๒ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย. ๖๑ เม.ย. ๖๑ 

แผน               

ทําจริง               

๘ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔ คณะกรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า 

ไตรมาส ๓ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค. ๖๑ ก.ค. ๖๑ 

แผน               

ทําจริง               

๙ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕ คณะกรรมการฯ 
รายงานความก้าวหน้า 
ไตรมาส ๔ และสรุปผล 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย. ๖๑ ก.ย. ๖๑ 
แผน            
ทําจริง                         
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้ สทช.มี
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความดันอากาศ
ภายในระบบ 
Biocontainment
เป็นไปตามมาตรฐาน 
Biocontainment 

1
โครงการ 

        

1. เพื่อให้องค์กรมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. โครงการปรับปรุง
ระบบ Biocontainment
อาคารบําบัดน้ําเสียรวม 

หลัก : ฝ่ายบําบัดของเสีย 

                    
  ครุภัณฑ์ได้รับการ   1         2. โครงการปรับปรุง   
  ซ่อมแซม ปรับปรุง   โครงการ         ระบบบําบัดน้ําเสียจาก   
  ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม             กระบวนการผลิตวัคซีน   
2. เพื่อให้บุคลากร ร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2. สถานที่ทํางาน 1. โครงการสถานที่ทํางาน หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ทุกคนในองค์กรมี ของการดําเนินงาน 100 100 100 100 100 น่าอยู่ น่าทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน   
สภาพแวดล้อม ตามโครงการ           (Healthy work  (Healthy work place)   
สถานที่ทํางาน             place)     
สุขภาพร่างกาย                   
เครื่องมืออุปกรณ์ที่                   
ใช้ในการปฏิบัติงาน                   
ที่ดี ที่จะทําให้                   
บุคลากรทํางาน                   
อย่างมีความสุข                   
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โครงการปรับปรุงระบบ Biocontainment อาคารบําบัดน้ําเสียรวม 
ฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
ท่ีมา : เนื่องจากระบบ Decontamination ของฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม ท้ัง แบคทีเรีย ไวรัส และ 
โรคปากและเท้าเปื่อยได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยยังไม่ได้มีการตรวจสอบระบบ มาก่อนเลย ต่อมาพบว่า
ความดัน Negative pressure สูงกว่าปกติมากเพราะเปิดประตูเข้าออกยากมาก และเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานจะรู้สึกอึด
อัด จึงมีการตรวจสอบระบบ Biocontainment จึงได้พบว่า pressure gauge ท่ีหน้าอาคารซึ่งมีเพียงตัวเดียว 
แสดงผลผิดพลาด และไม่มี pressure gauge แสดงความแตกต่างของความดันแต่ละห้อง , ประตูห้องอาบน้ําไม่ได้
เป็น Air tight door , Circulation fan มีเสียงดัง , Filter ใช้งานมาจนใกล้จะตัน และไม่มีระบบตรวจสอบว่ามี
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใน , มีข้อบกพร่อง หรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน หรือไม่ ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อระบบ 
หรือผู้ท่ีเข้าไปปฏิบัติงานภายในได้ 
 

1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงระบบ Biocontainment เดิมของอาคาร Decontamination ท้ัง 3 อาคารของฝ่ายบําบัดของ
เสียและรักษาสิ่งแวดล้อมใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ เดิมท่ีกําหนดไว้, แก้ไขระบบ  
Air Handing Unit โดยการเปลี่ยน Filter ใหม่ , มี pressure gauge แสดงความแตกต่างของความดันแต่ละห้องที่
ด้านหน้าของอาคารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความดันจากภายนอกได้ มีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุม
ระบบ และช่างสามารถทราบได้ว่า มีความผิดปกติเก่ียวกับระบบท่ีใด ตั้งแต่เม่ือใด เพ่ือท่ีจะได้แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบและทางราชการ หรือมีเชื้อโรคหลุดรอดออกไปจากระบบ สู่
สิ่งแวดล้อม 
 

2) ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการต้องแล้วเสร็จพร้อมทดลองตรวจสอบระบบ ภายใน 120 วัน 
3) งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายวงเงิน    13,963,500     บาท  
4) ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 
 

5) ข้อเสียหากไม่ได้ทําโครงการนี ้
 5.1 ความดันอากาศภายในของระบบ Biocontainment สูงกว่าปกติมาก ทําให้ฝ้าและผนังอาคาร 
             ต้องรับภาระ pressure สูงกว่าปกติถึง 8 เท่า ของ pressure ท่ีควรจะเป็นจริง 
        5.2 สิ้นเปลืองพลังงานเพราะมีการดูดอากาศและปล่อยอากาศมากกว่าท่ีควรจะเป็น และระบบปรับ 
             อากาศต้องทํางานตลอดเวลาแม้ไม่มีผู้ใดเข้าไปปฏิบัติงาน 
 5.3 อุปกรณ์ Air Handing Unit ทํางานหนักกว่าปกติ ทําให้อุปกรณ์ประกอบเสื่อมอายุเร็วไปด้วย 
 5.4 สามารถทราบแรงดันอากาศของทุกห้องได้โดยสังเกตที่ pressure gauge หน้าประตู และมีระบบ  
             ส่ง sms เตือนไปยังผู้ควบคุมระบบและช่าง กรณีไม่อยู่ในมาตรฐาน Biocontainment ท่ีกําหนด 
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             ไว้ เพ่ือจะได้มาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 5.5 Filter ในระบบ Air Handing Unit ใกล้จะตันทําให้ระบบต้องแบกรับภาระหนักข้ึน ทําให้ระบบ 
             อาจจะชํารุดเม่ือใดก็ได้ 
 

6) ข้อดีของการทําโครงการ เปรียบเทียบกับก่อนทําโครงการ 
 6.1 สามารถปรับความดันอากาศภายในระบบ Biocontainment ให้เป็นไปตาม 
             มาตรฐาน Biocontainment 
 6.2 ปรับปรุง Air Handing Unit ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Biocontainment 
 6.3 ลดภาระฝ้า เพดาน เนื่องจาก pressure สูงกว่าปกติ 8 เท่า 
 6.4 ประหยัดพลังงาน เพราะมีการปรับปรุงระบบ Air Handing Unit ทําให้การทํางานลดลง และ 
              ได้เปลี่ยน Filter ใหม่หมดท้ังระบบ และควบคุมให้ระบบปรับอากาศทํางานเฉพาะเมื่อมี 
              ผู้ปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น 
 6.5 สามารถทราบข้อมูลภายในระบบ Biocontainment ได้ทุกขณะและมีระบบเตือนโดยส่ง sms  
              ไปยังผู้ควบคุมระบบและช่างเพ่ือให้ช่างได้ทราบปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที และสร้างความ 
              ปลอดภัยให้ระบบและผู้ปฏิบัติงาน 
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๕. แผนปฏบิัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อปรับปรุงระบบ Biocontainment เดิมของอาคาร Decontamination ให้เป็นไป 

กลยุทธ์ที่ ๘ : รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดลอ้มที่ดแีละปราศจากมลพิษ ตามมาตรฐานของเดิมทีก่ําหนดไว ้

แผนปฏิบัติการ :  โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบําบัดน้าํเสียรวม 2.แก้ไขระบบAir Handing Unit โดยเปลี่ยน Filter ใหม่ 

หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดลอ้ม ตัวชี้วัด ความดันอากาศภายในระบบBiocontainment เป็นไปตามมาตรฐาน Biocontainment 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเป้าหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน 

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 
สํารวจครุภัณฑ์ที่ตอ้งการ
ปรับปรุง 

ฝ่ายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้ชนิดและจํานวนของ
ครุภัณฑ์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค.๖๐ ต.ค.๖๐ แผน /                      

ทําจริง                         

๒ 
กําหนดคุณลกัษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

ฝ่ายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ตามที่ต้องการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.๖๐ พ.ย.๖๐ 
แผน   /                    

ทําจริง                         

๓ 
คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะที่นําเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะ  

เพื่อขออนุมัติคุณ
ลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์ 
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
คุณสมบัติเฉพาะทีก่ําหนด 

คณะกรรมการพิจารณาผล
ฯ 

ได้ผู้เสนอราคาและมี
คุณสมบัติถูกต้อง มี
รายละเอียดครบถ้วน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.๖๑ ก.พ.๖๑ 
แผน      /                

ทําจริง                         

๖ ดําเนนิการปรับปรุง ผู้เสนอราคาได ้
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด 

13,900,000 มี.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ แผน   
 

    
ทําจริง             

๗ 
ตรวจรับครุภัณฑ์ที่ทําการ
ปรับปรุง 

คณะกรรมการตรวจรับ ฯ 
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด

และครบถว้น 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ 

แผน         /      

ทําจริง                         
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โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตวัคซีน 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียและกระบวนการผลิตและการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑ์สัตว์รับน้ําเสียจําพวกมูลสุกร มูลโค ทําให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อพิษต่างๆ โดยมี 2 ข้ันตอน
ใหญ่ๆ คือการบําบัดเชื้อพิษเพ่ือมิให้กระจายสู่สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการใช้สารเคมีและการบําบัดน้ําเสียเพ่ือลดค่า 
Biological Demand (BOD) โดยวิธีการ Activated Sludgeตามแบบของ University of Capetown (UCT) ซ่ึงได้
ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การปรับปรุงใหม่ (Over Haul) เพ่ือให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคออกไปสู่สิ่งแวดล้อมตามข้อกําหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีค่าน้ําเสียได้ตามมาตรฐานของ
กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษ กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 2.1 เพ่ือทําการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําเสียท้ังหมดของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซ่ึงส่วนใหญ่เกือบจะตัน
หมดแล้ว พร้อมท้ังเปลี่ยน Pump ท่ีใช้ส่งน้ําเสียจากจุดย่อยต่างๆ มายังอาคารบําบัดเชื้อพิษท้ัง 3 อาคาร และระบบ
บําบัด  Biological Oxygen Demand (BOD)ท้ั งส่วนหน้าและส่วนหลัง เพ่ือให้กลับมาปฎิบัติ งานได้ ท้ังหมด 
นอกจากนั้นยังปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรมให้ ใช้งานได้พร้อมรวมกับโปรแกรมควบคุมจาก 
Programable Logical Control (PLC) ท้ัง 3 อาคาร รวมท้ังปรับปรุงบ่อเก็บน้ําท่ีบําบัดแล้วท้ัง 6 บ่อ (ด้านหน้า 3 
บ่อ และด้านหลัง 3 บ่อ) โดยจะปูด้วยแผ่น HDPE เพ่ือป้องกันการซึมของน้ําท่ีบําบัดแล้วออกสู่ภายนอก เหลือไว้เป็น
น้ําสําหรับใช้ในการรดน้ําต้นไม้ โดยไม่มีการท้ิงน้ําท่ีบําบัดแล้วออกสู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเลย 
 

 2.2 เพ่ือปรับปรุงระบบบําบัดน้ําและของเสียจากขบวนการผลิตชีวภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําและของเสียจากขบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ (ของงานผลิต
ไวรัสวัคซีน,งานผลิตแบคทีเรียวัคซีน,  งานผลิตสัตว์ทดลองและทดสอบ,  งานโครงการผลิตวัคซีนสัตว์ปีก,งานบริการ
การผลิต,  งานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย,โดยปัจจุบันน้ําเสีย สามารถแบ่งออกตามสถานที่แหล่งกําเนิด 
ออกเป็น 2 โซนใหญ่ด้วยกัน คือ โซนฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (ส่วนหลัง)และ โซนฝ่ายผลิตชีวภัณฑ์สัตว์
แบคทีเรียและไวรัส (ส่วนหน้า)  การจัดการน้ําเสียจากโซนพ้ืนท่ี 2โซนนี้จะพิจารณาดําเนินการแยกจากกันโดยมีระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียของแต่ละโซนแยกเป็นอิสระต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

 
 

 
 
 
รูปท่ี 1 เป็นแผนที่แสดงตําแหน่งท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียส่วนหน้าและระบบบําบัดน้ําเสียส่วนหลัง 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 

 2.3 เพ่ือให้น้ําเสียจากฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ซ่ึงเกิดข้ึนจากอาคารต่างๆ จะถูกรวบรวมมาลงบ่อพัก และ
ถูกสูบส่งด้วยเครื่องสูบน้ําผ่านท่อส่งน้ําเสียไปบังระบบฆ่าเชื้อโรค ( Decontamination System ) ซ่ึงอยู่ในอาคารปิด 
ระบบท่อส่งน้ําเสียไปยังอาคาร Decontamination จะต้องป้องกันไม่ให้อากาศหรือน้ําไหลย้อนกลับไปยังโรงงานผลิต 
ระบบฆ่าเชื้อโรคDecontamination จะทําหน้าท่ี ฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ตายก่อน  จากนั้นน้ํ าเสีย ท่ีผ่านระบบ 
Decontamination ของระบบวัคซีนแบคทีเรียมาแล้วจะถูกส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของโซน (Central 
Treatment Plant) เพ่ือลดความสกปรกในรูปของบีโอดีและสารแขวนลอย จนกระทั่งได้น้ําท้ิงตามมาตรฐานที่กําหนด 
น้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วจะปล่อยให้ไหลลงสู่บ่อ Polishing Pond ก่อนที่จะนําน้ําไปรดน้ําต้นไม้ในบริเวณศูนย์
ต่อไป ตําแหน่งของระบบฆ่าเชื้อโรค (Decontamination System) ของแบคทีเรีย และตําแหน่งของ Central 
Treatment Plant เพ่ือกําจัดบีโอดี และNitrogen  
 

 2.4 เพ่ือให้น้ําเสียจากศูนย์วัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด น้ําเสียส่วนนี้จะไปรวมกับน้ําเสียจากหน่วย
บริการผลิตน้ําและงานบริการ โดยถูกรวบรวมมาลงบ่อพักน้ําเสียและจากนั้นจะถูกสูบส่งเครื่องสูบน้ําเสียไปยังระบบ
ฆ่าเชื้อไวรัสใน อาคาร Decontamination จากนั้นน้ําเสียท่ีผ่านระบบ Decontamination ไวรัสแล้วจึงจะถูกส่งไปยัง 
ระบบ Central Treatment Plant เพ่ือบําบัดความสกปรกในรูปของบีโอดี, สารแขวนลอย เพ่ือให้ได้น้ําท้ิงตาม
มาตรฐานที่ต้องการ  
 

 2.5 เพ่ือให้น้ําเสียจากคอกสัตว์ทดลองโซนท่ี 1 ซ่ึงจะมีบีโอดี และสารแขวนลอยรวมท้ังไนโตรเจนสูงกว่า
บริเวณอ่ืนๆ จะถูกนํามาลดความสกปรกเบื้องต้นก่อนด้วยระบบ Pre Treatment ซ่ึงประกอบด้วยตะแกรงละเอียด
แบบ Hydro Screenท่ีจะทําหน้าท่ีดักเศษมูลสัตว์,  หญ้าฟางหรือตะกอนแขวนลอยออกจากน้ําเสียไปก่อน  จากน้ัน
น้ําเสียจะไหลลงสู่บ่อดักไขมัน  และบ่อ Septic Tank เพ่ือลดความสกปรกเบื้องต้นลง ก่อนที่จะถูกสูบส่งไปยังระบบ 
Decontaminationเชื้ อ ไวรัสส่ วนกลางซึ่ งใช้ ร่วม กับน้ํ า เสียจากโซน ท่ี มี เชื้ อ ไวรัส อ่ืนๆ   น้ํ า เสี ย ท่ี ผ่ านการ  
Decontamination  แล้วจะถูกส่งไปยัง Central Treatment Plant เพ่ือกําจัดความสกปรกในรูปของบีโอดีและ
ตะกอนแขวนลอยต่อไป  
 
 2.6 เพ่ือให้น้ําเสียจากคอกสัตว์ทดลองโซนที่ 2 จะมีแนวทางการจัดการในลักษณะเดียวกับคอกสัตว์ทดลอง
โซนท่ี 1 
 

 2.7 เพ่ือให้น้ําเสียจากฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง  น้ําเสียจากโซนนี้จะไม่มีพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียท่ีเป็น
โรคติดต่อปนเปื้อนอยู่ ดังนั้นน้ําเสียจากคอกสัตว์ท่ีมีอยู่หลายคอกจะถูกรวบรวมโดยท่อรวบรวมแบบ Gravity ไหลมา
รวมกันท่ีบ่อพักจากนั้นจะถูกสูบเข้าสู่ระบบ Pre Treatment ท่ีประกอบด้วยตะแกรงดักขยะแบบ Static Screen,  
บ่อดักไขมันและSeptic Tank  เพ่ือลดความสกปรกเบื้องต้น จากนั้นจะถูกสูบส่งไปบําบัดยังระบบ Central 
Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.8 เพ่ือให้น้ําเสียจากคอกฉีดพิษทับ น้ําเสียโซนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ น้ําเสียจากคอกสัตว์ต่างๆ  จะถูก
รวบรวมมาโดยท่อน้ําเสียด้วยระบบ Gravity มารวมยังบ่อพัก จากนั้นน้ําเสียจะถูกสูบผ่านระบบ Pre Treatment ท่ี
ประกอบด้วยตะแกรงดักขยะแบบ Hydro Screen,  บ่อดักไขมันและ Septic Tank  น้ําเสียท่ีผ่าน Pre Treatment 
นี้แล้วจะถูกสูบส่งไปฆ่าเชื้อด้วยระบบ Decontamination ของเชื้อไวรัสและส่งต่อไปยัง Central Treatment Plant 
ของโซนต่อไป 
 2.9 เพ่ือให้น้ําเสียจากอาคารทดสอบความคุ้มโรค  น้ําเสียส่วนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่  การบําบัดน้ําเสีย
ส่วนนี้กําหนดให้มีระบบ Pre Treatment ประกอบด้วย Hydro Screen,  Septic Tank และบ่อดักไขมัน จากนั้นน้ํา
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เสียจะถูกสูบส่งด้วยเครื่องสูบน้ําเสียผ่านท่อส่งน้ําเสียด้วยแรงดันไปยังระบบ Decontamination ฆ่าเชื้อไวรัส
ส่วนกลางก่อนที่จะถูกส่งต่อไปบําบัดบีโอดีท่ีระบบ Central Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.10 เพ่ือให้น้ําเสียจากโครงการผลิตวัคซีนสัตว์ปีก น้ําเสียส่วนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่โดยน้ําเสียจะถูก
ส่งผ่านไปยังระบบDecontamination แบบท่ีใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นจะถูกสูบส่งผ่านเครื่องสูบน้ําเสีย
ไปยังระบบCentral Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.11 เพ่ือให้น้ําเสียจากบริการผลิตน้ําและงานบริการผลิตน้ําส่วนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่จะถูกส่งด้วยเครื่อง
สูบน้ําเสียผ่านท่อส่งน้ําเสียด้วยแรงดันไปยังระบบ Decontamination ฆ่าเชื้อไวรัสส่วนกลางก่อนจะถูกส่งไปบําบัด   
บีโอดีท้ังระบบCentral Treatment Plant ของโซนต่อไป 
 

 2.12 เพ่ือให้น้ําเสียจากอาคารเตาเผาซากสัตว์และของเสีย มีน้ําเสียไหลมายังบ่อพักและถูกสูบส่งไปยัง 
Central DecontaminationUnit (Bacteria) ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง Central Treatment Plant ต่อไป 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ครุภัณฑ์ท่ีชํารุด หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีข้ึน 
 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.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 7.2 ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถบําบัดน้ําเสียเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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๕. แผนปฏบิตักิาร (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถปุระสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
1.เพื่อปรับปรุงระบบทอ่ส่งน้ําเสียและปั๊มสูบน้ําเสียในระบบบําบัด
น้ําเสียของสทข.ทั้งหมด 

กลยทุธท์ี่ ๘ : รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดลอ้มที่ดแีละปราศจากมลพิษ 
2.ปรับปรุงเครือ่งมอืต่างๆที่ชํารดุทรุดโทรมให้ใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรมควบคุมได ้

แผนปฏบิตักิาร :  โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตวัคซีน 3.ปรับปรุงบ่อเก็บน้ําที่บําบัดแล้วทั้ง 6 บ่อ 

หน่วยงานเจ้าภาพ : ฝ่ายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดลอ้ม ตัวชี้วดั ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดกีวา่เดิม 

ปัจจัยทีส่นบัสนุนให้เกดิความสําเร็จ :  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเปา้หมาย ครุภัณฑ์ที่ชํารุดได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ 

ที ่ กิจกรรมดําเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสดุ สถานะ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕   

๑ 
สํารวจครุภัณฑ์ที่ตอ้งการ
ปรับปรุง 

ฝ่ายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้ชนิดและจํานวนของครุ
ภัฑณ์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค.๖๑ ต.ค.๖๑ แผน /                   

ทําจริง                       

๒ 
กําหนดคุณลกัษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

ฝ่ายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ได้รายละเอียดของครุภัณฑ์
ตามที่ตอ้งการ 

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
คุณสมบัติเฉพาะทีก่ําหนด 

คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ 

ได้ผู้เสนอราคาและมี
คุณสมบัติถูกต้อง มี
รายละเอียดครบถ้วน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.๖๑ ก.พ.๖๑ 
แผน     /             

ทําจริง                       

๖ ดําเนนิการปรับปรุง ผู้เสนอราคาได ้
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด 

49,000,000 มี.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ 
แผน       /         

ทําจริง                       

๗ 
ตรวจรับครุภัณฑ์ที่ทําการ
ปรับปรุง 

คณะกรรมการตรวจรับ ฯ 
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดและ

ครบถ้วน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ 

แผน   /         

ทําจริง                       
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โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy Workplace) 

 

หลักการและเหตุผล 
การทํางานเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคนเรา โดยจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ทํางาน ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ควรอยู่ใน
สภาพแวดล้อมการทํางานอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงควรกําหนดมาตรฐาน
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ ร่วมถึงการควบคุมในเรื่องเสียง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา 
สิ่งแวดล้อมในที่ทํางานอันได้แก่ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิ และกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน ล้วนเป็นสิ่งสําคัญท่ีส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดล้อมในที่
ทํางานที่ดีและเหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยทําให้เกิดการทํากิจกรรมร่วมกัน 
เกิดความรักความสามัคคี และการทํางานเป็นทีม ดังนั้น การท่ีคนได้ทํางานในสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 
(Healthy Workplace) ซ่ึงหมายถึง สถานที่ทํางานที่มี การจัดสิ่งแวดล้อมในการทํางานให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี 
และจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขกายในที่ทํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ย่อมส่งเสริมให้
คนทํางาน เกิดความสุขกายสบายใจ มีความปลอดภัยในการทํางาน เม่ือคนทํางานอย่างมีความสุข ก็จะทําให้
ศักยภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน อันหมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซ่ึงจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร และทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. บุคลการรับรู้ มีส่วนร่วมของคนทํางานทุกคนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่

ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 
2. เพ่ือดําเนนิการให้สถานที่ทํางานทุกประเภทมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสม ปลอดภัย มีการ

ส่งเสริม พัฒนา สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในการทํางาน 
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
4. เพ่ือให้องค์กรมีภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตดี 
เป้าหมาย 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวา” 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะทํางานโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางานจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
2. กําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะทําให้สถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน 
3. ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
4. สรุปผลรายงานพร้อมแนบหลักฐานส่งกรมฯ 
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แผนปฏิบัติการ 
 

ที่ 
กิจกรรมดําเนินงาน 

ปี พ.ศ.๒๕60 ปีพ.ศ. 2561-๒๕๖5 

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 แต่งต้ังคณะทํางานโครงการสถานที่ทํางาน
น่าอยู่นา่ทํางานจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน                         

๒ กําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะทําให้
สถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทาํงาน                         

๓ ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยา่งต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ                         

๔ สรุปผลรายงานพร้อมแนบหลักฐานส่งกรม
ฯ                         

๑ ปี 2561(ต้ังแต่ ต.ค.61-ก.ย.62) 
ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยา่งต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ                         

๑ ปี 2561(ต้ังแต่ ต.ค.62-ก.ย.63) 
ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยา่งต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ                         

๑ ปี 2561(ต้ังแต่ ต.ค.63-ก.ย.64) 
ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยา่งต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ                         

๑ ปี 2561(ต้ังแต่ ต.ค.64-ก.ย.65) 
ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยา่งต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ                         

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ก.ย. 2560 – ต.ค. 2561 
 

งบประมาณ 
ไมมี 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 



137 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy 

work place) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ สทช. เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
2. เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ลดอัตราการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทํางาน 
3. ลดมลพิษท่ีเกิดจากระบวนการทํางาน หรือกรบวนการผลิต ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพคนทํางาน 
4. บุคลากรมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ  
5. เกิดภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้บุคลากร 
ของสํานัก
เทคโนโลยี- 
ชีวภัณฑ์สัตว์ มี
ความเข้าใจถึง
ลักษณะการ 
เสื่อมสภาพ และ
ชนิดของการ
บํารุงรักษาต่างๆ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
อบรม ไม่น้อยกว่า  
90% 

  ร้อยละ 
90 

      1. พัฒนาความรู้
ให้กับบุคลากรของ
สํานักฯเพื่อให้เข้าใจ
ในแนวทางการบํารุง 
รักษา เชิงป้องก้นและ 
ลดการใช้พลังงาน 

1. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรแนวทางการ
บํารุงรักษา เชิงป้องกัน
และลดการใช้พลังงาน 

หลัก : กลุ่มช่างซ่อมบํารุง 
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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “แนวทางการบํารุงรักษา เชิงป้องกันและลดการใช้พลังงาน” 

........................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ในกระบวนการผลิตหรือการบริการนั้น มักหลีกเลี่ยงงานการซ่อมและบํารุงรักษาไม่ได้ เพราะงาน
ซ่อมและบํารุงรักษามีบทบาทท่ีช่วยให้การผลิต และการบริการขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันท่ีกระบวนการผลิต และการบริการส่วนใหญ่จําเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร
มากข้ึน การท่ีเครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้น หรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทําให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริการนั้นๆ การท่ีจะได้มาซ่ึงเครื่องจักรท่ีมีคุณภาพนั้น ต้องมีระบบการบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเครื่องจักร เม่ือถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพชํารุด สึกหรอ เสียหายและขัดข้อง ดังนั้น 
เพ่ือให้้อายุการใช้้งานของเครื่องมือเครื่องจักรให้ยืนยาว และสามารถใช้้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดย
ไม่ชํารุดหรือเสียบ่อยครั้งจึงต้องมี“การบํารุงรักษา” ในกระบวนการผลิตหรือบริการด้วย จึงจะสามารถควบคุม
การทํางานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในการใช้งานและการบํารุงรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักร ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จําเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ การบํารุงรักษาเครื่องมือ หรือเครื่องจักรว่าต้องมีการ
บํารุงรักษาอย่างไร และการจัดทําเอกสารการบํารุงรักษาต้องทําอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและ
สามารถทําให้เครื่องมือหรือเครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลดการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรให้น้อยลง 
เพ่ือให้การดําเนินการผลิตชีวภัณฑ์ ท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต สามารถทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑เพ่ือให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีความเข้าใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ และชนิดของ
การบํารุงรักษาต่างๆ 

๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สามารถกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้ 

๒ .๓ เพ่ือให้สามารถของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  

 หัวหน้างาน พนักงานควบคุมเครื่องจักรในการผลิต ช่างซ่อมบํารุงรักษา ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
จํานวน ประมาณ 5๐ คน 

๔. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
๖ ชั่วโมง 
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๕. วิธีการฝึกอบรม 
 ฝึกอบรมโดยการบรรยายเชิงปฏิบัติ 1  รุ่น  จํานวน  ๕๐  คน 

๖. สถานที่ 
ห้องประชุมโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ระหว่างเดือนมีนาคม 

ถึง เมษายน ๒๕62 

๗. วิทยากร 
จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก จํานวน ๑ คน 

๘. งบประมาณ 
ใช้ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี ๒๕62 

 จํานวนค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น ................... บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน .........................บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม คณะทํางาน และวิทยากร เป็นเงิน ........................ บาท 

- จํานวน 5๐ คนๆล่ะ ๑ ม้ือๆล่ะ ......................บาท จํานวน 1 วัน  
๓. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม คณะทํางาน และวิทยากร เป็นเงิน ......................... บาท 

- จํานวน 5๐ คนๆล่ะ ๒ ม้ือๆล่ะ ...............................บาท จํานวน 1 วัน  
๔. ค่าเอกสารประกอบการอบรมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน ...........................บาท 

- จํานวน 5๐ คน   
๙. ท่ีปรึกษาโครงการ 

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มช่างซ่อมบํารุงรักษา 

๑๑. คณะทํางาน 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
๑. ประเมินผลโครงการอบรมและวิยากรโดยใช้แบบสอบถาม 

๑๓. การรับรองผลหลังการเข้าสัมมนา 
๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
๒. เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยล่ะ ๙๐ ของเวลาการฝึกอบรม 

๑๔. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.บุลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เกิดความเข้าใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ และชนิดของการ

บํารุงรักษาต่างๆและทราบแนวทางการบํารุงรักษาเชิงประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง 

๒.บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าใจถึงความสําคัญของแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได ้
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รายละเอียดการฝึกอบรม 

หลักสูตร“แนวทางการบํารุงรักษา 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 

 

 

 

 

 



142 
 

5.  แผนปฏิบัติการ  (Action  plan)  ประจําปี  2561 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์  : 1.  เพื่อให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีความเข้าใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา                         และชนิดของการบํารุงรักษาต่างๆ 
กลยุทธ์ที่  6  :   พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของสํานักฯ เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการบํารุงรักษา เชิงป้องกันและลดการใช้พลังงาน 

2.  เพื่อให้บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สามารถกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้ 

3. เพื่อให้สามารถของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการ  :  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการบํารุงรักษา เชิงป้องกันและลดการใช้พลังงาน ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า  90% 

หน่วยงานเจ้าภาพ  :  กลุ่มช่างซ่อมบํารุง ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90%    วันปรับปรุงครั้งที่........... วันที่............ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ  :  ความร่วมมือของบุณลากรในสสํานัก 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี  พ.ศ. 2560 ปี  พ.ศ. 2561 
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 
กลุ่มช่างซ่อมบํารุง 

ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค.-60 ต.ค.-60 แผน /                       
ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางานครั้งที่  1 คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย พ.ย.-60 พ.ย.-60 
แผน   /                     

ทําจริง                         

3 
ติดต่อวิทยยากร  และสถานที่

ฝึกอบรม 
คณะทํางาน ได้วิทยากรและสถานที่

ฝึกอบรม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค.-60 ธ.ค.-60 แผน     /                   

ทําจริง                         

4 ประชุมคณะทํางานครั้งที่  2 คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธ.ค.-60 ธ.ค.-60 แผน     /                   

ทําจริง                         

5 
สํารวจความต้องการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค.-61 ม.ค.-61 แผน       /                 
ทําจริง                         

6 ประชุมคณะทํางานครั้งที่  3 คณะทํางาน รายงานความก้าวหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค.-61 ม.ค.-61 แผน       /                 
ทําจริง                         

7 ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจ่าย 

คณะทํางาน 

ได้งบประมาณและเงินยืม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.พ.-61 ก.พ.-61 
แผน         /               

ทําจริง                         

8 
ดําเนินการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 

คณะทํางาน อบรมสําเร็จ 120,000  บาท มี.ค.-61 มี.ค.-61 
แผน         /               

ทําจริง                         

9 ติดตามและประเมินโครงการ คณะทํางาน ประเมินผลความสําเร็จไม่
น้อยกว่า  90% 

ไม่มีค่าใช้จ่าย เม.ย.-61 เม.ย.-61 
แผน           /             

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 : เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. วิเคราะห์ตลาด
และจัดทําเป็น
แผนการวิจัยและ
พัฒนาให้ได้เป็น
ผลผลิต เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการการใช้
วัคซีนในการ
ป้องกันและควบคุม
โรค  

ได้แผนการวิจัยและ 
พัฒนาวัคซีนที่เป็น 
ความต้องการของ 
ตลาด 

แผน 
1 

        ๑. เพิ่มการวิจัย
และพัฒนา

วัคซีนที่เป็นที่
ต้องการของ

ตลาด 

1. โครงการจัดทําแผนการ 
วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็น 
ความต้องการของตลาด 

หลัก : กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
รอง : กลุ่มบริการวิชาการ 

ฉบับ         
            
              

                
ได้โครงการวิจัยและ         2 2. โครงการวิจัยและพัฒนา 

วัคซีนที่เป็นความต้องการ 
ของตลาด 

หลัก : กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
รอง : กลุ่มบริการวิชาการ 
  

พัฒนาวัคซีนที่เป็น         โครงการ 
ความต้องการของ           

ตลาด               
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โครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การดําเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือให้

ได้ผลงานวิจัยท่ีช่วยพัฒนาการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพสูงขึ้น คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมท้ังได้ผลงานวิจัย
ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการการใช้วัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ของผู้ใช้วัคซีน จําเป็นต้องมีกรอบการวิจัยหรือจัดทําแผนการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด โดยวิเคราะห์ตลาดและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
นักวิชาการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเพ่ิมระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด 
๒.๒ เพ่ือให้มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 
 

๓. เป้าหมาย 
ได้แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด เพ่ือปรับปรุงวัคซีนท่ีผลิตในปัจจุบันและการ

พัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการใช้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
 

๔. ข้ันตอนการดําเนินการ 
๔.๑ กําหนดคณะทํางาน 
๔.๒ ประชุมคณะทํางาน เพ่ือระดมความคิดและกําหนดประเด็นการวิจัย 
๔.๓ ร่างแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด 
๔.๔ ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ 
๔.๕ เสนอผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือลงนามอนุมัติ 
๔.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน 

๕. แผนปฏิบัติการ 
แนบท้าย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗. งบประมาณ 
ไม่มี 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาและกลุ่มบริการวิชาการ 

 
๙. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

มีแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด 
 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ได้โครงการวิจัยท่ีมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัคซีน  
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มการวจิัยและพัฒนาวคัซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 2. เพื่อให้มีการวิจยัพัฒนาวัคซีนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 
แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด  
หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา ตัวชี้วัด แผนการวจิัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมาย จํานวน ๑ ฉบับ  

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 กําหนดคณะทํางาน 
กลุ่มวิจยัและ

พัฒนา 
ได้คณะทํางาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ต.ค. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ 

แผน √ √ √                   
ทําจริง                         

๒ 
ประชุมคณะทํางาน เพื่อระดม
ความคิดและกําหนดประเด็นการ
วิจัย 

คณะทํางาน ประเด็นวิจัย ไม่มีค่าใช้จ่าย ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ 
แผน       √ √               

ทําจริง                         

๓ 
ร่างแผนการวิจยัและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการของ
ตลาด 

คณะทํางาน แผน ฉบับร่าง ไม่มีค่าใช้จ่าย มี.ค. ๖๑ พ.ค. ๖๑ 
แผน           √ √ √         

ทําจริง                         

๔ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เป็นไปได้ ครั้งที่ ๑ 

คณะทํางาน แผน ๑ ฉบับ ไม่มีค่าใช้จ่าย มิ.ย. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ 
แผน                 √       
ทําจริง                         

๕ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เป็นไปได้ ครั้งที่ ๒ 

คณะทํางาน แผน ๑ ฉบับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค. ๖๑ ก.ค. ๖๑ 
แผน                   √     
ทําจริง                         

๖ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เป็นไปได้ ครั้งที่ ๓ 

คณะทํางาน แผน ๑ ฉบับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ส.ค. ๖๑ ส.ค. ๖๑ 
แผน                     √   
ทําจริง                         

๗ 
เสนอผู้อํานวยการสํานกัฯ เพื่อลง
นามอนุมัติ 

กลุ่มวิจยัและ
พัฒนา 

แผนได้รับการอนุมัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย. ๖๑ ก.ย. ๖๑ 
แผน                       √ 
ทําจริง                         

๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน 
กลุ่มวิจยัและ

พัฒนา 
บุคลากรในสํานักฯ
ได้รับทราบแผนฯ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ย. ๖๑ ก.ย. ๖๑ 
แผน                       √ 
ทําจริง                         
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โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 
 

๑๑. หลักการและเหตุผล 
การดําเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือให้

ได้ผลงานวิจัยท่ีช่วยพัฒนาการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพสูงขึ้น คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมท้ังได้ผลงานวิจัย
ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการการใช้วัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ของผู้ใช้วัคซีน จําเป็นต้องมีการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด โดย 

เพ่ือจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
 
๑๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 
 

๑๓. เป้าหมาย 
ได้โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด เพ่ือปรับปรุงคุณภาพวัคซีนท่ีผลิตในปัจจุบัน

และพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการใช้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
จํานวน ๒ โครงการ 

 
๑๔. ข้ันตอนการดําเนินการ 

๔.๑ เชิญนักวิชาการ เพ่ือประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบ 
๔.๒ ค้นคว้าหาข้อมูลและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
๔.๓ เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 
๔.๔ เสนอแบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
๔.๕ แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย 
๔.๖ เสนอโครงการวิจัย เพ่ือขออนุมัติ 
๔.๗ ดําเนินโครงการวิจัย 
๔.๘ สรุปผลการวิจัยและดําเนินการเผยแพร่ 
 

๑๕. แผนปฏิบัติการ 
แนบท้าย 

 
๑๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 

๑๗. งบประมาณ 
ไม่มี 

 
๑๘. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 



147 
 

 
๑๙. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

มีโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเป็นความต้องการของตลาด จํานวน ๒ โครงการ 
 

๒๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ได้โครงการวิจัยท่ีมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัคซีน และมีการนําผลงานไปใช้

ประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



148 
 

๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด 

แผนปฏิบัติการ : โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด" ตัวชี้วัด                       โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด    ค่าเป้าหมาย  จํานวน ๒ โครงการ 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ : ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มตน้ สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓-
๒๕๖๕ 

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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

๑ 
เชิญนักวิชาการ เพื่อ

ประชุมกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา 

ได้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 

แผน √ √ √                             
ทําจริง                                   

                                    

๒ 
ค้นคว้าหาข้อมูลและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ 

แผน       √ √                         
ทําจริง                                   

๓ 
เขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้แบบเสนอ
โครงการวิจัย 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มี.ค. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 
แผน           √ √                     
ทําจริง                                   

๔ 
เสนอแบบเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อเข้ารับ
การพิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

แบบเสนอ
โครงการวิจัยได้รับ

การพิจารณา 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ 

แผน             √ √                   
ทําจริง                   

                                    

๕ 
แก้ไขแบบเสนอ
โครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้แบบเสนอ
โครงการวิจัยที่ผ่าน

การแก้ไข 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

มิ.ย. ๖๒ ก.ค. ๖๒ 

แผน                 √ √               
ทําจริง                   

                                    

๖ 
เสนอโครงการวิจัย เพื่อ
ขออนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

แบบเสนอ
โครงการวิจัยได้รับ

การอนุมัติ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ส.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๒ 
แผน                     √ √           
ทําจริง                                   

๗ ดําเนินโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ดําเนินโครงการวิจัย
ได้ตามแผน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. ๖๒ ก.ย.๖๕ 
แผน                         √ √ √ √   
ทําจริง                                   

๘ 
สรุปผลการวิจัยและ
ดําเนินการเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ได้ผลงานวิชาการ 
เพื่อเผยแพร่ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. ๖๕ ธ.ค. ๖๕ 
แผน                                 √ 
ทําจริง                                   
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แผนปฏิบัติการ 

ประจําป ี256๑ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. เร่งรัดการดําเนินการให้
โรงงานวัคซีนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

1. เร่งรัดการดําเนินการให้
โรงงานวัคซีนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

๑. เพื่อให้ สทช. มีโรงงาน
วัคซีนที่ได้รับมาตรฐาน 
GMP 

1.จัดทําTORจ้างที่ปรึกษา
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีก 

1. มีการดําเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้ได้ตาม
มาตรฐาน GMP 
 

หลัก: กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ 
รอง: ฝ่ายประกันคุณภาพ 

2.จ้างเหมาปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

2. มีการจ้างปรับปรุงโรงงาน
ตามผลการศึกษาจากบริษัท
ที่ปรึกษา 
 

3. โครงการจัดทํา SOPการ
ผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

3. ได้ SOP ในขั้นตอนการ
ผลิตวัคซีนแบคทีเรียและ
สารทดสอบ (แอนติเจน-   
โรสเบงกอล) 

2. พัฒนาการผลิตและ
ทดสอบวัคซีนที่ใช้สําหรับ
ป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ 

1. พัฒนาการผลิตวัคซีนให้มี
คุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ 

1. เพื่อให้ สทช.พัฒนาการ
ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและ
ปริมาณ      เพืยงพอภายใต้
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต(ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของแผน
ยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 
2561-2565) 

1. โครงการ จัดทําแผนการ
ศึกษาโปรแกรมการทําแห้ง 
วัคซีนบรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

1. ได้โปรแกรมการทําแห้ง
วัคซีนบรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

หลัก: กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

3.ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐาน
ตรงตามหลักจรรยาบรรณ
และถูกต้องตาม พรบ.สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

- - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ตอบสนองต่อการดําเนินการ
ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความเหมาะสมและ
สะท้อนผลิตภาพ 
(Priductivity) บุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ และทักษะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. แผนพัฒนาบุคลากร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ (ระยะสั้น) ประจําปี 
2561 จํานวน 10 
โครงการ 

ร้อยละของบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคล ได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะ ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และสมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

หลัก: คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององค์กรให้ดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

1. สอบถามสํารวจความพึง
พอใจระบบงานสารสนเทศ 

 

๑. เพื่อให้ความสะดวกและ
รวดเร็วแก่หน่วยงานภายใน 
สทช. ได้เข้าถึงข้อมูล องค์
ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและงานวิจัย 

1. แผนงานจัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบงาน
สารสนเทศ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบงาน
สารสนเทศ 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้มีระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการจัดหาเครื่องมือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลังพัสดุ 

จํานวนระบบงานสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการที่มี
ให้บริการ 
 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. โครงการจัดหาเครื่องมือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลังชีวภัณฑ์ 

จํานวนระบบงานสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการที่มี
ให้บริการ 
 

3.จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการ 

๓. เพื่อให้อุปกรณ์ด้าน IT มี
ความทันสมัย รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
ของเดิม 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการตามแผน 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

6.ปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานทุกด้านภายใน
องค์กร 

1. ปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้ครอบคลุม การ
ดําเนินงานทุกด้านภายใน
องค์การ 

1. เพื่อให้ สทช. มีแผน
บริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมการดําเนินงานทุก
ด้านภายในองค์กร 

1. โครงการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง สทช. 

ได้คู่มือและแผนบริหาร
ความเสี่ยง สทช.จํานวน 1 
ฉบับ 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 



153 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

7. รณรงค์ให้องค์กรมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. เพื่อให้องค์กรมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. เพื่อให้ สทช.มีระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการปรับปรุงระบบ 
Biocontainmentอาคาร
บําบัดน้ําเสียรวม 

ความดันอากาศภายใน
ระบบ Biocontainment
เป็นไปตามมาตรฐาน 
Biocontainment 

หลัก : ฝ่ายบําบัดของเสีย 

2. สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (Healthy work 
place) 

1. เพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรมีสภาพแวดล้อม
สถานที่ทํางาน สุขภาพ
ร่างกาย เครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดี ที่จะ
ทําให้บุคลากรทํางานอย่างมี
ความสุข 

1. โครงการสถานที่ทํางาน
น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy 
work place) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

หลัก : ฝ่ายบริหารทั่วไป 

8.รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด 

- - - - - 

9.เพิ่มการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการ
ของตลาดที่ใช้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคสัตว์ 

๑. เพิ่มการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาด 

๑. วิเคราะห์ตลาดและจัดทํา
เป็นแผนการวิจัยและพัฒนา

ให้ได้เป็นผลผลิต เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการ
ใช้วัคซีนในการป้องกันและ

ควบคุมโรค 

1. โครงการจัดทําแผนการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็น
ความต้องการของตลาด 

ได้แผนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เป็นความต้องการ

ของตลาด 

หลัก : กลุ่มวิจัยและพัฒนา  
รอง : กลุ่มบริการวิชาการ 

 


