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บทที่ 1 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้จัดทําขึ้น
ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๐ ป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายคณะผูจัดทําไดดําเนินการโดยใชหลักการวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกขององคกร (SWOT Analysis) ตามหลักของ Balance scorecard ทั้ง ๔ 
ดาน คือดานการเงิน ดานปฏิบัติการ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย และดานการพัฒนาทุนหมุนเวียนของเงินทุนใน
ปจจุบัน เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค สรุปผลการวิเคราะหดวยวิธี TOWS Matrix ทํา
ใหรูตําแหนงยุทธศาสตรขององคกรซึ ่งแบงเปน ๔ ดาน คือเชิงรุก เชิงปองกัน เชิงพัฒนาและเชิงรับหรือ
ปรับปรุงแกไข เพ่ือลดจุดออนและอุปสรรค สรางความเขมแข็งและตอบสนองตอโอกาสของเงินทุน ใหสอดคลอง
กับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายท่ีไดรับในแตละปโดยแผนฯ ฉบับนี้สามารถ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรออกเปน 9 ประเดน็ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
และมปีระสิทธิผลดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตรเชิงรุก เปนการใชจุดแข็งขององคกรประสานกับโอกาสท่ีมีของอุตสาหกรรม โดยใชการวิจัยและ

พัฒนามาชวยในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหไดผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคา ทั้งชนิด ปริมาณและคุณภาพ ประกอบดวย ๑ ประเด็นยุทธศาสตรคือ 

๑.๑ เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด ที่ใชในการปองกันและควบคุมโรคในสัตว 

๒. ยุทธศาสตรเชิงปองกันเปนการใชจุดแข็งขององคกรหลบหลีกอุปสรรค โดยการพัฒนาโรงงานตลอดท้ัง

กระบวนการผลิตวัคซีนใหไดรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง

กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติสัตว

เพื่องานทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะทําใหวัคซีนไดรับความเชื่อมั่น แมวาวงเงินการลงทุนที่จะใชในการปรับปรุง

พัฒนาจะมีมูลคาท่ีสูงมาก แตเงนิทุนหมุนเวียนฯ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวยังมีขอไดเปรียบ ตรงที่มีเชื้อที่

เกิดในพ้ืนท่ีเปนเชื้อสายพันธทองถ่ิน ที่มีการผลิตและมีสตอกเชื้ออยูแลว ขนาดบรรจุภัณฑสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูใช มีเครือขายการกระจายผลิตภัณฑครอบคลุมทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มีประสบการณ

และความชํานาญเฉพาะทางสูง เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับเกษตรกรตอการใชวัคซีน อันสงผลใหยอดขาย

เพิ่มขึ้น ภายใตการวิเคราะหและติดตามประเมินผลความคุมคาและผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดข้ึน

อยางตอเนื่องประกอบดวย1 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

๒.๑ ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับมาตรฐาน GMP 
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๓. ยุทธศาสตรเชิงพัฒนาเปนการใชโอกาสที่มีแกไขจุดออนขององคกรใหนอยลงหรือหมดไป โดยการพัฒนาการ
ดําเนินการและการบริหารงานทุกๆ ดานขององคกร ที่ยังไมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร คอื 
3.1 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับปองกันและควบคุมโรคในสัตว ใหมีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 
3.2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.3 พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
3.4 พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพ่ือใหไดรับมาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นแกผูรบับริการ 
๓.๕ บริหารจัดการน้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิตวัคซีน 

๔. ยุทธศาสตรเชิงรับหรือปองกันแกไขเปนการใหระมัดระวังจุดออนและหลบหลีกอุปสรรค โดยการปรับปรุง
แกไขดานที่องคกรยังมีจุดออนใหสามารถดําเนินการตอไปไดโดยทําใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติ มาตรฐานตางๆ โดยพึ่งพาหลักการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนดําเนินการประกอบดวย ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร คอื 
๔.๑ ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหมีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและ

ถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
๔.๒ รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
๔.๓ รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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บทที่ 2 
 

 หลักการและเหตุผล 
 

จากสถานการณที่ผานมา เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ขึ้นมากมายในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ภายในประเทศไทย ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การมีหน้ีสิ้นมากลนและขาดความสามารถในการชําระหนี้ การขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ การเปลี่ยนข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกลุมประเทศทั้ง 1๑ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ไทย เมียนมา เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟลิปปนส) เพื่อสรางความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม การเงิน 
การลงทุนและสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งกฎ กติกาสากลใหมๆ ในการบริหารจัดการภูมิภาค ที่ประเทศไทยจะตองเตรียม
ความพรอมในการรับมือ นอกจากน้ันสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การประสบ
ปญหาดานอาหาร พลังงาน การเกิดระบาดของโรคตางๆ ท้ังในคนและสัตว ที่กระจายไปทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมภายในประเทศ 

จากสถานการณตางๆ ที่ไดกลาวมา การจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนาย พ.ศ. 256๑ - 256๕ จึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการเปนวางกรอบแนวทางการพัฒนาดานการ

ผลิตชีวภัณฑสัตว ซึ่งเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญในการควบคุมและปองกันโรคสัตว ตามแผนยุทธศาสตรกรมปศุ

สัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งจะขับเคลื่อนใหการปศุสัตวไทย สามารถแขงขันไดท้ังในตลาดอาเซียนและ

ตลาดโลกอยางย่ังยืนตลอดไป 
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บทที่ 3 
 

ศักยภาพของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

3.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปจจุบัน 
 

3.๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน : โครงสรางของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายมีหนวยงานที่เก่ียวของดังน้ี 
๑. กรมปศุสัตว : กําหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตวภายในประเทศ 
๒. บอรดบรหิารเงินทุนฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ท่ีตองใชในแตละป  
๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว : มีหนาที่ผลิตวัคซีน เพื่อปองกันโรคระบาดสัตว มีหนวยงานภายในดังนี้ 

กลุมผลิตชีวภัณฑ กลุมควบคุมคุณภาพ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมสัตวทดลอง กลุมบริหารชีวภัณฑ 
กลุมบรกิารวิชาการกลุมชางซอมบํารุง ฝายบริหารทั่วไปและฝายประกันคุณภาพ 

๔. กองคลัง : ดูแลดานการบัญชี การเงิน จัดทํางบการเงิน อนมุตัิการจายเงิน 
๕. กรมบัญชีกลาง : ดูแลเงิน, อนุมัติงบประมาณและการใชจายเงิน 
๖. สคบ. : ลูกคา(นําวัคซีนไปใชในพื้นที่), ผูนํานโยบายการควบคุม ปองกันโรค จากกรมปศุสัตวไปปฏิบัติ 
๗. ปศข. : รวบรวมความตองการในพื้นที่ (วัคซีนเพ่ือจําหนาย), คลังสินคา 
๘. ปศจ., ปศอ. : ตัวแทนจําหนายและหนวยบริการ, นําวัคซนีไปจําหนายแกเกษตรกร 
๙. กลุมตรวจสอบภายใน : ตรวจสอบการทํางานของเงินทุนฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

การดําเนินงานเงินทุนฯ

กรมปศุสตัว 

สคบ. 

บอรดบริหารเงินทุนฯ 

สทช. กองคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

ปศข. 

ปศจ. 

ปศอ. 

กลุมตรวจสอบภายใน 
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3.๑.๒ นโยบายท่ีเกี่ยวของ ไดแก ดานกฎหมาย : การดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย เก่ียวของและตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เปนกฎหมายหลายฉบับ ดังตอไปนี้ 

๑) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
กําหนดความหมาย ทุนหมุนเวียน วา เปนทุนที่ตั้งข้ึนเพ่ือกิจการซึ่งอนุญาตใหนําเงินรายรับ

สมทบทุนไวใชจายไดมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพ.ร.บ.นี้ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายของกรมปศุสัตว จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ ใหกรมปศุสัตวนําเงินรายไดจาก
การจําหนายวัคซีนไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการผลิตวัคซีนใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร
โดยไมตองนําเงนิสงกระทรวงการคลัง 

๒) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๒  หามผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปจจุบัน 

เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
มาตรา ๑๓(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมใชบังคบัแก 
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรคสภากาชาด

ไทย และองคการเภสัชกรรม 
(2) ผูไดรับการยกเวนตาม(1) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(5)  การนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือ

บําบัดโรค สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม 
๓)   กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๖ 

ขอ ๑๕ ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน ซึ่งไดรับอนุญาตกอนกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ
ดําเนินการ แกไขปรับปรงุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบั 

๔)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ในการผลิตยาแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดที่ ๑  บริเวณที่เก่ียวกับการผลิตยา  (ขอ๑-๗) 
หมวดที่ ๒  เคร่ืองมือและอุปกรณ (ขอ๘-๙) 
หมวดที่ ๓  การผลิตยา (ขอ๑๐-๕๒) 
หมวดที่ ๔  การผลิตยาปราศจากเชื้อ (ขอ๕๓-๗๓) 
หมวดที่ ๕  การผลิตยา (ขอ๗๔-๗๗) 

๕)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการใน
การผลิตยาแผนปจจุบันสําหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวดที่ ๑  บุคลากร(ขอ๔-๑๓) 
หมวดที่ ๒  อาคาร สถานที่และอุปกรณ(ขอ๑๔-๓๒) 
หมวดที่ ๓  อาคาร เลี้ยงสัตวและการดูแล(ขอ๓๓-๓๔) 
หมวดที่ ๔  การผลิต(ขอ๓๕-๔๑) 
หมวดที่ ๕  ฉลาก(ขอ๔๒-๔๖) 
หมวดที่ ๖  บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ(ขอ๔๗-๔๙) 
หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ(ขอ๕๐-๕๖) 
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๖)   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริคเก็ตเซียไวรัส รา และ
ปรสิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

สวนท่ี ๑  บททั่วไป(ขอ๑-๓) 
สวนท่ี ๒  การจัดแบงระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค(ขอ๔-๕) 
สวนท่ี ๓  ความรับผิดชอบของผูนําเขา ผูขนสงและผูสงออก(ขอ๖-๘) 
สวนท่ี ๔  การบรรจุ การรักษาคุณภาพและการติดฉลากภาชนะบรรจุ(ขอ๙-๑๒) 
สวนท่ี ๕  การกําจัดของเสีย(ขอ๑๓) 
สวนท่ี ๖  มาตรการความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน(ขอ๑๔-๑๗) 

๗)  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวัตถุอันตรายเปน ๑๐ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑  วัตถุระเบิดได 
ประเภทที่ ๒  วัตถุระไวไฟ 
ประเภทที่ ๓  วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
ประเภทที่ ๔  วัตถุมีพิษ 
ประเภทที่ ๕  วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
ประเภทที่ ๖  วัตถุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ ๗ วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ประเภทที่ ๘  วัตถุกัดกรอน 
ประเภทที่ ๙  วัตถุที่ทําใหเกิดการระคายเคือง 
ประเภทที่ ๑๐ วัตถุอ่ืนๆ เชน เคมีภัณฑ 

๘)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
ขอมลูความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet: MSDS) 

๙)   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วา
ดวยฉลากปดหีบหอ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตราย ประกอบดวย 

(๑) สัญลักษณที่แสดงถึงอันตราย 
(๒) ชื่อทางเคมีหรอืชื่อทางวิทยาศาสตร 
(๓) ปริมาณและสวนประกอบ 
(๔) อันตรายและอาการเกิดพิษ 
(๕) คําเตือนวิธีเก็บ วิธีเคล่ือนยาย วิธีกําจัด 
(๖) วิธีปฐมพยาบาล 

๑๐)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง หมวด ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง 

๑๑)    ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร การ
เตือนอันตรายในระบบควบคุมความปลอดภัย 

(๑)  ปายเตือน ปายแขวน 
(๒)  Lock In / Lock Out 

๑๒)   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เร่ือง กําหนดคุณลักษณะของน้ํา
ท้ิงที่ระบายออกจากโรงงาน 

๑๓)    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๙) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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๑๔)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว 

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

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

พ.ศ. ๒๕๑๒ เร่ือง หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๑๘)   พ.ร.บ. วาดวยการเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๑๙)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) 
๒๐)   พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑)   พ.ร.บ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

3.๑.๓สถานภาพปจจุบันการผลิตวัคซีนของเงินทุนฯประกอบดวย โรงงานผลิต จํานวน ๕ โรงงาน คือ  
 

๑) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกร  
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความตองการ กําลังการผลิตปจจุบัน 

๑. วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร 39,168,๐๐๐ โดส 42,0๐๐,๐๐๐ โดส 
 

๒) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยโค-กระบือ 
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความตองการ กําลังการผลิตปจจุบัน 

๑. วัคซีนโรคปากและเทาเปอย โค – กระบือ ๑0,882,๐5๐ โดส ๑2,0๐๐,๐๐๐โดส 
 

๓) โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด  
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความตองการ กําลังการผลิตปจจุบัน 

๑. วัคซีนอหิวาตสุกร 6,174,85๐ โดส 6,๐๐๐,๐๐๐ โดส 

๒. วัคซีนกาฬโรคเปด 53,290,250 โดส 55,๐๐๐,๐๐๐ โดส 
 

๔) โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความตองการ กําลังการผลิตปจจุบัน 

๑. วัคซีนนิวคาสเซลิ เชื้อเปน 100 โดส 500,000โดส ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส 

๒. วัคซีนฝดาษไก 6,๐๐๐,๐๐๐ โดส 10,๐๐๐,๐๐๐ โดส 

๓. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดตอในไก -โดส 1,๐๐๐,๐๐๐ โดส 

๔. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา 
และหลอดลมอักเสบติดตอในไก 

92,๐๐๐,๐๐๐ โดส 100,๐๐๐,๐๐๐ โดส 
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๕) โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

ชื่อวัคซีน ประมาณการความตองการ กําลังการผลิตปจจุบัน 

๑. วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ๑,138,2๐๐ โดส ๑,2๐๐,๐๐๐โดส 

๒. วัคซีนบรูเซลโลซีส 31,0๐๐ โดส 3๐,๐๐๐ โดส 

๓. วัคซีนแบลคเลก 143,8๐๐ โดส 16๐,๐๐๐ โดส 

๔. วัคซีนแอนแทรกซ ๕,๐๐๐ โดส ๕,๐๐๐ โดส 

๕. วัคซีนอหิวาตเปด – ไก ๒๒,784,4๐๐ โดส 22,๐๐๐,๐๐๐ โดส 

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

 
3.1.4 เทคโนโลยีและวิธีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิตในปจจุบัน เปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ถายทอดกันมา
ภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตั้งแตป 2473 และมีการวิจัย ทดลอง พัฒนาขึ้นใหมกับเทคโนโลยีท่ีซื้อ 
Know How จากตางประเทศ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยสงบุคลากรไปศึกษา ดูงาน และรวมประชุมสัมมนาท้ังใน
และตางประเทศ แตก็ยังไมเทียบเทาตางประเทศแถบยุโรปและอเมริกาที่มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

 

3.1.5 เงินทุนและงบประมาณ 
ในปจจุบันการดําเนินงานการผลิตวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนาย ใชงบประมาณ

จากเงนิทุน ที่มีท่ีมา ๒ แหลงดวยกัน คือ 
เงินงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งใชเปนเงินเดือน คาจาง ใหแกขาราชการ และลูกจางประจําเงิน

งบประมาณ โดยใชจายเงินงบประมาณในสวนนี้ ปละประมาณ ๕๒ ลานบาท 
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เปนเงินงบประมาณที่ใชเปนสวนใหญ ซึ่งใชเปน

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ใหแกพนักงานเงินทุนฯ และลูกจางชั่วคราวเงินทุนฯ รวมทั้งใชจายสําหรับซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ รวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆ ในหมวดงบดําเนินงาน โดยใชจายปละประมาณ 40๐ ลานบาท (ไมรวมงบลงทุน) 
แสดงสถานะทางการเงินไวในเนื้อหาดังตอไปนี้ 
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3.2. การวิเคราะหสถานการณ (Environmental Scanning)เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

ในการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

ระยะเวลา ๕ ป ไดมีการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือประเมินปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของเงินทุนฯ ในมุมของ Balance scorecard มี 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ ดานการ

ตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียและดานการพัฒนาทุนหมุนเวียน 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค 
วิเคราะหขอมูลปจจัยภายนอกดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน ในหลักการ Balance scorecard ที่มี

ความเชื่อมโยงกับองคกรในทุกๆ ดานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา 1-๕ ปถัดไป ซึ่งจะเปนโอกาสหรือ
อุปสรรคตอการดําเนินงานขององคกร 

 

เกณฑการประเมินผล โอกาส อุปสรรค 
ดานการเงิน  ๑. รฐับาลมีประกาศใหนําเงินคงเหลือของเงินทุนฯ 

ท่ีไมมีแผนการใชจายเงิน คืนกลับเขาคลัง 
๒. ขาดความคลองตวัในการใชจาย เน่ืองจากมี 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช 
 

ดานปฏิบัติการ ๑. ไดรับการยกเวนตาม พ.ร.บ.ยา 
พ.ศ. 2510  ใหผลิตและจําหนาย
วัคซีนเพ่ือการปองกันโรค 
๒. รัฐบาลมีนโยบายใหจัดหาและผลิต
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

๑. พระราชบัญญัติยากําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2554 
2. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
3. กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับโรงงานการผลิต 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
  
  
  
  
  

๑. วัคซีนกรมปศุสัตวสวนใหญมีราคา
ถูกสามารถแขงขันในตลาดได 
๒. กรมปศุสัตวเปนลูกคา และเปน
เครือขายกระจายสินคา ทําให สทช. 
มีลูกคารายใหญท่ีแนนอน 

๑. ผูผลิตหรือนําเขาวัตถุดิบบางชนิดมีนอยราย 
ทําใหมีราคาสูง 
2. การแขงขันของผูประกอบการรายใหม 
3. ปญหาจากขอกําหนดดาน GMP ทําใหมีโอกาส
การแขงขันในตลาดตางประเทศลดลง 

ดานการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

๑. องคกรภายนอกมีความตองการ
รวมมือดานวิจัยและพัฒนาวัคซีนกับ
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน 
- วิเคราะหขอมูลปจจัยภายในดานตางๆ ทั้ง ๔ ดาน ในหลักการ Balance scorecard ภายใน

องคกรในรอบปที่ผานมาและคาดวาจะมีผลกระทบหรือคาดวาจะมีผลตอองคกรในทุกๆ ดานที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตในระยะเวลา ๑–๕ ป ถัดไปซึ่งจะเปนจุดออนหรือจุดแข็งตอการดําเนินงานขององคกร 

 

เกณฑการประเมินผล จุดแข็ง จุดออน 

ดานการเงิน ๑. มีเงินทุนหมุนเวียนใชในการ
ดําเนินงาน 
๒ . กรมป ศุสั ตว มีงบประมาณ
เพียงพอ เพ่ือจัดหาวัคซีนในการ
ควบคมุและปองกันโรคระบาด 

๑. มีงบลงทุนไมเพียงพอในการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนใหไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 
๒. การปรับปรุงพัฒนาใหโรงงานไดมาตรฐาน GMP ใชเงินลงทุนสูง 
๓. ระเบียบเงินทุนฯ ไมสามารถใชจายไดนอกวัตถุประสงค 

ดานปฏิบัติการ ๑. กระบวนการทดสอบและผล
การทดสอบมีความนาเช่ือถือ (อิง
มาตรฐานสากล) 
๒. เทคโนโลยีการผลิตใชเชื้อสาย
พันธุทองถ่ิน ทําใหความคุมโรคมี
ประสิทธิภาพตรงกับโรคท่ีระบาด 

 

๑. โรงงานผลิตวัคซีนยังไมไดรับรองมาตรฐาน GMP 
๒. อายุการใชงานของเคร่ืองจักรท่ีมีการใชงานมาเปนเวลานานทําให
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
๓. ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพวัคซีนยังไมครบถวนตาม
มาตรฐาน GMP 
๔. การบริหารจัดการดานสัตวทดลองยังไมไดมาตรฐาน 
๕. ระบบการบรหิารคุณภาพ (Total Quality Management) ยัง
ไมสมบูรณ 
๖. แหลงนํ้าดิบท่ีนํามาผลิตนํ้าประปาปอนโรงงานเพ่ือผลิตนํ้าบริสุทธิ์
ใชในการผลิตวัคซีนมีความผันผวนท้ังปริมาณและคุณภาพตาม
ฤดูกาล 
๗. องคกรยังไมมีเทคโนโลยีและโรงงานดานการผลิตปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ๑. ขนาดบรรจุผลิตภัณฑบางชนิด
ตอบสนองความตองการตอลูกคา
รายยอย 
2. การผลิตวัคซีนสัตวเปน
อุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินทุนสูง ทํา
ใหผูเขามาแขงขันไดยาก 

 

๑.จุดจําหนายวัคซีนยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
2. ปริมาณวัคซีนบางชนิดยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 
3. ชนิดของวัคซีนยังไมครอบคลุมตอความตองการของตลาด 
4. ระบบการบําบัดและกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหมีผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตอชุมชน
บริเวณใกลเคียง 

ด า น ก า รพั ฒ น า ทุ น
หมุนเวียน 

๑ . ห น ว ย ง า น มี อ งค ค ว า ม รู
ประสบการณและความชํานาญ
เฉพาะทางสูง 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมสามารถตอบสนองการ
ดําเนินการภายในองคกรอยางครบถวน 
2. ระบบสารสนเทศยังไมตอบสนองตอการดําเนินงานขององคกร 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 
3. ใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตสูง ไมมีความเสถียร และไม
มีแหลงพลังงานทดแทน 
4. ยังไมมีการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมๆ ดานวัคซีน สารทดสอบ
โรค และชุดทดสอบโรคสําเร็จรูป 
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3.3 การจัดทํา TOWS Matrix 
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TOWS Strategy 

จุดแขง็ (Strength = S) 
๑. มีเงินทุนหมุนเวียนใชในการดําเนินงาน 
๒. กรมปศุสัตวมีงบประมาณเพียงพอ เพ่ือจัดหาวัคซีนในการควบคุมและปองกันโรคระบาด 
๓. กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบมีความนาเช่ือถือ (อิงมาตรฐานสากล) 
๔. เทคโนโลยีการผลิตใชเช้ือสายพันธุทองถ่ิน ทําใหความคุมโรคมีประสิทธิภาพตรงกับโรคที่
ระบาด 
๕. ขนาดบรรจุผลิตภัณฑบางชนิดตอบสนองความตองการตอลูกคารายยอย 
๖. หนวยงานมีองคความรูประสบการณและความชํานาญเฉพาะทางสูง 
๗. การผลิตวัคซีนสัตวเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินทุนสูงทําใหผูเขามาแขงขันไดยาก 

จุดออน (Weakness = W) 
1. มีงบลงทุนไมเพียงพอในการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
๒. การปรับปรุงพัฒนาใหโรงงานไดมาตรฐาน GMP ใชเงินลงทุนสูง 
๓. ระเบียบเงินทนุฯไมสามารถใชจายไดนอกวัตถุประสงค 
4. โรงงานผลิตวัคซีนยังไมไดรับรองมาตรฐาน GMP 
5. อายุการใชงานของเครื่องจักรที่มีการใชงานมาเปนเวลานานทําใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
6. ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพวัคซีนยังไมครบถวนตามมาตรฐาน GMP 
7. การบริหารจัดการดานสัตวทดลองยังไมไดมาตรฐาน 
8. ระบบการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management) ยังไมสมบูรณ 
9. จุดจําหนายวัคซีนยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
10. ปริมาณวัคซีนบางชนิดยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 
11. ชนิดของวัคซีนยังไมครอบคลุมตอความตองการของตลาด 
12. ระบบการบําบัดและกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอทําให
มีผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตอชุมชนบริเวณใกลเคียง 
๑3. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมสามารถตอบสนองการดําเนินการภายในองคกรอยาง
ครบถวน 
14. ระบบสารสนเทศยังไมตอบสนองตอการดําเนินงานขององคกร ตามนโยบาย Thailand 
4.0 
15. ใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตสูง ไมมีความเสถียร และไมมีแหลงพลังงานทดแทน 
16. ยังไมมีการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ ดานวัคซีน สารทดสอบโรคและชุดทดสอบโรค
สําเร็จรูป 
๑๗. แหลงน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปาปอนโรงงานเพื่อผลิตน้ําบริสุทธ์ิใชในการผลิตวัคซีนมี
ความผันผวนท้ังปริมาณและคุณภาพตามฤดูกาล 
๑๘. องคกรยังไมมีเทคโนโลยีและโรงงานดานการผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

โอกาส (Opportunities = O) 
๑. ไดรับการยกเวนตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510  ใหผลิตและจําหนายวัคซีนเพื่อการปองกันโรค 
๒. วัคซีนกรมปศุสัตวสวนใหญมีราคาถูก สามารถแขงขันในตลาดได 
๓. กรมปศุสัตวเปนลูกคาและเปนเครือขายกระจายสินคา ทําให สทช.มีลูกคารายใหญที่แนนอน 
4. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. รัฐบาลมีนโยบายใหจัดหาและผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

SO ยุทธศาสตรเชงิรุก :ใชจุดแข็งประสานกับโอกาส 
๑. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดที่ใชในการปองกันและควบคุมโรค
ในสัตว 

 

WO ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา :ใชโอกาสมาปดจุดออน 
๑. พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ 
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 
4. พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพื่อใหไดรับมาตรฐานและสรางความเช่ือม่ันแก
ผูรับบริการ 
๕. บริหารจัดการน้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิตวัคซีน 

อุปสรรค (Threats = T) 
๑. รัฐบาลมีประกาศใหนําเงินคงเหลือของเงินทุนฯ ท่ีไมมีแผนการใชจายเงินคืนกลับเขาคลัง 
๒. ขาดความคลองตัวในการใชจาย เนื่องจากมีพ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 บังคับใช 
3. พระราชบัญญัติยากําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ. 2554 
4. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5. กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับโรงงานการผลิต 
6. ผูผลิตหรือนําเขาวตัถุดิบบางชนิดมีนอยราย ทําใหมีราคาสูง 
7. การแขงขันของผูประกอบการรายใหม 
8. ปญหาจากขอกําหนดดาน GMP ทําใหโอกาสการแขงขันในตลาดตางประเทศลดลง 

ST ยุทธศาสตรเชิงปองกัน :ใชจุดแข็งหลบหลีกอุปสรรค 
๑. ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับมาตรฐาน GMP 

WT ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข :ระมัดระวังจุดออนและหลบหลีกอุปสรรค 
๑. ปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณ และถูกตองตามพ.ร.บ. สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
๒. รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
๓. รณรงคใหองคกรมีส่ิงแวดลอมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายในและภายนอกสามารถสรุปได เปน
ยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตร โดยใชวิธี TOWS Matrix ดังตอไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตรเชิงรุก มี 1 ประเด็น (๑) 
- ประเด็นยุทธศาสตร : เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดที่ใชในการปองกันและ

ควบคุมโรคในสัตว 
 เนื่องจากสทช. มีความไดเปรียบท่ีใชเชื้อสายพันธุทองถ่ินในการผลิตชีวภัณฑ ซึ่งตรงกับโรคระบาด

ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี มีกระบวนการทดสอบและผลการทดสอบอิงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง ทําใหองคกรภายนอกมีความตองการรวมมือดานวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตชนิดของชีวภัณฑและอื่นๆ 

๒. ยุทธศาสตรเชิงปองกันมี ๑ ประเด็น (๒) 
- ประเด็นยุทธศาสตร : ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

เนื่องจากการบังคับของพรบ.ยา และการท่ีมีคูแขงจากตางประเทศ ท่ีอาจเขาสูตลาดวัคซีน ทําให
สทช. จะตองเรงรัดการดําเนินการใหโรงงานผลิตวัคซีนไดรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งจะทําใหวัคซีนไดรับความเชื่อมั่น 
แมวาวงเงินที่ใชในการปรับปรุงมีมูลคาที่สูง แต สทช. ยังมีขอไดเปรยีบของเชื้อสายพันธุทองถ่ิน ที่ใชในการผลิตในปจจุบัน 
มีขนาดบรรจุภัณฑที่ตอบสนองความตองการ มีเครือขายกระจายผลิตภัณฑครอบคลุมทั่วประเทศ และบุคลากรมี
ประสบการณและความชํานาญเฉพาะทางสูง 

๓. ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา มี ๕ ประเด็น (๓,๔,๕,๖,๗) 
- ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนแตละชนิด หลายขั้นตอนและมี

ความซับซอน อีกทั้งจําเปนตองมีการทําใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากสากล ทําใหการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรจะตอง
ทันสมัยและมีความแมนยําในทุกๆ ขั้นตอน จึงตองมีการ Validateและ Calibrate เปนประจํา หากเคร่ืองจักรชํารุด
เสียหายจะตองมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรือซอมแซม อุตสาหกรรมวัคซีนจึงใชงบประมาณที่สูงในการดําเนินกิจการ 
การแขงขันจึงเปนสิ่งท่ีทําไดยากดังนั้น การดําเนินการใหมีวัคซนีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ จึงจะทําใหองคกรอยู
รอดไดในอุตสาหกรรม 

- ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจาก สทช. เปนองคกรที่มีผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมากและมีหลากหลายวิชาชีพ อีกทั้งยังมี

หนวยงานภายในที่มีหนาท่ีรับผิดชอบหลายดาน ลักษณะงานเปนหนวยงานดานการผลิต ซึ่งแตกตางกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ในภาครัฐดวยกัน ดังนั้น การจัดทําโครงสรางโดยวิธีของทางราชการ อาจไมเหมาะสมหรือไมสามารถเปรียบเทียบกัน
ได ทําใหบางครั้งในการบริหารงานอาจสะดุดไมราบลื่นและลาชา บุคลากรหลายตําแหนงไมสามารถเลือกปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญ งานที่มีประสบการณหรืองานท่ีมีความรูเฉพาะเจาะจง รวมทั้งอาจจําเปนตองทําหลายหนาที่ จึงเกิด
ความสับสน ความลาชาและความผิดพลาด การวัดและประเมินผลยังไมมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน ไมมีการใชระบบ
สารสนเทศในการบริหารบุคคล ดังนั้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ดําเนินการ เพื่อใหบุคคลมีความรู ความสามารถตอบสนองตอการดําเนนิการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ   

- ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

เนื่องจาก ปจจุบันวิทยาการตางๆ กาวหนาไปเปนอันมาก ซึ่งเกือบทั้งหมดดําเนินการโดยใชระบบ
สารสนเทศ เปนแกนกลางในการเชื่อมตอกับแหลงขอมูลตางๆ การสงผานขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการขององคกร การประสานงานระหวางหนวย ฯลฯ ทําใหการดําเนินงานของหนวยงาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีความถูกตองแมนยํา และประหยัดทรัพยากรตางๆ ไดเปนจํานวนมาก 
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     -    ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพื่อใหไดรับมาตรฐานและสรางความ
เชื่อมั่นแกผูรับบริการ 

  เนื่องจากวัคซีนที่คุณภาพดีจะตองอยูในระบบลูกโซความเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (2-8 องศา
เซลเซียส) ตั้งแตกระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายวัคซีนจนถึงเกษตรกรผูใชวัคซีน หากระบบลูกโซความเย็นไม
สมบูรณมีความบกพรองจะสงผลใหวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงหรือไมมีประสิทธิภาพในการกระตุนใหสัตวสราง
ภูมิคุมกันตอโรคนั้นในระดับที่สามารถปองกันโรคได สทช. ไดดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพของระบบลูกโซ
ความเย็นมาอยางตอเนื่อง โดยนําผลการสํารวจขอมูลจาก สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. เพื่อนําขอมูลมาปรับปรงุระบบ
ลูกโซความเย็นใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี สนง.ปศอ. ที่ยังไมไดรับการสนับสนุนตูเย็นเพ่ือใชในการเก็บ
รักษาวัคซีนงบปองกันโรคในพ้ืนท่ี จึงควรไดรับการสนับสนุนเพื่อใหระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวมีความ
สมบูรณ เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจและคงคุณภาพของวัคซีนตั้งแตโรงงานผลิตจนถึงมือเกษตรกรผูใชวัคซีน 

     -    ประเด็นยุทธศาสตร : บรหิารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซนี 
  เนื่องจากแหลงน้ําดิบที่องคกรใช ไดมาจากลําตะคองที่ไหลผาน ปจจุบันชุมชนไดมีการระบายน้ําท้ิง 
และสรางฝายก้ันน้ํา ทําใหปริมาณและคุณภาพน้ําจากลําตะคองต่ําลง เกิดความเสี่ยงตอการผลิตน้ําประปาเพ่ือจายน้ํา
ใหโรงงานผลิตวัคซีน เพราะองคกรพึ่งพาน้ําคลองเปนแหลงน้ําดิบท่ีนํามาผลิตน้ําประปาเพียงทางเดียว จึงจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิตวัคซีน เพ่ือแกปญหาดังกลาวอยางย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข มี ๓ ประเด็น (๘,๙,๑๐) 
- ประเด็นยุทธศาสตร : ปรับปรุงการดําเนินการใหการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของ สทช. มี

มาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและถูกตองตาม พรบ. 
เนื่องจากการบังคับของ พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สถานที่เล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรจะตองดําเนินการภายใตหลักจรรยาบรรณฯ ซึ่งจะตองไดรับมาตรฐาน ที่เปนที่ยอมรับจากสากล แมวา
การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชวงเงินงบประมาณที่สูง แตจะคุมคาตอการลงทุน เพราะจะทําใหการผลิตและ
ทดสอบวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสงูเปนที่ยอมรบัจากสากล 

- ประเด็นยุทธศาสตร : รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ท่ีมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม อันมีผลทําใหประชาชนและบุคลากรไดรับมลพิษ และสถานที่ปฏิบัติงานไมนาทํางาน ไมนาอยู ไมสวยงาม 
สทช.จึงตองจัดทําแผนการรณรงคใหบุคลากรชวยกันปฏิบัติงานอยางรอบคอบ สะอาดและถูกตองตามหลักการอันไม
กอใหเกิดมลพิษ และชวยกันจัดระเบียบ ทําความสะอาด ใหที่ทํางานนาอยู นาทํางานและสวยงาม 

- ประเด็นยุทธศาสตร : รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีการใชพลังงานตางๆ ในการดําเนินการ จึงจําเปนตองมีแผนการ

บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในโรงงาน ในสํานักงาน ฯลฯ ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการสูญเสีย
พลังงานไปโดยเปลาประโยชน ทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 



35 
 

3.4 การวิเคราะหและสรุปปญหาการดําเนินงานจากแผนยุทธศาสตร (เดิม) 
 3.4.1 ดานการเงิน 
   เงินทุนไดทราบตนทุนการผลิตที่แทจริง แตยังไมมีการนําตนทุนการผลิตไปใชในการบริหารการ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพจึงอาจสงผลกระทบตอรายไดของเงินทุน เสียโอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต และการลดตนทุนการผลิต ทําใหไมสามารถแขงขันกับคูแขงท่ีจะเขามาในอนาคต จาก AEC รวมท้ังขาดการ
วิเคราะหความคุมคาในการลงทุนระยะยาว และขาดการติดตามประเมินผลตอบแทนการลงทุนอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ 
 3.4.2 ดานปฏิบัติการ 

 การผลิตวัคซีนสัตวของ สทช. ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ซึ่งมีผลตอความ
เชื่อมั่นของเกษตรกรผูใชวัคซีน ซึ่งมาตรฐาน GMP จะตองครอบคลุมหลายดาน ไมวาจะเปน อาคารสถานที่ บุคลากร 
วิธีการผลิต/วิธีการทดสอบ เคร่ืองจักรและอุปกรณ สิ่งแวดลอมและการกําจัดของเสีย รวมถึงระบบเอกสารและการ
จัดการขอรองเรียน เนื่องจาก สทช. กอตั้งมาเปนเวลานาน อาคารสถานที่ทุกโรงงานมีอายุการใชงานมานาน ไมเปนไป
ตามมาตรฐาน GMP มีอาคาร ระบบและเคร่ืองจักรตางๆ เปนจํานวนมากจะตองไดรับการปรับปรุง ตองใชท้ัง
ระยะเวลา และงบประมาณจํานวนมากจึงจะดําเนินการไดตามความตองการใชวัคซีนตามเกณฑมาตรฐาน ในทาง
ปฏิบัติสิ่งที่สามารถชวยแกปญหาในเบ้ืองตนไดก็คือ การปฏิบัติการปรับปรุงเรื่องของเอกสาร การควบคุมวิธีการผลิต 
วิธีการทดสอบ 
 3.4.3 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
  เงินทุนยังไมมีระบบหรือวิธีการจัดหาขอมูลความตองการใชวัคซีนที่แทจริง เพ่ือจัดทําแผนการผลิต
วัคซีนไดตรงกับความตองการของเกษตรกรผูใชวัคซีน ซึ่งมีผลกระทบใหไมสามารถพยากรณรายไดจากการขาย 
ประมาณคาใชจายการดําเนินงานที่ถูกตองและเหมาะสม การริเริ่มวิจัยพัฒนาชีวภัณฑชนิดใหมๆ ตอบสนองความ
ตองการของตลาด และการเสียโอกาสในการลงทุนระยะยาว 
  การดําเนินการของ สทช.จะตองมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมไมมากก็นอย ทําใหอาจมีโอกาสสราง
มลพิษแกสภาวะแวดลอมที่อยูใกลเคียง สทช. ซึ่งอาจนํามาซึ่งปญหาการอยูรวมกันกับชุมชนได 
  สทช.มีการใชพลังงานหลากหลายชนิดในการดําเนินการผลิตวัคซีน หากขาดการดูแล บํารุงรักษา
และซอมแซม ก็จะทําใหเกิดการใชพลังงานอยางไมเหมาะสม ขาดประสิทธิภาพ และสูญเสียงบประมาณมาก 

ระบบลูกโซความเย็นท่ีมีน้ันยังไมสมบูรณ มีความบกพรอง อาจสงผลใหวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง
หรือไมมีประสิทธิภาพในการกระตุนใหสัตวสรางภูมิคุมกันตอโรคนั้นในระดับที่สามารถปองกันโรคได สทช. จึง
จําเปนตองดําเนินการปรบัปรุงและเพ่ิมศักยภาพของระบบลูกโซความเย็นมาอยางตอเนื่อง  

ปญหาการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปจจุบัน
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 บังคับใหทุกหนวยงานที่ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร จะตองดําเนินการตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ของสภาวิจัยแหงชาติ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวนั้น มีภารกิจหลักในการผลิตชีวภัณฑสัตวและสารทดสอบโรค โดยใชสัตวทดลองเปน
วัตถุดิบในการผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑสัตว จึงจําเปนจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตการเลี้ยงและ
ใชสัตวทดลองของ สทช. นั้น เกือบทั้งหมดเปนอาคาร โรงเรอืนและหองปฏิบัติการท่ีมีอายุการใชงานต้ังแต 20-60 ป 
จึงมีการชํารุด เสื่อมโทรมและสะสมเชื้อโรค อีกทั้งระบบการเลี้ยงและใชสัตวตางๆไมไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 
และไมตรงตามหลักจรรยาบรรณฯ นอกจากน้ัน การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ของ สทช. นั้น ยัง
กระจายออกไปตามกลุมและฝายตางๆ ทําใหการบริหารงาน การเลี้ยง การใชและการจัดทํางบประมาณดาน
สัตวทดลองไมเกิดประสิทธิผล และอาจเปนขอทวงติงดานการวินิจฉัยการทดสอบ (bias diagnosis) ได 
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 3.4.๔ ดานการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
  เงินทุนยังไมสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการวางแผนและดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงสรางหลักของเงินทุนเพื่อเปนตัวจักรสําคัญใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
  เงินทุนยังขาดการดําเนินงานและบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลดานวิจัยไมเพียงพอ 
จําเปนตองเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เพ่ือติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑอยางเปนระบบ มีความ
ตอเนื่อง และทิศทางการดําเนินงานเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการวิจัยหรือแผนแมบทการวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ลดอัตราการสูญเสีย มีการบูรณาการ
รวมทั้งติดตาม ประเมินผลตลอดระยะเวลาการวิจัย เรงรัดใหมีการนําผลงานวิจัยมาใชประโยชน 
  นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลระบบสารสนเทศ เปนระบบที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน ที่จะ
นํามาใชในการพัฒนาเงินทุนใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลตางๆ ที่มี
ความสําคัญในกระบวนการผลิต ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุด เปนชองทางที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถใช
ประโยชนในการบริหารจัดการไดอยางสะดวก รวดเร็วและถูกตองสมบูรณ โดยในปจจุบัน สทช.ยังไมสามารถนําระบบ
นี้มาใชไดอยางเตม็ระบบและไมทั่วถึง จึงตองมีการปรับปรุงใหระบบสารสนเทศใชไดครอบคลุมทุกกระบวนการ 
  ในการดําเนินงานขององคกร มีการใชงบประมาณจํานวนมาก แตยังไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดความสูญเสียในทุกๆ ขั้นตอน ทําใหตนทุนการผลิตจึงสูงไปดวย ที่ผานมาแม  สทช.มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแกไขปญหาดังกลาว แตยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากไมไดจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกๆ ดาน ดังนั้น หากจัดทําแผนฯ ฉบับสมบูรณไดสําเร็จ จะทําให สทช.สามารถเพ่ิมผลผลิต ซึ่ง
เปนการสรางผลกําไรใหกับองคกรได รวมทั้งยังทําใหลดตนทุนการผลิตไปไดดวย  
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

ปงบประมาณ 256๑-256๕ 
 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย คือกองทุนที่ดําเนินการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใชจายใน

การผลิตวัคซีนเพ่ือจําหนายและใชควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตว ในประเทศ ภายใตกรมปศุสัตว โดยมีผูแทนจาก

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เพื่อกําหนดแนวทางการบริหาร หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการใชจายเงินทุน ตลอดจน

แนวทางในการติดตามและประเมินผล เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

การบริหารงานขององคกรในสถานการณปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานตองมีพันธกิจ

และแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว  และการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ในคร้ังนี้ มีการวิเคราะหถึงสถานภาพปจจุบันของ

เงินทุนฯ สภาพแวดลอมภายใน ภายนอกเงินทุนฯ  การกําหนดกลยุทธระดับองคกรเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ของเงินทุนฯในปจจุบัน ตลอดจนแผนกลยุทธในระดับปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินการตามหลักการคนหาปญหา ประเมินศักยภาพ คัดเลือกประเด็นปญหาครอบคลุมทั ้งดาน

การเงิน ดานปฏิบัติการ ดานการสนองประโยชนผูมีสวนไดสวนเสีย และดานการพัฒนาทุนหมุนเวียน เพ่ือ

วิเคราะหSWOT จนไดผลลัพธTOWS Matrix แลวนําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร แผนงาน/

โครงการ กิจกรรมในข้ันตอนตอไป นําไปดําเนินการรางแผนยุทธศาสตรและจัดทํารายละเอียดตางๆ เปนแผนปฏิบัติ

การในแตละป 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว(สทช.) จะแจกจายแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ ไปยังผูเก่ียวของซึ่งมีหนาที่

ปฏิบัติภารกิจสนองเปาหมายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เพ่ือใชจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให

สนองตอบยุทธศาสตรที่ปรากฏในแผนฯ และคาดหวังวาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ จะสามารถแกไขและปองกันปญหาที่

จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย สามารถขับเคลื่อนกระบวนการผลิตปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของอยางเปนระบบ นําไปสูวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายได

อยางรวดเร็ว มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

1. เปนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว(สทช.)  เพ่ือใหการดําเนินงานของสทช. 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยางมีมาตรฐานสากล ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขันของปศสุัตวไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

2. มุงเนนการสรางองคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับอาเซียน โดยการปรับปรุงใหองคกรไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงขี้นอยางทั่วถึง มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งจัดการองคความรู

ใหครอบคลุมดานชีวภัณฑสัตว จนสามารถกาวไปเปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการดานชีวภัณฑสัตวใน

ระดับอาเซียน 

3. เปนแผนที่ยึดถือตามกรอบนโยบายรัฐบาลดานปศุสัตว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556-
2565 นโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 256๑ -256๕ รวมถึงแผนพัฒนาอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของกับกรมปศุสัตว มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา 
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๔.๑ วิสัยทัศน 

เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน  
 

๔.๒ พันธกิจ 
 

ประเด็นหลัก พันธกิจ 

การผลิตและการทดสอบวัคซีน และ
มาตรฐานการผลิตและทดสอบ 

๑.    ผลิตชีวภัณฑสัตวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สําหรับจําหนายใน
ประเทศ และประเทศขางเคยีง 

ระบบสนับสนุนการดําเนินการ 

๒.    ปรับปรุงหนวยงานท่ีสนับสนุนการดําเนินการขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ไดแก การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร การบํารุงรักษาเชิงปองกัน งานผลิตน้ําประปาและน้ําบริสุทธ์ิ 
การรักษาสิ่งแวดลอม ระบบลูกโซความเย็น เปนตน 

การบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.    เสริมสรางการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององคกร ใหมี
ความเชี่ยวชาญพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๔.    ใชระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ในการดาํเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนนิการบริหารจัดการชีวภัณฑ ฯลฯ 

องคความรู การวิจัยดานชีวภัณฑ และความ
รวมมือระหวางองคกร 

๕.    วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวใหไดตรงตามความตองการ 

๖.    เปนศูนยกลางความรวมมือดานวิชาการเก่ียวกับชีวภัณฑสัตวทั้ง
ภายในและตางประเทศ 

 

๔.๓ วัตถุประสงค 
     ๑. เพ่ือใหองคกรสามารถผลิตชีวภัณฑสัตวที่ไดมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของผูใช 
     ๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย Thailand ๔.๐  
     ๓. เพ่ือสงเสริมใหมีการวิจัยดานชีวภัณฑสัตวที่ตรงตามความตองการของผูใช 
     ๔. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสวนท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
     ๕. เพ่ือสงเสริมใหองคกรเปนศูนยกลางความรวมมือดานวิชาการเก่ียวกับชีวภัณฑสัตว  
 

๔.๔ เปาประสงค 
     ๑. พัฒนาโรงงานผลติวัคซีนตามมาตรฐาน GMP 
     ๒. บริหารผลิตภัณฑและลูกคาบนขอมูลพื้นฐานที่ถูกตอง 

 ๓. พัฒนาทุนมนุษย 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตว 
 ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ  
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๔.๕ ผลผลิตและผลลัพธ 

ยุทธศาสตร
ที ่

ผลผลิต ผลลัพธ 

1 งานวิจัยดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับชีวภัณฑ ตอบสนองความตองการของผูใช 

2 โรงงานวัคซีนท่ีปรับปรงุ/สรางใหม ไดรับมาตรฐาน GMP 

3 3.1 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑชนิดตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ผลผลิตมากขึ้น ความคุมโรคดีข้ึน ฯลฯ) 

  3.2 การทดสอบคุณภาพของชีวภัณฑ ไดรับการรับรอง ISO 17025 

4 บุคลากรภายในองคกร มีความรู ความสามารถ ประสิทธิภาพและจริยธรรม มากข้ึน   

5 ระบบสารสนเทศขององคกร มีประสิทธิภาพดขีึ้น อยางมีประสิทธิผลตองานทุกดานขององคกร 

6 ระบบลูกโซความเย็น มีมาตรฐานและทําใหลูกคาเชื่อม่ัน 

7 น้ําประปา มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อนําไปใชผลิตนํ้าบริสุทธิ์ 

8 
บุคลากรและสถานท่ีเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือ
งานทางวิทยาศาตร 

ถูกตองตาม พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และจรรยาบรรณ
การใชสัตว 

9 การใชพลังงานตางๆ เชน ไฟฟา ลดการใชหรือใชอยางประหยัด/มีประสิทธิภาพ 

10 สิ่งแวดลอมดานตางๆ ขององคกร มีมลภาวะลดลงหรือปราศจากมลพิษ 
 

๔.๖ คานิยม  V-SMART  ยอมาจาก 
  V : Validity  ปฏิบัติงานดวยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได  
  S ; Standard  ผลิตชีวภัณฑตามมาตรฐาน  
  M : Mastery  ทํางานอยางมืออาชีพ 
  A : Agility  คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  R ; Responsibility มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ  
  T : Teamwork  มุงมั่นในการทํางานรวมกัน 

  V-SMART หรือ We are smart หมายความวา บุคลากรที่เก่ียวของในเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนายทํางานรวมกันในการผลิตชีวภัณฑสัตวตามมาตรฐาน ใหมีความคลองตัว รบัการเปลี่ยนแปลง มีความ
เที่ยงตรง ตรวจสอบได อยางมีความเปนมืออาชีพ และรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
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ความเช่ือมโยงระหวางพันธกิจกับยุทธศาสตร 
 

พันธกิจ ยุทธศาสตร 

๑.    ผลิตชีวภัณฑสัตวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สําหรับจําหนายในประเทศ และประเทศขางเคียง 

๑.    ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP 

๒.    พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับปองกันโรค
สัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

๒.    ปรับปรุงหนวยงานที่สนับสนนุการดําเนินการของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ไดแก การเลี้ยง
และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร การบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน งานผลิตน้ําประปาและน้ําบริสุทธ์ิ การรักษา
สิ่งแวดลอม ระบบลูกโซความเย็น เปนตน 

1. ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหมี 
มาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

2. พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพ่ือใหไดรับ
มาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นแกผูรบับริการ 

๓. บริหารจัดการน้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิตวัคซีน 

๔. รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 

๕. รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

๓.    เสริมสรางการเพ่ิมศกัยภาพและสมรรถนะบุคลากร
ขององคกร ใหมีความเชี่ยวชาญพรอมเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. พัฒนาการบริหารทรพัยากรบุคคล 

๔.    ใชระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
ในการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดําเนินการบริหารจัดการชีวภัณฑ ฯลฯ 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๕.    วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวใหไดตรงตามความ
ตองการ 1. เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด

ท่ีใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว ๖.    เปนศูนยกลางความรวมมือดานวิชาการเกี่ยวกับชีว
ภัณฑสัตวทั้งภายในและตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาดท่ีใชในการปองกันและควบคุมโรค
สัตว 

 

เนื่องจากสทช. มีความไดเปรียบที่ใชเชื้อสายพันธุทองถ่ินในการผลิตชีวภัณฑ ซึ่งตรงกับโรคระบาด
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี มีกระบวนการทดสอบและผลการทดสอบอิงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญเฉพาะทางสูง ทําใหองคกรภายนอกมีความตองการรวมมือดานวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตชนิดของชีวภัณฑและอื่นๆ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
 

เนื่องจากการบังคับของพรบ.ยา และการท่ีมีคูแขงจากตางประเทศ ท่ีอาจเขาสูตลาดวัคซีน ทําให
สทช. จะตองเรงรัดการดําเนินการใหโรงงานผลิตวัคซีนไดรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งจะทําใหวัคซีนไดรับความเชื่อมั่น 
แมวาวงเงินที่ใชในการปรับปรุงมีมูลคาที่สูง แต สทช. ยังมีขอไดเปรยีบของเช้ือสายพันธุทองถ่ิน ที่ใชในการผลิตในปจจุบัน 
มีขนาดบรรจุภัณฑที่ตอบสนองความตองการ มีเครือขายกระจายผลิตภัณฑครอบคลุมทั่วประเทศ และบุคลากรมี
ประสบการณและความชํานาญเฉพาะทางสูง 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนแตละชนิด หลายข้ันตอนและมี
ความซับซอนอีกทั้งมีมาตรฐานสากลกําหนดมาตรฐานครอบคลุมตั้งแตวัตถุดิบและน้ําบรสิุทธ์ิที่นํามาใชในกระบวนการ
ผลิต วิธีการผลิตและทดสอบ อาคารสถานที่ดําเนินการผลิต บุคลากรที่ทํางานเก่ียวของเครื่องมือเคร่ืองจักรที่ใชงาน
ในการผลิตและทดสอบทุกๆ ขั้นตอน จึงตองมีการ Validate และ Calibrate เปนประจําการพัฒนาระบบการ
ผลิตและทดสอบรวมถึงระบบสนับสนุนที่เก่ียวของของอุตสาหกรรมวัคซีนจึงใชงบประมาณที่สูงในการดําเนินกิจการ 
การแขงขันจึงเปนสิ่งที่ทําไดยาก ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงใหครบทุกมิติเพ่ือใหวัคซีนมีคุณภาพและมี
ปริมาณเพียงพอ ตามความมุงหมายรวมขององคกร จึงจําเปนและจะทําใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขันเปนที่
ยอมรับของเกษตรกรจะชวยใหสามารถอยูรอดไดในอุตสาหกรรม 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

เนื่องจาก สทช. เปนองคกรที่มีผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมากและมีหลากหลายวิชาชีพ อีกทั้งยังมี
หนวยงานภายในที่มีหนาท่ีรับผิดชอบหลายดาน ลักษณะงานเปนหนวยงานดานการผลิต ซึ่งแตกตางกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ในภาครัฐดวยกัน ดังนั้น การจัดทําโครงสรางโดยวิธีของทางราชการ อาจไมเหมาะสมหรือไมสามารถเปรียบเทียบกัน
ได ทําใหบางครั้งในการบริหารงานอาจสะดุดไมราบลื่นและลาชา บุคลากรหลายตําแหนงไมสามารถเลือกปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญ งานที่มีประสบการณหรืองานท่ีมีความรูเฉพาะเจาะจง รวมทั้งอาจจําเปนตองทําหลายหนาที่ จึงเกิด
ความสับสน ความลาชาและความผิดพลาด การวัดและประเมินผลยังไมมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน ไมมีการใชระบบ
สารสนเทศในการบริหารบุคคลดังน้ันการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
ดําเนินการ เพื่อใหบุคคลมีความรู ความสามารถตอบสนองตอการดําเนนิการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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ยุทธศาสตรที่ 5 :พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

เนื่องจาก ปจจุบันวิทยาการตางๆ กาวหนาไปเปนอันมาก ซึ่งเกือบทั้งหมดดําเนินการโดยใชระบบ
สารสนเทศ เปนแกนกลางในการเชื่อมตอกับแหลงขอมูลตางๆ การสงผานขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการขององคกร การประสานงานระหวางหนวย ฯลฯ ทําใหการดําเนินงานของหนวยงาน
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกท้ังยังมีความถูกตองแมนยํา และประหยัดทรัพยากรตางๆ ไดเปนจํานวน
มาก 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพื่อใหไดรับมาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นแก
ผูรับบริการ 

   

  เนื่องจากกรมปศุสัตวเปนลูกคาและเปนเครือขายกระจายสินคา ทําให สทช.มีลูกคารายใหญที่
แนนอน แตจุดจําหนายวัคซีนยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซึ่งวัคซีนที่คุณภาพดีจะตองอยูในระบบลูกโซ
ความเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (2-8 องศาเซลเซียส) ตั้งแตกระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายวัคซีนจนถึง
เกษตรกรผูใชวัคซีน หากระบบลูกโซความเย็นไมสมบูรณมีความบกพรองจะสงผลใหวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงหรือไม
มีประสิทธิภาพในการกระตุนใหสัตวสรางภูมิคุมกันตอโรคนั้นในระดับที่สามารถปองกันโรคได สทช. ไดดําเนินการ
ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพของระบบลูกโซความเย็นมาอยางตอเนื่อง โดยนําผลการสํารวจขอมูลจาก สนง.ปศข. และ 
สนง.ปศจ. เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี สนง.ปศอ. ท่ียังไมได
รับการสนับสนุนตูเย็นเพ่ือใชในการเก็บรักษาวัคซีนงบปองกันโรคในพ้ืนที่ จึงควรไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหระบบลูกโซ
ความเย็นของกรมปศุสัตวมีความสมบูรณ เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจและคงคุณภาพของวัคซีนตั้งแตโรงงานผลิตจนถึง
มือเกษตรกรผูใชวัคซีน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๗ : บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

 

เนื่องจากแหลงน้ําดิบที่องคกรใช ไดมาจากลําตะคองที่ไหลผาน ปจจุบันชุมชนไดมีการระบายนํ้าท้ิง 
และสรางฝายก้ันน้ํา ทําใหปริมาณและคุณภาพน้ําจากลําตะคองต่ําลง เกิดความเสี่ยงตอการผลิตน้ําประปาเพ่ือจายน้ํา
ใหโรงงานผลิตวัคซีน เพราะองคกรพึ่งพาน้ําคลองเปนแหลงน้ําดิบท่ีนํามาผลิตน้ําประปาเพียงทางเดียว จึงจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิตวัคซีน เพ่ือแกปญหาดังกลาวอยางย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๘ : ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหมีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ
และถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

เนื่องจากการบังคับของ พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สถานที่เลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตรจะตองดําเนินการภายใตหลักจรรยาบรรณฯ ซึ่งจะตองไดรับมาตรฐาน ที่เปนที่ยอมรับจากสากล แมวา
การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชวงเงินงบประมาณที่สูง แตจะคุมคาตอการลงทุน เพราะจะทําใหการผลิตและ
ทดสอบวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสงูเปนท่ียอมรบัจากสากล 
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ยุทธศาสตรที่ ๙ : รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีการใชพลังงานตางๆ ในการดําเนินการ จึงจําเปนตองมีแผนการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในโรงงาน ในสํานักงาน ฯลฯ ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการสูญเสีย
พลังงานไปโดยเปลาประโยชน ทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมวัคซีน มีกระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนหลายชนิด ท่ีมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อันมีผลทําใหประชาชนและบุคลากรไดรับมลพิษ และสถานที่ปฏิบัติงานไมนาทํางาน ไมนาอยู ไมสวยงาม 
สทช.จึงตองจัดทําแผนการรณรงคใหบุคลากรชวยกันปฏิบัติงานอยางรอบคอบ สะอาดและถูกตองตามหลักการอันไม
กอใหเกิดมลพิษ และชวยกันจัดระเบียบ ทําความสะอาด ใหที่ทํางานนาอยู นาทํางานและสวยงาม 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ

มาตรการ /โครงการ /แนวทางและแผนปฏิบัติการ   

ประจําป 2561-2565 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ : เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซนีท่ีเปนความตองการของตลาดท่ีใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.วิเคราะหตลาด
และจัดทําเปน
แผนการวิจัยและ
พัฒนาใหไดเปน
ผลผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความ
ตองการการใช
วัคซนีในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค 

ไดแผนการวิจัยและ 
พัฒนาวัคซีนที่เปน 
ความตองการของ 
ตลาด 

แผน 
1 

        ๑.เพ่ิม
การวิจัย

และ
พัฒนา
วัคซีนที่
เปนที่

ตองการ
ของตลาด 

1. โครงการจัดทําแผนการ 
วิจัยและพัฒนาวัคซนีที่เปน 
ความตองการของตลาด 

หลัก : กลุมวิจัยและพัฒนา 
รอง : กลุมบริการวิชาการ 

ฉบับ         

            
              

                
ไดโครงการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนที่เปนความ
ตองการของตลาด
จํานวน 4 โครงการ 

   เสนอ
โครงการวิจัย
เพ่ือขอ 
งบประมาณ 
จํานวน 4 
โครงการ 

 ดําเนิน
งานวิจัย 

 ดําเนิน
งานวิจัย 

ดําเนิน
งานวิจัย

แลว
เสร็จ 

2. โครงการวิจัยและพัฒนา 
วัคซนีที่เปนความตองการ 
ของตลาด 

หลัก : กลุมวิจัยและพัฒนา 
รอง : กลุมบริการวิชาการ 
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โครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ เพื่อควบคุมปองกันโรค

ระบาดสัตว ตามนโยบายของกรมปศุสัตวรวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสนองตอบความตองการของ
เกษตรกร ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว และไดผลงานวิจัยที่ชวยพัฒนาการผลิตวัคซีนใหมีคุณภาพสูงขึ้น คุมคากับเวลาและงบประมาณที่ใชรวมทั้ง
สามารถสรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวัคซีนท่ีสามารถตอบสนองความตองการการใช
วัคซีนในการปองกันและควบคุมโรคสัตวของผูใชวัคซีน จึงจําเปนตองมีกรอบการวิจัยหรือจัดทําแผนการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความตองการของลูกคา (Real demand) 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเพื่อจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนที่เปนความตองการของตลาดใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปนปจจุบัน 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือเพ่ิมระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 
๒.๒ เพ่ือใหมีการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหสอดคลองตามความตองการของตลาด 
 

๓. เปาหมาย 
ไดแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดเพ่ือปรับปรุงวัคซีนที่ผลิตในปจจุบันและการ

พัฒนาวัคซีนชนดิใหมที่เปนประโยชน ตอบสนองปญหาและความตองการใช โดยใชงบประมาณอยางคุมคา 
 

๔. ขั้นตอนการดําเนินการ 
๔.๑ จัดตั้งคณะทํางานโครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 
๔.๒ ดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 
๔.๓ (ราง) แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดแลวเสร็จ และผานการตรวจสอบความ
ถูกตองและความเปนไปไดจากคณะทํางานฯ กอนเสนอผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเพ่ือลงนามอนุมัติ 
๔.๔ แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดผานการลงนามอนุมัติจากผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
๔.๕ ดําเนินการเผยแพรแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด จํานวน ๑ ฉบับ แกบุคลากร
ในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรบัทราบแผนฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 

๕. แผนปฏิบัติการ 
เอกสารแนบทาย 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

๗. งบประมาณ 
ไมมี 
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๘. ผูรับผิดชอบ 
กลุมวิจัยและพัฒนาและกลุมบริการวิชาการ 

 
๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 
 

๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  ไดโครงการวิจัยที่มีความคุมคา และสอดคลองกับความตองการของผูใชวัคซีน 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ๑.เพ่ือเพ่ิมระดับความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาด 

กลยุทธท่ี ๑ : เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาด 2. เพื่อใหมีการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหสอดคลองตามความตองการของตลาด 

แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด  
หนวยงานเจาภาพ :กลุมวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป 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 จัดตั้งคณะทํางานโครงการจัดทํา

แผนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปน
ความตองการของตลาด 

กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย 
ต.ค.๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

แผน 
√ √ √                   

  
 

ทําจริง                         
2 ดําเนินการจัดทํา (ราง)แผนการวิจัย

และพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการ
ของตลาด 

คณะทํางาน แผนฯ ฉบับ
ราง 

ไมมีคาใชจาย 
มี.ค. ๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

แผน 
          √ √ √         

  
 

ทําจริง                         
3 (ราง) แผนฯ แลวเสร็จและผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและความ
เปนไปไดจากคณะทํางานฯกอนเสนอ
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว เพ่ือลงนามอนุมัติ 

คณะทํางาน แผนฯ 1 ฉบับ ไมมีคาใชจาย 
มิ.ย. ๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

แผน 
                √ √     

  
 

ทําจริง                         

  
 

              

  
 

              
4 แผนฯผานการลงนามอนุมัติจาก

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว 

กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

แผนฯ ไดรับ
การอนุมัติ 

ไมมีคาใชจาย 
ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

แผน 
                    √   

    ทําจริง                         
5 ดําเนินการเผยแพรแผนฯ จํานวน ๑ 

ฉบับแกบุคลากรในสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตว ไดรับทราบแผนฯ ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

บุคลากรใน
สํานักฯได

รับทราบแผนฯ 

ไมมีคาใชจาย 
ก.ย.๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

แผน 
                      

√ 

  
 

ทําจริง                         
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โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาด 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ เพื่อควบคุมปองกันโรค

ระบาดสัตว ตามนโยบายของกรมปศุสัตวรวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสนองตอบความตองการของ
เกษตรกร ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว และไดผลงานวิจัยที่ชวยพัฒนาการผลิตวัคซีนใหมีคุณภาพสูงขึ้น คุมคากับเวลาและงบประมาณที่ใชรวมทั้ง
สามารถสรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวัคซีนท่ีสามารถตอบสนองความตองการการใช
วัคซีนในการปองกันและควบคุมโรคสัตวของผูใชวัคซีน จึงจําเปนตองมีการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปน
ความตองการของตลาดโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความตองการของลูกคา (Real demand) และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากนักวิชาการของสํานักเทคโนโลยี            ชีวภัณฑสัตวเพื่อจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปน
ความตองการของตลาดใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปนปจจุบัน 
 
๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหสอดคลองตามความตองการของตลาด 
 

๓. เปาหมาย 
ไดโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพวัคซีนที่ผลิตในปจจุบัน

และพัฒนาวัคซีนชนิดใหมท่ีเปนประโยชน ตอบสนองปญหาและความตองการใช โดยใชงบประมาณอยางคุมคาจํานวน 
๔ โครงการ 

 
๔. ขั้นตอนการดําเนินการ 

๔.๑ เชิญนักวิชาการ เพื่อประชุมกําหนดผูรับผิดชอบ 
๔.๒เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 
๔.๓เสนอแบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
๔.๔เสนอโครงการวิจัย เพ่ือขออนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
๔.๕ดําเนินโครงการวิจัย 
๔.๖สรุปผลการวิจัยและดําเนินการเผยแพร 
 

๕. แผนปฏิบัติการ 
เอกสารแนบทาย 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 

๗. งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (สิบหาลานบาทถวน) 
 

๘. ผูรับผิดชอบ 
กลุมวิจัยและพัฒนากลุมผลิตชีวภัณฑ และกลุมควบคุมคุณภาพ 
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๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 
 

๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ไดโครงการวิจัยที่มีความคุมคา และสอดคลองกับความตองการของผูใชวัคซีน และมีการนําผลงานไปใช

ประโยชน 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ๑.เพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหสอดคลองตามความตองการของตลาด 

กลยุทธท่ี ๑ :เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาด  

แผนปฏบิัติการ :โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด"   

หนวยงานเจาภาพ :กลุมวิจัยและพัฒนา ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูที่มีสวนเก่ียวของ คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี...............  วันท่ี............................................................. 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕๖๓-
๒๕๖๕ 

๒๕๖๕ 

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

ม.ค.-ก.ย. 
ต.ค.-
ธ.ค. 

๑ 
เชิญนักวิชาการเพื่อประชุม
กําหนดผูรับผิดชอบ 

กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

ไดผูรับผิดชอบโครงการ ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ แผน √ √                         

ทําจริง                             
๒ เขียนแบบเสนอ

โครงการวิจัย 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ไดแบบเสนอ
โครงการวิจัย 

ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ แผน     √                       

ทําจริง                             
๓ เสนอแบบเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือเขารับ
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ไดแบบเสนอฯ ที่ผาน
การพิจารณาใหอนุมัติ

ดําเนินการ 

ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ แผน       √ √                   

ทําจริง 

                            
  

๔ เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
อนุมัติเงินทุนฯ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการวิจัยไดรับอนุมัติ
เงินทุนฯ 

ไมมีคาใชจาย มี.ค.๖๒ พ.ค. ๖๒ 
แผน           √ √ √             

ทําจริง                             
๕ ดําเนินโครงการวิจัย ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
ดําเนินโครงการวิจัยได

ตามแผน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ ก.ย.๖๕ 

แผน                   √ √ √ √   

ทําจริง                             
๖ สรุปผลการวจัิยและ

ดําเนินการเผยแพร 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ไดผลงานวิชาการเพื่อ
เผยแพร 

ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๕ ธ.ค. ๖๕ 
แผน                           √ 

ทําจริง                             
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพ่ือให สทช.มี
โรงงานวัคซีนที่
ไดรับมาตรฐาน 
GMP 

1. มีการดําเนินการ
จางออกแบบเพ่ือ
ปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซนีสัตวปกให
เปนไปตามมาตรฐาน 
GMP 

  100%      1. เรงรัดการ
ดําเนินการให
โรงงานวัคซีน
ไดรบัการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

1.โครงการจางออกแบบ
เพ่ือจัดทํารายละเอียดทาง
เทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวคัซีนสัตวปก
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
GMP 

หลกั: กลุมผลิตชีวภณัฑ
รอง: ฝายประกันคุณภาพ 

             
2. ระดับความสําเร็จ
ในการจางปรับปรุง
โรงงานตามแบบ
แปลนท่ีไดรับ 

    ดําเนินการ
จัดจาง

ปรบัปรุง
โรงงานผลิต
วคัซีนสัตว

ปก 

ดําเนินการ
จัดจาง

ปรับปรุง
โรงงานผลิต
วัคซีนสัตว

ปก 

ยื่นขอ
การ
ตรวจ
รับรอง 
GMP 

  2.โครงการจางเหมา
ปรบัปรุงโรงงานผลิตวคัซีน
สัตวปก 

  
               
3. ได SOP ใน
ขั้นตอน 

1
โครงการ 

          1. โครงการจัดทํา SOP
การผลิตวคัซีนแบคทีเรีย   

การผลิตวัคซนี              
แบคทีเรียและสาร                 
ทดสอบ (แอนติเจน-                 
โรสเบงกอล)                 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๔. ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจติดตาม
ภายใน(Internal 
audit)และการแกไข
ขอบกพรองเพ่ือให
โรงงานผลิตวัคซีน
เปนไปตาม
หลักเกณฑ GMP 

  
  
  

 ๑๐๐%   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ๑.โครงการ “การตรวจ
ติดตามภายในเพื่อให
โรงงานผลิตวคัซีนเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMP 
(Internal Audit)” 
  

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 

รอง: ฝายประกันคุณภาพ 
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โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ Good Manufacturing Practice, GMP (PIC/S) 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตว ใหมีมาตรฐานตามสากล  ซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ GMP (PIC/S) โรงงานผลิตวัคซีนสัตวจะตองไดรับการรับรอง GMP (PIC/S) จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงไดกําหนดให
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกซึ่งเปนโรงงานที่มีความพรอมมากที่สุดดําเนินการเพื่อขอรบัรอง GMP (PIC/S) 
  ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงจําเปนตองจางผูใหบริการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณเพ่ือ
จัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (PIC/S)   โดย
ออกแบบรายละเอียดตางๆเพื่อใหมีระบบปองกันการแพรเชื้อสูภายนอกและสิ่งแวดลอม รวมถึงปองกันเชื้ออ่ืนๆ 
ปนเปอนเขาสูอาคาร มีการกําหนดแรงดันอากาศ ระดับความสะอาดของหอง ทิศทางเขาออกของวัสดุ ของ
ผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีการจัดวางตําแหนงอุปกรณเคร่ืองจักร เครื่องมือ ในการผลิตที่ถูกตอง สะดวก เหมาะสม โดย
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (PIC/S) และกฎหมายประกอบตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนตน 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือออกแบบแบบแปลนแนวคิด (Conceptual Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก ให
ถูกตองเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (PIC/S) รวมทั้งกําหนดพื้นที่การทํางานใหสะดวกปลอดภัยตามพรบ.
โรงงาน โดยแบบแปลนที่ไดตองผานการรบัรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

๒.๒ เพื่อออกแบบแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
ระดับความสะอาดของหองตางๆ รวมทั้งกําหนดรายละเอียดของวัสดุในการปรับปรุง เคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือที่
ใชในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลติ และระบบตางๆที่จําเปนตองใชในโครงการทั้งหมด  

๒.๓ เพ่ือประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสรางอาคาร แผนผังการติดตั้ง
เครื่องจักร อุปกรณ ระบบตางๆทั้งหมด และรายละเอียดอ่ืนๆที่จําเปนและครบถวนสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปก สําหรับเตรียมความพรอมในการขอรับการรับรองตามหลักเกณฑ GMP (PIC/S) จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
๓. เปาหมาย 

 ไดแบบแปลนแนวคิด (Conceptual Design) และแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design)  รวมทั้ง

ประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสรางอาคาร แผนผังการติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ 

และระบบตางๆทั้งหมด เพ่ือปรับปรงุโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหไดตามหลักเกณฑ GMP(PIC/S)  ทั้งนี้ตองสอดคลอง

กับขอกําหนดความตองการของผูใช (user requirement specification) 

 ๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

 ๔.๑ แตงต้ังคณะกรรมการรางขอกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) โครงการจาง
ออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลติวัคซนีสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
 ๔.๒. คณะกรรมการจัดทํารางขอกําหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) เบื้องตน 

๔.๓. เสนอราง TOR ใหกรมปศุสัตวอนุมัติ 
๔.๔. ดําเนินการจางออกแบบตามระเบียบพัสดุ 
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๔.๕. ผูใหบริการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการและสงมอบงานตามสัญญาจาง 
    
๕. แผนปฏิบัติการ 

- แนบทาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น  ๑๘  เดือน  ดังนี้ 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา(เดือน) หมายเหตุ 

๖.๑ เสนอรางTORใหกรมปศุสัตวอนุมัติและจัดจาง
ผูออกแบบ 

๓  

๖.๒ ผูใหบริการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการและ
สงมอบงานตามสัญญาจาง 

๙  

๖.๓ ระยะเวลา อย.ตรวจรับรองแบบแปลน 
แนวคิด (conceptual design) 

๖ ไมนับรวมในสัญญาจาง
ที่ปรึกษา 

 รวม ๑๘  

 

๗. งบประมาณ 

    งบประมาณในการดําเนินการโครงการออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให เปนไปตามหลักเกณฑ Good Manufacturing Practice, GMP (PIC/S) ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย วงเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. ผูรับผิดชอบ 

  กลุมผลิตชีวภัณฑและฝายประกันคุณภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ 

๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไว 

๑๐.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑ ไดรายงานผลการสํารวจวิเคราะหความเหมาะสมและขอจํากัดของสถานท่ีโรงงานผลิตวัคซีน
สัตวปก ทั้งในสวนอาคารทดสอบคุณภาพ คลังพัสดุ และระบบสนับสนุน รวมทั้งศักยภาพของระบบตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบัน ท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (PIC/S) รวมทั้งรายละเอียดเอกสารระบุความ
ตองการของผูใช และแบบแปลนพ้ืนฐาน (Basic Design) สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก เพ่ือคนหาและ
นําเอาระบบที่เหมาะสมมาใชงาน  

๑๐.๒ ไดแบบแปลนรายละเอียด (Detailed  Design) สําหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
ระดับความสะอาดของหองตางๆรวมทั้งกําหนดรายละเอียดของ วัสดุในการปรับปรุง เคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือที่
ใชในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบตางๆที่จําเปนตองใชในโครงการทั้งหมดใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
GMP (PIC/S) 
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๑๐.๓ ไดประมาณราคาและรายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร แบบโครงสรางอาคาร แผนผังการ
ติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ และระบบตางๆท้ังหมด พรอมสําเนาพิมพเขียว และรายละเอียดอ่ืนๆที่จําเปนสําหรับการ
ปรับปรงุโรงงานผลิตวัคซนีสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (PIC/S) 

โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (Internal Audit)” 

๑.หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.๒๕๕๔ และมีผล

บังคับใชตั้งแต ๖ ต.ค. ๒๕๕๕ ในหมวดท่ี ๙ การตรวจสอบตนเอง โดยมีขอกําหนดคือตองมีการตรวจสอบบุคลากร 

อาคารสถานที่ เคร่ืองมือ การดําเนินการดานเอกสาร การดําเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจําหนายผลิตภัณฑ

ยา การจัดการที่เกี่ยวของกับการรองเรียนและการเรียกเก็บคืน และการตรวจสอบตนเอง ในชวงเวลาตามที่มีการ

กําหนดไวลวงหนา เพ่ือทวนสอบวามีความสอดคลองกับหลักการของการประกันคณุภาพ  

ดังนั้นในการเพ่ิมความมั่นใจในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑและเพื่อเตรียมความพรอมในการย่ืนขอรับรอง 

GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให

โรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP (Internal Audit)” เพ่ือเปนการสรางระบบทวนสอบในองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือตรวจประเมินกระบวนการผลิตและการทดสอบวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตววาได
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา (GMP) หรอืไม 

๒.๒ เพ่ือเปนการเสนอแนะมาตรการการแกไขที่จําเปนในสวนที่โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตวยังบกพรองอยูตามหลักเกณฑ GMP 

๒.๓ เพ่ือเปนการทวนสอบระบบการผลิตและการทดสอบวัคซีนวามีความสอดคลองกับหลักการของการ
ประกันคุณภาพ ทาํใหเพ่ิมความมั่นใจในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ 

๒.๓ เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความพรอมที่จะยื่นขอรับรองตาม
หลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี (GMP) 

๓. เปาหมาย 

  ทราบขอบกพรองและปญหาท่ียังไมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทั้ง ๔ โรงงาน รวมทั้งทราบแนวทางการแกไขและสามารถนําไปดําเนินการอยางถูกตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMP 

๔. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
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 ๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามภายในเพื่อใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
(Internal Audit) 
 ๔.๒ ประชุมวางแผนและจัดทําแผนการตรวจติดตามภายในโรงงานผลติวัคซนีทั้ง ๔ โรงงาน 
 ๔.๓ จัดทํา checklist โดยขอบเขตของ checklist ใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
 ๔.๔ ติดตอและนัดหมายโรงงานที่จะทาํการตรวจประเมิน 
 ๔.๕ ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงานโดยใช checklist ซึ่งขอบเขตการตรวจทั้งระบบให
เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
 ๔.๖ รวบรวมวิเคราะหผลการตรวจประเมิน และจัดทํารายงานการตรวจประเมิน(GMP Self-Inspection 
Report) พรอมกับเสนอแนะแนวทางแกไข แจงกลับไปยังผูรับการตรวจประเมิน 
 ๔.๗ โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงานดําเนินการแกไขขอบกพรองและรายงานผลใหคณะกรรมการการ
ตรวจติดตามภายในทราบ 
 ๔.๘ ตรวจติดตามการแกไขความบกพรองวาเปนไปตามท่ีไดรายงานไวหรือไม 

๕.แผนปฏิบัติการ 

  - แนบทาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาตามข้ันตอนการดําเนินงานประมาณ 2 ป 

๗. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

๘. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประกันคณุภาพ 

๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายใน(Internal audit)และการแกไขขอบกพรองเพ่ือให
โรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
 

๑๐.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ทราบขอบกพรองและปญหาที่ยังไมเปนไปตา 
มหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตวัคซนีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทั้ง ๔ โรงงาน 
๑๐.๒ ทราบแนวทางการแกไขในสวยที่ยังบกพรองและสามารถนําไปดําเนินการแกไขอยางถูกตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ GMP 
๑๐.๓ ทําใหเพิ่มความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ จากการทวนสอบระบบการผลิตและการทดสอบ

วัคซีนวามีความสอดคลองกับหลักการของการประกันคุณภาพหรือไม 
 ๑๐.๔ โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความพรอมที่จะย่ืนขอรับรองตาม

หลักเกณฑและวิธีการผลิตท่ีดี (GMP) 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหไดมาตรฐาน GMP 

กลยุทธท่ี ๑ : เรงรัดการดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

แผนปฏิบัติการ :โครงการออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ Good Manufacturing Practice,GMP(PIC/S) 
หนวยงานเจาภาพ : กลุมผลิตชีวภัณฑ,ฝายประกัน
คุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ไดรับงบประมาณตามที่ประมาณ
การไว 

คาเปาหมาย 
...100%... 

วันปรับปรุงครั้งท่ี............... วันท่ี............................................................. 

ที่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 

ปงบประมาณ
๒๕๖๑ ปงบประมาณ๒๕๖๒ 

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค สค กย 

1 กรมปศุสัตวอนุมัติราง TOR กรมปศุสัตว 
ไดTOR ที่กรม
ปศุสัตวอนุมัติ

แลว 
ไมม ี กค.๖๑ สค.๖๑ 

แผน                           

ทําจริง                               

2 
ดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษา
ตามระเบียบพัสดุ 

ฝายจัดซื้อ 
ไดเปดซอง
เสนอราคา 

9,800,000 กย.๖๑ ตค.๖๑ 
แผน                         

ทําจริง                         

3 

ผูใหบริการจางออกแบบ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และสงมอบงานตามสัญญาจาง
งวดท่ี ๑ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ ตรวจรับงาน

งวดท่ี๑ 
ไมม ี พย.๖๑ ธค.๖๑ 

แผน                         

ทําจริง                         

4 

ผูใหบริการจางออกแบบ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และสงมอบงานตามสัญญาจาง
งวดท่ี ๒ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับ ตรวจรับงาน

งวดท่ี๒ 
ไมม ี มค.๖๒ มีค.๖๒ 

แผน                         

ทําจริง                         

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

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยา 

ไดแบบแปลนแนวคิด
(Conceptual 

design) ที่ผานการ
รับรองจาก อย. 

ไมม ี เมย.๖๒ กย.๖๒ 
แผน                         

ทําจริง                               
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) (ตอ)  

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหไดมาตรฐาน GMP  

กลยุทธท่ี ๑ : เรงรัดการดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน
GMP 

 

แผนปฏิบัติการ :โครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ Good Manufacturing Practice,GMP(PIC/S) 
หนวยงานเจาภาพ : กลุมผลิตชีวภัณฑ,ฝายประกันคุณภาพ                                                                         ตวัชี้วัด       ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
 

 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ไดรับงบประมาณตามที่ประมาณการไว               คาเปาหมาย..100%... 

              วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี.............................................................  

ที่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค สค กย 

6 
ผูใหบริการจางออกแบบดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและสงมอบงาน
ตามสัญญาจางงวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการตรวจ
รับ 

ตรวจรับงานงวด
ท่ี๓ 

ไมม ี ตค.๖๒ ตค.๖๒ 
แผน                

ทําจริง               
 

7 
ผูใหบริการจางออกแบบดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและสงมอบงาน
ตามสัญญาจางงวดท่ี ๔ 

คณะกรรมการตรวจ
รับ 

ตรวจรับงานงวด
ท่ี๔ 

ไมม ี พย.๖๒ ธค.๖๒ 
แผน                

ทําจริง               
 

8 
ผูใหบริการจางออกแบบดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและสงมอบงาน
ตามสัญญาจางงวดท่ี ๕ 

คณะกรรมการตรวจ
รับ ตรวจรับงานงวด

ท่ี๕ 
ไมม ี มค.๖๓ มค๖๓ 

แผน                

ทําจริง               

 

9 

สทช.ไดวงเงินและขออนุมัติงบประมาณ
ในการปรบัปรุงอาคารโรงงานผลิต
วัคซนีสัตวปก 
 

สทช. 

ไดวงเงินอนุมัติ
ปรับปรุงอาคาร

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปก 

วงเงินที่ปรึกษา
ประเมิน 

กพ.๖๓ กพ.๖๓ 

แผน                

ทําจริง               

 

10 
ดําเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตวปกตามรายละเอียดทางเทคนิคจาก
บริษัทที่ปรึกษา 

ผูรับเหมา+สทช. 
ปรับปรุงอาคาร

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปก 

วงเงินที่ปรึกษา
ประเมิน 

มีค.๖๓ มีค.๖๕ 
ทําจริง                

แผน               
 

11 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกยื่นขอรับรอง 
GMP 

สทช.. 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปกไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 
ไมม ี ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ทําจริง                

แผน               
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โครงการจัดทําsopการผลิตวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ 

๑.หลักการและเหตุผล 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตวใหมีมาตรฐานตามสากล ซึ่งตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตาม

กฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ GMP (PIC/S) โรงงานผลิตวัคซีนสัตวจะตองไดรับการรับรอง GMP (PIC/S) จาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงไดกําหนดให

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกซึ่งเปนโรงงานที่มีความพรอมมากที่สุดดําเนนิการเพ่ือขอรบัรอง GMP (PIC/S) ฝายผลิตวัค

วีนแบคทีเรียจําเปนตองดําเนินการจัดทํา SOP การผลิตวัคซีนเพื่อใหมีเอกสาร SOP ประกอบการผลิตและเพ่ือให

โรงงานไดรับรองมาตรฐานจาก GMP (PIC/S) 

๒.วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือใหฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรียมีเอกสาร SOP ใชในการประกอบการผลิต 

 ๒.๒ เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนไดรบัการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) 

๓.เปาหมาย 

 รอยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 

๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๔.๑ แตงตั้งและกําหนดคณะการทํางาน 

 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอมูลขั้นตอนการผลิต 

๔.๔ จัดทําเอกสาร SOP 

๔.๕ สงเอกสาร SOP ใหฝายประกันคุณภาพพิจารณา 

๔.๖ ดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา 

๔.๗ จัดสงเอกสาร SOP ที่ไดทําการแกไขแลวใหฝายประกันคุณภาพพิจารณา 

๔.๘ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕.แผนปฏิบัติงาน 

- แนบทาย  
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๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๘ เดือน   

๗.งบประมาณ 

 ไมมีคาใชจายใดๆ 

๘.ผูรับผิดชอบ 

 กลุมผลิตชีวภัณฑฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย และฝายประกันคณุภาพสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 รอยละความสําเร็จของ SOP ที่ไดรับการอนุมัติจากฝายประกันคุณภาพ 

๑o.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรียไดมีเอกสาร SOP เพื่อใชในประกอบการผลิตท่ีมีข้ันตอนอยางมีมาตรฐานและเปนที่

ยอมรับ GMP (PIC/S) ตอไป 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรียมีเอกสาร sopประกอบการผลิต 

กลยุทธที่ ๖ : ๒.เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

แผนปฏิบัติการ :โครงการจัดทําsopการผลิตวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ  

หนวยงานเจาภาพ :ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของ SOP ท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายประกัน
คุณภาพ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ฝายประกันคุณภาพสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว คาเปาหมาย 100%  

วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป 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 
ฝายผลิตวคัซีน 
แบคทีเรีย 

ไดคณะทํางาน 
ไมมี

คาใชจาย 
ก.พ.61 ก.พ.61 แผน 

ทําจริง 

2 ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี๑ 
ฝายผลิตวคัซีน 
แบคทีเรีย 

แจงวัตถุประสงคการ 
จัดทํา sop 

ไมมี
คาใชจาย 

ก.พ.61 ก.พ.61 
แผน 

ทําจริง 

3 รวบรวมขอมูลขั้นตอนการผลิต 
ฝายผลิตวคัซีน 
แบคทีเรีย 

ไดขอมูลขั้นตอนการ 
ผลิต 

ไมมี
คาใชจาย 

ก.พ.61 ก.พ.61 
แผน 

ทําจริง 

4 จัดทําเอกสารsop 
ฝายผลิตวคัซีน 
แบคทีเรีย 

ไดเอกสารsop 
ไมมี

คาใชจาย 
ก.พ.61 มี.ค.61 แผน 

ทําจริง 

5 
สงเอกสารsopใหฝายประกัน
คุณภาพพิจารณา 

ฝายประกัน
คุณภาพ 

ไดรับการพิจารณา 
ไมมี

คาใชจาย 
เม.ย.61 พ.ค.61 แผน 

ทําจริง 

6 ดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา 
ฝายผลิตวคัซีน 
แบคทีเรีย 

ไดรับการแกไขให 
ถูกตอง 

ไมมี
คาใชจาย 

มิ.ย.61 ก.ค.61 
แผน 

ทําจริง 

7 
สงเอกสารsopท่ีแกไขแลวให
ฝายประกันคุณภาพพิจารณา 

ฝายประกัน
คุณภาพ 

ไดรับการพิจารณาเพ่ิมเติม 
ไมมี

คาใชจาย 
ส.ค.61 ก.ย.61 

แผน 

ทําจริง 

8 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ฝายผลิตวคัซีน 
แบคทีเรีย 

ไดsopที่ผานการอนุมัติ 
ไมมี

คาใชจาย 
ก.ย.61 ก.ย.61 

แผน 

ทําจริง                         
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โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อใหโรงงานผลิตวัคซนีเปนไปตามหลักเกณฑ GMP(Internal Audit)” 

๑.หลักการและเหตุผล  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยาพ.ศ.๒๕๕๔และมีผล

บังคับใชตั้งแต๖ต.ค.๒๕๕๕ในหมวดที่ ๙การตรวจสอบตนเอง โดยมีขอกําหนดคือตองมีการตรวจสอบบุคลากร อาคาร

สถานที่ เคร่ืองมือ การดําเนินการดานเอกสาร การดําเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจําหนายผลิตภัณฑยา การ

จัดการที่เก่ียวของกับการรองเรียนและการเรียกเก็บคืน และการตรวจสอบตนเอง ในชวงเวลาตามที่มีการกําหนดไว

ลวงหนา เพ่ือทวนสอบวามีความสอดคลองกับหลักการของการประกันคุณภาพ 

ดังนั้นในการเพ่ิมความมั่นใจในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑและเพื่อเตรียมความพรอมในการย่ืนขอรับรอง 

GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให

โรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP(Internal Audit)” เพ่ือเปนการสรางระบบทวนสอบในองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิตและการทดสอบวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตววาได
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา(GMP)หรือไม 

๒.๒เพ่ือเปนการเสนอแนะมาตรการการแกไขที่จําเปนในสวนที่โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตวยังบกพรองอยูตามหลักเกณฑ GMP 

๒.๓ เพ่ือเปนการทวนสอบระบบการผลิตและการทดสอบวัคซีนวามีความสอดคลองกับหลักการของการ
ประกันคุณภาพ ทาํใหเพ่ิมความมั่นใจในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ 

๒.๓ เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความพรอมที่จะยื่นขอรับรองตาม
หลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี(GMP) 

๓. เปาหมาย 

  ทราบขอบกพรองและปญหาท่ียังไมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทั้ง ๔โรงงาน รวมทั้งทราบแนวทางการแกไขและสามารถนําไปดําเนินการอยางถูกตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMP 

๔. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามภายในเพื่อใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ 
GMP(Internal Audit) 
 ๔.๒ประชุมวางแผนและจัดทําแผนการตรวจติดตามภายในโรงงานผลิตวัคซีนท้ัง ๔ โรงงาน 
 ๔.๓ จัดทํา checklist โดยขอบเขตของchecklist ใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
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 ๔.๔ ติดตอและนัดหมายโรงงานที่จะทาํการตรวจประเมิน 
 ๔.๕ ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีนท้ัง ๔โรงงานโดยใช checklist ซึ่งขอบเขตการตรวจท้ังระบบใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMP 
 ๔.๖ รวบรวมวิเคราะหผลการตรวจประเมิน และจัดทํารายงานการตรวจประเมิน(GMP Self-Inspection 
Report) พรอมกับเสนอแนะแนวทางแกไข แจงกลับไปยังผูรับการตรวจประเมิน 
 ๔.๗ โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง ๔ โรงงานดําเนินการแกไขขอบกพรองและรายงานผลใหคณะกรรมการการ
ตรวจติดตามภายในทราบ 
 ๔.๘ ตรวจติดตามการแกไขความบกพรองวาเปนไปตามท่ีไดรายงานไวหรือไม 

๕.แผนปฏิบัติการ 

 - แนบทาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาตามข้ันตอนการดําเนินงานประมาณ 2 ป 

๗. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

๘. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประกันคณุภาพ 

๙. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายใน(Internal audit)และการแกไขขอบกพรองเพ่ือให
โรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP 
 

๑๐.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ทราบขอบกพรองและปญหาที่ยังไมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ของโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทั้ง ๔โรงงาน 
๑๐.๒ทราบแนวทางการแกไขในสวยที่ยังบกพรองและสามารถนําไปดําเนินการแกไขอยางถูกตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ GMP 
๑๐.๓ ทําใหเพิ่มความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ จากการทวนสอบระบบการผลิตและการทดสอบ

วัคซีนวามีความสอดคลองกับหลักการของการประกันคุณภาพหรือไม 
 ๑๐.๔ โรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความพรอมที่จะยื่นขอรับรองตามหลักเกณฑและ

วิธีการผลิตท่ีดี (GMP)
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖1-2562 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหทราบขอบกพรองและปญหาท่ียงัไมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ของ โรงงานผลิตวัคซีนของ 

กลยุทธท่ี 1 : เรงรัดดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP  สํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว ท้ัง 4 โรงงาน 

2.เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตวท้ัง 4 โรงงาน แกไขขอบกพรองท่ียังไมเปน 

ไปตามหลักเกณฑ GMP 

3.เพ่ือใหโรงงานผลิตวคัซีนท้ัง 4 โรงงานมีความพรอมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 
แผนปฏิบัติการ :โครงการ "การตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ 
GMP (Internal Audit) 

หนวยงานเจาภาพ :ฝายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายในและการแกไขขอบกพรองเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไป 

ตามหลักเกณฑ GMP 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :การดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงาน คาเปาหมาย 100% 

ผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP วันปรับปรุงครั้งท่ี............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕60 ป 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 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามภายใน(Internal Audit)
และประชุมวางแผน 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

ไดคณะกรรมการ
ตรวจติดตามภายใน

(Internal Audit)และ
แผนการดําเนินงาน 

ไมมี
คาใชจาย 

ต.ค.-๖๐ ธค.-๖๐ แผน                     

ทําจริง                         

๒ 

จัดทํา checklist โดยขอบเขต
ของ checklist ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ GMP 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

ไดchecklist โดย
ขอบเขตของ 

checklist ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMP 

ไมมี
คาใชจาย 

มค.-๖๑ มค.-๖๑ แผน                     

ทําจริง                         

๓ 

ติดตอและนัดหมายโรงงานที่จะ
ทําการตรวจประเมิน 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

ไดวันเวลาในการเขา
ตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit) 

ไมมี
คาใชจาย 

กพ.-๖๑ กพ.-๖๑ 
แผน                     

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖1-2562 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหทราบขอบกพรองและปญหาที่ยังไมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ของ โรงงานผลิตวัคซีนของ 

กลยุทธท่ี 1 : เรงรัดดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทั้ง 4 โรงงาน 

2.เพ่ือใหโรงงานผลิตวคัซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวท้ัง 4 โรงงาน แกไขขอบกพรองท่ียังไมเปน 

ไปตามหลักเกณฑ GMP 

3.เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนท้ัง 4 โรงงานมีความพรอมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 
แผนปฏิบัติการ :โครงการ "การตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ 
GMP (Internal Audit) 

หนวยงานเจาภาพ :ฝายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายในและการแกไขขอบกพรองเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไป 

ตามหลักเกณฑ GMP 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :การดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงาน คาเปาหมาย 100% 

ผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันท่ี............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕60 ป พ.ศ. ๒๕๖1 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ 

ตรวจประเมินโรงงานผลติวัคซีน
ท้ัง๔ โรงงานโดยใช checklist 
ซึ่งขอบเขตการตรวจท้ังระบบให
เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

ไดทราบขอบกพรอง
ท่ียังไมเปนไปตาม
หลักเกณฑGMP ไมมีคาใชจาย กพ.-๖๑ มิย.-๖๑ 

แผน                     

ทําจริง                         

๕ 

รวบรวมวิเคราะหผลการตรวจ
ประเมินและจัดทํารายงานการ
ตรวจประเมิน(GMP Self-
Inspection Report) พรอมกับ
เสนอแนะแนวทางแกไข แจง
กลับไปยังผูรับการตรวจประเมิน 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

ไดรายงานการตรวจ
ประเมิน(GMP Self-

Inspection 
Report) พรอมกับ

แนวทางแกไข 

ไมมีคาใชจาย กค.-๖๑ กย.-๖๑ 
แผน                   

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖1-2562 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหทราบขอบกพรองและปญหาที่ยังไมเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ของ โรงงานผลิตวัคซีนของ 

กลยุทธที่ 1 : เรงรัดดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ท้ัง 4 โรงงาน 

2.เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทั้ง 4 โรงงาน แกไขขอบกพรองท่ียังไมเปน 

ไปตามหลักเกณฑ GMP 

3.เพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนท้ัง 4 โรงงานมีความพรอมท่ีจะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 
แผนปฏิบัติการ :โครงการ "การตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ 
GMP (Internal Audit) 

หนวยงานเจาภาพ :ฝายประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการตรวจติดตามภายในและการแกไขขอบกพรองเพ่ือใหโรงงานผลิตวัคซีนเปนไป 

ตามหลักเกณฑ GMP 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :การดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามภายในเพ่ือใหโรงงาน คาเปาหมาย 100% 

ผลิตวัคซีนเปนไปตามหลักเกณฑ GMP วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕61 ป พ.ศ. ๒๕๖2 

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

๖ 

โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง๔โรงงาน
ดําเนินการแกไขขอบกพรองและ
รายงานผลใหคณะกรรมการการ
ตรวจติดตามภายในทราบ 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

โรงงานผลิตวัคซีนทั้ง
๔ โรงงานดําเนินการ
แกไขขอบกพรองท่ียัง

ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑGMP 

ไมมี
คาใชจาย 

ต.ค.-๖๑ มีค.-๖๒ แผน                   

ทําจริง                         

๗ 

คณะกรรมการตรวจติดตามการ
แกไขความบกพรองวาเปนไป
ตามท่ีไดรายงานไวหรือไม 

ฝายประกัน
คุณภาพและ

คณะกรรมการ
internal audit 

คณะกรรมการตรวจ
ติดตามภายในได
ติดตามการแกไข
ความบกพรองวา

เปนไปตามหลักเกณฑ
GMP หรือไม 

ไมมี
คาใชจาย 

เมย.-๖๑ กย.-๖๑ 
แผน               

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
2561 2562 2563 2564 2565 

๑. เพ่ือให สทช.
พัฒนาการผลิต
วคัซีนท่ีมีคุณภาพ
และปริมาณ
เพียงพอภายใต
หลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการผลิต 
(ในยุทธศาสตรที่ ๓
ของแผนยุทธฯ กรม
ปศุสัตว ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 

๑. ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการฯ 

100% 

        

๑. พัฒนาการผลิต
วคัซีนใหมีคุณภาพ
และปริมาณ
เพียงพอ 

  
  

๑. โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษาโปรแกรมการทําแหง
วคัซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 
  

  

2. ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการฯ 

  

100% 

      

๒. โครงการศึกษาตํารับการ
ทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสที่
เหมาะสม 

3. ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการฯ 

      

100% 

๓. โครงการศึกษาแอดจู-
แวนทที่เหมาะสมสําหรับ
วคัซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพยีงพอ 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. เพื่อให สทช. 
พัฒนาการทดสอบ
วคัซีนใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล 

วธีิการทดสอบ
คุณภาพวัคซีนไดรบั
การรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025 จํานวน 
จํานวน ๒ ขอบขาย 

 

   100 % 1. พัฒนาการทดสอบ
วคัซีนใหมี
มาตรฐานสากล 

 1. โครงการขับเคลื่อน
และพัฒนาหองปฏิบัติการ 
ทดสอบคุณภาพวัคซีนของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว ใหไดการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

 หลัก : กลุมควบคุม 
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตวัชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/
โครงการ 

เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3. เพื่อให สทช.มี
การพัฒนาการผลิต
และทดสอบวัคซีนที่
ใชสําหรบัควบคุม
และปองกันโรคสัตว
ใหมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว 

    100% 1. เรงรัดการ
ดําเนินการใหสทช.มี
การพัฒนาการผลิต
และทดสอบวัคซีนที่
ใชสําหรับควบคุม
และปองกันโรคสัตว
ใหมีคุณภาพและ
ปรมิาณเพียงพอ 

1. โครงการ
พัฒนาการผลิต
วคัซีนฝดาษไกจาก
เซลลเพาะเลี้ยง 

หลัก: กลุมผลิตชีว
ภัณฑ 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว 

  100%      2. โครงการผลิต
วคัซีนอหิวาตสุกร 
ชนิดเซลล
เพาะเลี้ยง สเตรน
ไชนีส 

หลัก:กลุมผลิตชีว
ภัณฑ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตวัชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3. เพื่อให สทช.มี
การพัฒนาการผลิต
และทดสอบวัคซีนที่
ใชสําหรบัควบคุม
และปองกันโรคสัตว
ใหมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว 

 

   100% 1. เรงรัดการ
ดําเนินการใหสทช.มี
การพัฒนาการผลิต
และทดสอบวัคซีนท่ี
ใชสําหรับควบคุม
และปองกันโรคสัตว
ใหมีคุณภาพและ
ปรมิาณเพียงพอ 
 
 
 
 
   2568 (100%) 

3. โครงการศึกษา

การจัดหา Bulk 

Vaccine โรคพิษ

สนุัขบามาบรรจุที่

สาํนักเทคโนโลยีชีว

ภณัฑสัตว 

 

หลัก: กลุมผลิตชีว
ภัณฑ 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว 

 

       4. โครงการวิจัย
การพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บา(Development 

of Rabies 

Vaccine) 

 

หลัก:กลุมผลิตชีว
ภัณฑ 
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โครงการศกึษาโปรแกรมการทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสท่ีเหมาะสม 

๑.หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีปญหาเร่ืองปริมาณเชื้อมีชีวิตภายหลังการทําแหงท่ีต่ํากวามาตรฐาน 

OIE กําหนดปริมาณเชื่อมีชีวิต ไมนอยกวา ๕ x ๑o๑๐CFU/dose แตสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวผลิตไดในชวง ๔ x 

๑๐๑๐  ถึง ๘ x ๑๐๑๐ CFU/dose ทําใหมีวัคซีนบางชุดไมผานการทดสอบคณุภาพดานปริมาณเชื้อมีชีวิตทั้งที่ไดทดลอง

แกปญหาโดยปรับปริมาณบรรจุ และปรับความเขมขนแลวก็ยังพบปญหาอยู จากการประชุมหาสาเหตุมีสมมติฐานวา 

อาจจะเกิดจากโปรแกรมทําแหงยังไมเหมาะสมพอ การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลในการปรับโปรแกรม

การทําแหงใหเหมาะสม เพื่อนาํไปปรบัปรุงการผลิตวัคซีนตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือประเมินกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการทําแหงวัคซีนวามีขอผิดพลาดใน

ดานใด ไมวาจะดานเคร่ืองจักร อุปกรณที่เกี่ยวของ กรรมวิธีและรวมไปถึงโปรแกรมในแตละขั้นตอน 

 ๒.๒ คนหาสาเหตุที่ทําใหปริมาณเชื้อต่ํากวามาตรฐาน 

 ๒.๓ หาทางแกไขปญหาที่พบและทําการปองกัน 

๓.เปาหมาย 

 รอยละ๑๐๐ของการดําเนินงาน 

๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๔.๑ แตงตั้งและกําหนดคณะการทํางาน 

 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอมูลขั้นตอนการผลิต 

๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ เพ่ือหาแนวทางการศึกษา 

๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ จัดทําแผนการศึกษา 

๔.๖ เลี้ยงเชื้อเตรยีมตัวอยางน้ําวัคซีนสด 

๔.๗ นําตัวอยางวัคซีนเขาทําแหงดวยโปรแกรมตางๆ 

๔.๘ ทดสอบปรมิาณเชื้อมีชีวิต 

๔.๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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๕.แผนปฏิบัติงาน 

- แนบทาย  

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๘ เดือน  

๗.งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

๘.ผูรับผิดชอบ 

 ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุมวิจัยและพัฒนา ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่วางไว  
 

๑o.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ ทราบขอบกพรองและปญหาที่ทําใหปริมาณเชื้อต่ํากวามาตรฐาน 

 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแกไขปญหาในสวนที่ยังบกพรอง 

 ๑๐.๓ สามารถผลิตวัคซีนไดตามมาตรฐานเพ่ือใชในการปองกันและควบคุมโรคบรูเซลโลซีส 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖1 
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงคเพ่ือประเมินกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนวามีขอผิดพลาดในดานใด 
กลยุทธที่ ๖ :พัฒนาโปรแกรมการทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสใหไดมาตรฐาน คนหาสาเหตุที่ทําใหปริมาณเชื้อต่ํากวามาตรฐาน 
แผนปฏบิัติการ :โครงการศึกษาโปรแกรมการทําแหงวคัซีนบรูเซลโลซิสท่ีเหมาะสม หาทางแกไขปญหาท่ีพบและทําการปองกัน 
หนวยงานเจาภาพ :ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรมมือของกลุมวิจัยและพัฒนา คาเปาหมาย ๑๐๐% 

ฝายทดสอบคุณภาพวัคซนีแบคทีเรีย วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี............................................................. 

ท่ี กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป 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 
กลุมวจิัยและ

พัฒนา 
ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       

ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางานครั้งที๑่ คณะทํางาน 
แจงปญหาขั้นตอน
การทําแหงวัคซนี 

ไมมีคาใชจาย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       
ทําจริง                         

3 รวบรวมขัอมูลการผลิต คณะทํางาน ไดขอมูล ไมมีคาใชจาย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       
ทําจริง                         

4 ประชุมคร้ังท่ี๒หาแนวทางการศึกษา คณะทํางาน วเิคราะหปญหา ไมมีคาใชจาย ก.พ.61 ก.พ.61 แผน                       
ทําจริง                         

5 ประชุมคร้ังท่ี๓ จัดทําแผนการศึกษา คณะทํางาน ไดแผนการศึกษา ไมมีคาใชจาย มี.ค.61 มี.ค.61 แผน                     
ทําจริง                         

6 เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอยางนําวัคซีนสด 
ฝายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ไดตัวอยางวัคซีนสด ไมมีคาใชจาย มี.ค.61 มี.ค.61 แผน                       
ทําจริง                         

7 นําตัวอยางวคัซีนเขาทําแหงดวย ฝายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ไดตัวอยางวัคซีนทํา
แหง 

ไมมีคาใชจาย เม.ย.61 พ.ค.61 แผน                     
โปรแกรมตางๆ ทําจริง                         

8 ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวติ 
ฝายทดสอบ

คุณภาพวัคซีน 
ไดผลการทดสอบ

วัคซีน 
ไมมีคาใชจาย มิ.ย.61 ก.ค.61 

แผน                     

ทําจริง                         

9 ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ไดผลการศึกษา

โปรแกรมท่ีแตกตาง 
ไมมีคาใชจาย ส.ค.61 ก.ย.61 แผน                     

ทําจริง                         
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โครงการจัดทําแผนการศึกษาตํารับการทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 

๑.หลักการและเหตุผล 
 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวผลิตวัคซีนบรูเซลโลซีสจากเชื้อ Brucella abortus strain 19 ชนิดลดความ
รุนแรง (reduce virulence) ที่มีประสิทธิภาพใหภูมิคุมกันสูง และไมแพรกระจายจากสัตวสูสัตว(Hannan et al, 
2014) ตามมาตรฐาน OIE (2016)กําหนดใหวัคซีนบรูเซลโลซีส สเตรน 19 ตองมีปริมาณเชื้อมีชีวิตไมนอยกวา 5 x 
1010colony forming unit (CFU/dose) แตสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวยังมีปญหาในการผลิตวัคซีนสําเร็จรูปบาง
ชุดไดต่ํากวามาตรฐาน ทําใหไมผานการทดสอบคุณภาพดานปริมาณเชื้อมีชีวิต ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา อาจเกิด
จากปริมาตรบรรจุ ความเขมขนของเชื้อ และสูตรตํารับในการทําแหงที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้ไดทําการปรับปริมาตรบรรจุ 
และปรับความเขมขนแลวก็ยังพบปญหาอยู ดังน้ันการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสูตรตํารับในการทําแหงที่
เหมาะสม เพื่อนําไปปรับปรุงการผลิตวัคซีนตอไป 
 

๒.วัตถุประสงค 
 

 ๒.๑ เพ่ือประเมินตํารับการทําแหงวัคซนีบรูเซลโลซีสที่ใชในปจจุบัน และศึกษาเพิ่มเติม 
 ๒.๒ หาสาเหตุที่ทําใหทําใหวัคซีนไมผานการทดสอบคุณภาพดานปริมาณเช้ือมีชีวิต 
 ๒.๓ หาทางแกไขสาเหตุและหาแนวทางในการปองกัน 
 

๓.เปาหมาย 
 

 รอยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 
 

 ๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

๔.๑ แตงตั้งและกําหนดคณะการทํางาน 
 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอมูลขั้นตอนการผลิต 
๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ เพ่ือหาแนวทางการศึกษา 
๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ จัดทําแผนการศึกษา 
๔.๖ เตรียมตัวอยางวัคซีน 
๔.๗ ทดสอบคุณภาพวัคซีน 
๔.๘ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

๕.แผนปฏิบัติงาน 
 

- แนบทาย 
  

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๑ ป 
  

๗.งบประมาณ 
 

 ไมมีคาใชจาย 
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๘.ผูรับผิดชอบ 
 

 ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุมวิจัยและพัฒนา ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 
 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่วางไว 
 

๑o.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ ทราบขอบกพรองและปญหาที่ทําใหวัคซีนไมผานการทดสอบคุณภาพดานปริมาณเชื้อมีชีวิต
 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแกไขปญหา 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖1-2562 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงคเพื่อใหไดตาํรับการทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสที่เหมาะสม 

กลยุทธที่ ๖ :พัฒนาตํารับการทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสใหไดตํารับท่ีเหมาะสม 

แผนปฏิบัติการ :โครงการศึกษาตํารับการทําแหงวัคซีนบรูเซลโลซิสใหไดตํารับท่ีเหมาะสม  

หนวยงานเจาภาพ :ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนท่ีวางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของกลุมวิจัยและพัฒนา ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีน
แบคทีเรีย 

คาเปาหมาย  100% 
 

ท่ี กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กําหนดคณะทํางาน กลุมวิจัยและพัฒนา ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ต.ค. ต.ค. แผน                       
ทําจริง                         

2 ประชุมคณะทํางานคร้ังท่ี๑ คณะทํางาน 
แจงปญหาข้ันตอน
การทําแหงวัคซีน 

ไมมีคาใชจาย พ.ย. พ.ย. แผน                       
ทําจริง                         

3 รวบรวมขัอมูลการผลิตและปญหา คณะทํางาน ไดขอมูล ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ธ.ค. แผน                       
ทําจริง                         

4 ประชุมคร้ังท่ี๒หาแนวทางการศึกษา คณะทํางาน วเิคราะหปญหา ไมมีคาใชจาย ม.ค. ม.ค. แผน                       
ทําจริง                         

5 ประชุมคร้ังท่ี๓ จัดทําแผนการศึกษา คณะทํางาน ไดแผนการศึกษา ไมมีคาใชจาย ก.พ. ก.พ. แผน                       
ทําจริง                         

6 เลี้ยงเชื้อเตรียมตัวอยางวัคซีนสด 
ฝายผลิตวัคซีน 

แบคทีเรีย 
ไดตัวอยางวัคซีนสด ไมมีคาใชจาย มี.ค. มี.ค. แผน                       

ทําจริง                         

7 
นําตัวอยางวัคซีนตํารับตางๆเขาทําแหง ฝายผลิตวัคซีน 

แบคทีเรีย 
ไดตัวอยางวัคซีนทํา

แหง 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. พ.ค. 

แผน                     
ทําจริง                         

8 ทดสอบปริมาณเชื้อมีชีวิต 
ฝายทดสอบคุณภาพ

วัคซนี 
ไดผลการทดสอบ

วัคซนี 
ไมมีคาใชจาย มิ.ย. ก.ค. แผน                     

ทําจริง                         

 
ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 

ไดผลการศึกษาตํารบั
ที่เหมาะสม 

ไมมีคาใชจาย ส.ค. ก.ย. แผน                     
ทําจริง                         
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โครงการจัดทําแผนการศึกษาแอดจูแวนทที่เหมาะสมสําหรับวัคซนีเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 

๑.หลักการและเหตุผล 

 วัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ที่ผลิตโดย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว ปจจุบันเปน

วัคซีน เชื้ อตายชนิดน้ํ ามัน ท่ีผลิตจาก เชื้อ  P.m ultocida  สายพัน ธุ  6 :B (Nam ioda:Cater) ห รือ B:2 ,5 

(Carter:Heddleston) แตมีการใชในพ้ืนที่ไมมากนักเนื่องจากการใหวัคซีนดวยการฉีดเขากลามเนื้อลึก มีความลําบาก

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมปศุสัตวหรือเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และมีผลขางเคียง (Side effect)มากในสัตวที่

ไดรับวัคซีน เชน บวมบริเวณที่ไดรับวัคซนี มีไข ซึม นอกจากนี้การใชวัคซีนยังมักประสบปญหาการแพวัคซีน ทําใหการ

ปองกันโรคดวยการรณรงคทําวัคซีนไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร แมวาวัคซีนจะมีความคุมโรคสูง และใหภูมิคุมกันได

เปนเวลานาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนาสูตรวัคซีนชนิดใหมขึ้นมาทดแทน 

๒.วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือประเมินกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน  

 ๒.๒ หาสาเหตุที่ทําใหเกิดผลขางเคยีง (Side effect) 

 ๒.๓ หาทางแกไขสาเหตุและหาแนวทางในการปองกัน 

๓.เปาหมาย 

 รอยละ๑๐๐ ของ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๔.๑ แตงตั้งและกําหนดคณะการทํางาน 

 ๔.๒ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑ 

๔.๓ รวบรวมขอมูลขั้นตอนการผลิต 

๔.๔ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๒ เพ่ือหาแนวทางการศึกษา 

๔.๕ ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๓ จัดทําแผนการศึกษา 

๔.๖ เตรียมตัวอยางวัคซีน 

๔.๗ ทดสอบคุณภาพวัคซีน 

๔.๘ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕.แผนปฏิบัติงาน 

- แนบทาย  
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๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๒ ป  

๗.งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

๘.ผูรับผิดชอบ 

 ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย กลุมวิจัยและพัฒนา ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่วางไว 
 

๑o.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ ทราบขอบกพรองและปญหาที่ทําใหเกิดผลขางเคียง (Side effect) 

 ๑๐.๒ ทราบแนวทางการแกไขปญหา 

 ๑๐.๓ ผลิตวัคซีนที่สามารถฉีดไดสะดวก และไมมผีลขางเคียง 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖3-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค1.เพ่ือประเมินกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน 

กลยทุธที่ ๖ :ศึกษาแอดจูแวนทท่ีเหมาะสมสําหรับวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 2. หาสาเหตุท่ีทําใหเกิดผลขางเคียง (Side effect) 

แผนปฏบิัติการ :โครงการศกึษาแอดจูแวนทท่ีเหมาะสมสําหรบัวคัซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 3. แกไขสาเหตุและหาแนวทางในการปองกัน 

หนวยงานเจาภาพ :ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของกลุมวิจัยและพัฒนา คาเปาหมาย ๑๐๐% 

ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี............................................................. 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค.-
ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

ม.ค.-
ส.ค. 

ก.ย
. 

1 กําหนดคณะทํางาน 
กลุมวจิัยและ

พัฒนา 
ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ต.ค. ต.ค. 

แผน                         

ทําจริง                           

2 
ประชุมคณะทํางาน
คร้ังท่ี๑ 

คณะทํางาน 
แจงปญหาการใช

วัคซนี 
ไมมีคาใชจาย พ.ย. พ.ย. 

แผน                         

ทําจริง                           

3 
รวบรวมขัอมูลการ
ผลิต 

คณะทํางาน ไดขอมูล ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ธ.ค. 
แผน                         

ทําจริง                           

4 
ประชุมคร้ังท่ี๒หา
แนวทางการศึกษา 

คณะทํางาน วิเคราะหปญหา ไมมีคาใชจาย ม.ค. ม.ค. 
แผน                         

ทําจริง                           

5 
ประชุมคร้ังท่ี๓ 
จัดทําแผนการศึกษา 

คณะทํางาน ไดแผนการศึกษา ไมมีคาใชจาย ก.พ. ก.พ. 
แผน                         

ทําจริง                           

6 
เล้ียงเชื้อเตรียม
ตัวอยางวัคซีน 

ฝายผลิตวัคซีน 
แบคทีเรีย 

ไดตัวอยางวัคซีน ไมมีคาใชจาย มี.ค. เม.ย. 
แผน                   

ทําจริง                           

7 
ทดสอบคุณภาพ
วัคซนี 

ฝายทดสอบ
คุณภาพวัคซีน 

ไดผลการ
ทดสอบวัคซีน 

ไมมีคาใชจาย พ.ค.๒๕๖๔ ส.ค.๒๕๖๕ 
แผน                 

ทําจริง                           

8 
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

คณะทํางาน 
ไดผลการศึกษา

สูตรผสมที่
แตกตาง 

ไมมีคาใชจาย ก.ย.๒๕๖๕ ก.ย.๒๕๖๕ 
แผน                         

ทําจริง                           
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โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ใหไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๑.หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีพันธกิจหลักในการผลิตวัคซีนสัตวที่มีคุณภาพเพ่ือจําหนายท้ังใน

และตางประเทศ ซึ่งนอกจากพันธกิจในการผลิตวัคซีนสัตวแลวการทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตวที่ผลิตขึ้นก็ยังเปนหนาที่
ท่ี สทช.จะตองปฏิบัติควบคูกันไปดวย ซึ่งหากหองปฏิบัติการที่ใชทดสอบคุณภาพวัคซีนมีมาตรฐานก็จะสรางความ
ม่ันใจและความนาเชื่อถือในการรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการและยังเพ่ิมขีดความสามารถของ
หองปฏิบัติการใหเปนท่ียอมรับทั้งภายในและตางประเทศอีกดวย 

ISO/IEC 17025คือขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
เปนมาตรฐานสากลท่ีชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นของความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของหองปฏิบัติการมี
ความสําคัญอยางย่ิงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตองใชผลการทดสอบและสอบเทียบที่มีความเที่ยงตรงแมนยําเชื่อถือ
ไดเปนบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ 

ถาหากหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสัตวไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ก็จะทําใหเกิดการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือในการรายงานผลการทดสอบจาก
หองปฏิบัติการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและยังสงผลเพ่ิมความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนท่ีผลิตโดยสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวอีกดวย 

๒.วัตถุประสงค 
๒.๑เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตวใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 
๒.๒เพ่ือสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการ 
๒.๓เพ่ือสงเสรมิการสงออกสินคาปศุสัตว ลดการกีดกันทางการคาอันเนื่องมาจากวิธีทดสอบ 
๒.๔ เพื่อทําใหหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกร 

๓. ขอบเขตและกลุมเปาหมาย 
หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวอ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

๔.ระยะเวลา 
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

๕.การดําเนินงาน 
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
๑.การเตรียมการเพ่ือขอรับรองความสามารถหองปฏิบัติการประกอบดวย ๗ กิจกรรมยอย 
๒.การย่ืนขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการISO /IEC17025 ตอสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

๖.แผนปฏิบัติการ 
 แนบทาย 
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๗. งบประมาณ 

ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนประจําป ๒๕๖๑ 

รวม๑๑๔,๑๐๐บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) ประกอบดวยคาใชจายดังตอไปนี้ 

๑. ขั้นตอนการเตรียมการเพ่ือขอรับรอง
ความสามารถห อ งป ฏิบั ติ ก ารใน
กิจกรรมท่ี ๑.๑ 

๕๗,๑๐๐  บาท 

๒. ขั้นตอนในกิจกรรมที่ ๑.๒-๑.๗ และ
ขั้นตอนที่ ๒ 

๕๗,๐๐๐  บาท 

รวม ๑๑๔,๑๐๐ บาท 

หมายเหตุกรณีคาใชจายบางรายการไมเพียงพอขอถัวเฉลี่ยจากรายการอื่นตามความจําเปนซึ่งไมเกินวงเงินท่ีไดรับ

อนุมัติ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ข้ันตอนที่ ๑ การเตรียมการเพ่ือขอรับรองความสามารถหองปฏิบัติการประกอบดวย ๗กิจกรรมยอยดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑.๑ ศึกษาและอบรมขอกําหนดISO/IEC 17025 

วัตถุประสงค  
๑.เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และ

สามารถนําไปปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
๒.เพ่ือใหหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีความ

พรอมในการย่ืนขอรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
กลุมเปาหมาย บุคลากรที่เก่ียวของในขอบขายการยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ

ISO/IEC 17025:2005 จํานวน ๕๐ คน  

ระยะเวลา   ๒  วัน 

วิธีดําเนินการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับขอกําหนดISO/IEC 17025และขอกําหนดอื่นๆที่

เก่ียวของ 

งบประมาณ ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนประจําป ๒๕๖๑ 

   ๑. คาที่พักวิทยากรจํานวน ๒ คนๆละ ๒ คนืๆละ ๑,๔๕๐ บาท  เปนเงิน ๕,๘๐๐ บาท 

   ๒. คาตอบแทนวิทยากรจํานวน ๒ คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท เปนเงิน ๑๖,๘๐๐ 

บาท 

   ๓. คาอาหารกลางวันจํานวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๐๐ บาท เปนเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

   ๔. คาอาหารวางจํานวน ๕๐ คนๆละ ๔ ม้ือๆละ ๓๕  บาท  เปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

   ๕. คาเอกสารประกอบการอบรมจํานวน ๕๐ ชุดๆละ ๑๕๐ บาท เปนเงิน ๗,๕๐๐ บาท 

   รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๕๗,๑๐๐ บาท (หาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

  หมายเหตุ กรณีคาใชจายบางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยจากรายการอ่ืนตามความจําเปนซึ่งไม

เกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 

กิจกรรมที่ ๑.๒   แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนนิการ  
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กิจกรรมที่ ๑.๓ กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการรวมถึงจัดทําคูมือคุณภาพ 
(Quality manual) และเอกสารตางๆที่เก่ียวของ เชน ขั้นตอนการดําเนินงาน, วิธีการทดสอบสอบ 
เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานISO/IEC 17025:2005  

กิจกรรมท่ี ๑.๔  ประกาศใชนโยบายคุณภาพท่ีกําหนดไวและปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ 
ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑.๔.๑ จัดหาหรือซอมแซมเครื่องมือ,เคร่ืองแกว,และวัสดุวิทยาศาสตร 
 ๑.๔.๒ สอบเทียบเคร่ืองมือ 
 ๑.๔.๓ ทดสอบความชํานาญของหองปฏิบัติการ และการทดสอบความใชไดของวิธี 
กิจกรรมที่ ๑.๕  ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพ่ือใหม่ันใจวามีการดําเนินงานตามระบบท่ีไดกําหนด

ไว และสอดคลองกับขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
กิจกรรมที่ ๑.๖  แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระยะเวลาที่ระบุไว 
กิจกรรมที่ ๑.๗  ทบทวนการบริหารงานของหองปฏิบัติการ  

ข้ันตอนท่ี ๒ การย่ืนขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ตอสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

วัตถุประสงค  
๑. เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ตอสํานักมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ระยะเวลา  ๓-๖ เดือน 
การดําเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการISO/IEC 17025 ตอสํานักมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

๘.ผูรับผิดชอบ 

  กลุมควบคุมคณุภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซนีของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๑๐.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ๑. หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO ๑๗๐๒๕ 

๒.เพ่ิมขีดความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวให
เปนที่ยอมรับท้ังภายในและตางประเทศ 
  ๓. สรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการ 

  ๔. สงเสรมิการสงออกสินคาปศุสัตว ลดการกีดกันทางการคาอันเนื่องมาจากวิธีทดสอบ 

๕. หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีระบบการบริหาร จัดการที่ดี มีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกร 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบัติการเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนใหมี
มาตรฐานสากล 

แผนปฏิบัติการ :โครงการขบัเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบัตกิารทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
หนวยงานเจาภาพ : กลุมควบคุม
คุณภาพ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานขบัเคลื่อนและพฒันาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน คาเปาหมาย 100 % 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป 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 
ศึกษาและอบรมขอกําหนด 

ISO/IEC 17025 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

บุคลากรที่เก่ียวของ
ไดรับการอบรมความรู

ดานขอกําหนด 
ISO/IEC 17025 

60,000 ต.ค.๖๐ 
ก.ย.
๖๑ 

แผน                         

ทําจริง                         

  

2 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการ 
กลุมควบคุม

คุณภาพ ไดคณะทํางาน   ม.ค.๖๑ 
ม.ค.
๖๑ 

แผน                         

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
   

ประจําป ๒๕๖1-2565 
             ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรท่ีไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบตัิงานไดอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล       

      กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนใหมีมาตรฐานสากล 
                 แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบติัการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      หนวยงานเจาภาพ : กลุมควบคุม
คุณภาพ 

   
ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จการดาํเนินงานขับเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชวีภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
      ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 

 
คาเปาหมาย  100% 

     
วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่............................................................. 

   
ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

การจัดทําระบบคุณภาพพรอมกับ
จัดทําคูมือคุณภาพและเอกสาร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

หัวหนากลุม
ควบคุม
คุณภาพ 

มีเอกสารคูมือคุณภาพ
, SOP,คูมือวิธีทดสอบ
,เอกสารบันทึก
ประกอบ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๑ ก.ย. 
๖๒ 

แผน                         

ทําจริง                         

                          
 ๔ สอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) กลุมควบคุม

คุณภาพ   
เคร่ืองมือผานการสอบ
เทียบ 

๓๐๐,๐๐๐   ต.ค. ๖๑  ก.ย. 
๖๒ 

แผน                          

ทําจริง 
            

 
                        

๕ การตรวจสอบการใชไดของวิธี 
(Validation Method) 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

วิธีการทดสอบไดรับ
การตรวจสอบ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๑ ก.ย. 
๖๒ 

แผน 
            ทําจริง 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
   

ประจําป ๒๕๖-2565 
             ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรท่ีไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบตัิงานไดอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล       

      กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนใหมีมาตรฐานสากล 
                 แผนปฏิบัติการ : โครงการขบัเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      หนวยงานเจาภาพ : กลุมควบคุม
คุณภาพ 

   
ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จการดาํเนินงานขับเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชวีภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
      ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 

 
คาเปาหมาย  100% 

     
วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่............................................................. 

   
ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ภายใน (Internal Audit) 
กลุมควบคุม

คุณภาพ 
ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
หองปฏิบัติการ
ทดสอบภายใตระบบ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐาน ISO/IEC 
๑๗๐๒๕ 

๔๐,๐๐๐  ต.ค.๖๑ ก.ย.
๖๒ 

แผน                         
ทําจริง                         
  

                        
๗ แกไขขอบกพรองที่พบจากการ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
กลุมควบคุม
คุณภาพ 

แกไขขอบกพรองจาก
การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

  ต.ค.๖๓ ก.ย.
๖๔ 

แผน                          

ทําจริง 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
   

ประจําป ๒๕๖1-2565 
             ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนําความรูที่

ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบตักิารเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล       

      กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนใหมีมาตรฐานสากล 
                 แผนปฏิบัติการ : โครงการขบัเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      หนวยงานเจาภาพ : กลุมควบคุมคุณภาพ 
   

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานขบัเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบติัการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 
 

คาเปาหมาย 100% 

     
วันปรับปรุงครั้งท่ี............... วันที่............................................................. 

   
ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๘ 
การทดสอบความชํานาญของ
หองปฏิบัติการ (Proficiency 

Testing) 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

วัดความชํานาญ
และพัฒนา

ความสามารถของ
หองปฏิบัติการให

ดีข้ึน   

๒๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๓ 

แผน 
            ทําจริง 
            

             

 ๙ สอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 
กลุมควบคุม
คุณภาพ   

เครื่องมือผานการ
สอบเทียบ 

๓๐๐,๐๐๐   ต.ค. ๖๒ 
 ก.ย. 
๖๓ 

แผน                          

ทําจริง 
            

 
                        

๑๐ 
การตรวจสอบการใชไดของวิธี 
(Validation Method) 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

วิธีการทดสอบ
ไดรับการ
ตรวจสอบ 

๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๓ 

แผน             

ทําจริง             
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
   

ประจําป ๒๕๖1-2565 
             ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรท่ีไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล       

      กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนใหมีมาตรฐานสากล 
                 แผนปฏิบัติการ : โครงการขบัเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      หนวยงานเจาภาพ : กลุมควบคุม
คุณภาพ 

   
ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบัตกิารทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชวีภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
      ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 

 
คาเปาหมาย 100% 

     
วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี............................................................. 

   
ที ่ กจิกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑๑ 
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
(Internal Audit) 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

ตรวจสอบการดําเนินงาน
หองปฏิบัติการทดสอบ
ภายใตระบบมาตรฐานท่ี
กําหนดไวในมาตรฐาน 

ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

  ต.ค.๖๓ 
ก.ย.
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         

                          

                          

๑๒ 
แกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

แกไขขอบกพรองจาก
การตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน 
  ต.ค.๖๓ 

ก.ย.
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
   

ประจําป ๒๕๖1-2565 
             ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของหองปฏิบัติการ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล       

      กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาการทดสอบวัคซีนใหมีมาตรฐานสากล 
                 แผนปฏิบัติการ : โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาหองปฏิบติัการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      หนวยงานเจาภาพ : กลุมควบคุมคุณภาพ 
   

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานขบัเคลื่อนและพฒันาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

      ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 
 

คาเปาหมาย 100% 

     
วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

   
ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑๓ 
ทบทวนการบริหารงานของ
หองปฏิบัติการ 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

100% 
  ต.ค.๖๔ 

ธ.ค.
๖๔ 

แผน                         

ทําจริง                         

๑๔ 

ย่ืนขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 ตอสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กลุมควบคุม
คุณภาพ 

หองปฏิบัติการไดรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 

๑๗๐๒๕ 
๑๐๐,๐๐๐  ม.ค.๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

แผน                         

ทําจริง                         
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โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนฝดาษไกจากเซลลเพาะเล้ียง 

๑.หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีการผลิตวัคซีนฝดาษไกโดยใชไขไกฟกปลอดเชื้อเปนวัตถุดิบสําคัญใน

การผลิต แตละปใชไขประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฟอง ดังนั้นเพื่อเปนการลดการใชสัตวทดลองใหนอยที่สุด ตาม พรบ.

สัตวทดลอง และเพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการผลิตใหทันสมัยตามมาตรฐานสากลตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน โดยเฉพาะข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเชื้อฝดาษไกในเซลล

เพาะเลี้ยง ใหไดปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการผลิตวัคซีน ไมวาจะดานเครื่องจักร อุปกรณที่เก่ียวของ กรรมวิธีและ

รวมไปถึงโปรแกรมในแตละขั้นตอน 

 ๒.๒ ลดปริมาณการใชสัตวทดลองใหนอยที่สุด 

  

๓.เปาหมาย 

 เพ่ือใหไดกระบวนการผลิตวัคซีนฝดาษไกจากเซลลเพาะเลี้ยง 

๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๔.๑ หาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ๔.๒ นําเสนอขอเสนองานวิจัยตอคณะกรรมการ 

๔.๓ ดําเนินการวิจัย 

๔.๔ สรุปผลการวิจัยและนําไปผลิตวัคซีน 

๕.แผนปฏิบัติงาน 

- แนบทาย  

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๓๖ เดือน  

๗.งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

๘.ผูรับผิดชอบ 

 ฝายผลิตวัคซีนสัตวปก กลุมวิจัยและพัฒนา  

๙.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

๑o.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ กระบวนการผลิตวัคซีนฝดาษไกจากเซลลเพาะเล้ียง 

 ๑๐.๒ ลดการใชสตัวทดลอง 

 ๑๐.๓ สามารถผลิตวัคซีนไดตามมาตรฐานเพ่ือใชในการปองกันและควบคุมโรคฝดาษไก 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan)  

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนฝดาษไกจากเซลลเพาะเลี้ยง 

กลยุทธท่ี ๒ :พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับควบคุมและปองกันโรค
สัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

แผนปฏิบัติการ :พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนท่ีใชสําหรับควบคุมและปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

หนวยงานเจาภาพ :  ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนท่ีวางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ไดรับงบประมาณตามที่ประมาณการไว คาเปาหมาย ...100%... 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ ๒๕๖๑ ป พ.ศ.๒๕๖๒ 
ป 

๒๕๖๓ 
ป 

๒๕๖๔ 
ป 

๒๕๖๕ 

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

ม.ค-
ธ.ค 

ม.ค-
ธ.ค 

ม.ค-
ธ.ค 

๑ หาขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ฝายผลิตวัคซีน

สัตวปก 
ไดขอมูลท่ี
เก่ียวของ 

ไมมี ธค.๖๑ ธค.๖๑ 
แผน               

ทําจริง               

๒ 
นําเสนอขอเสนองานวิจัยตอ
คณะกรรมการ 

ฝายผลิตวัคซีน
สัตวปก 

ขอเสนอฯผาน
การอนุมัติ 

ไมมี มค.๖๒ กพ.๖๒ 
แผน               

ทําจริง               

๓ ดําเนินการวิจัย 
ฝายผลิตวัคซีน

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

ทําจริง               

๔ สรุปผลงานวิจัยและนําไปผลิตวัคซีน 
ฝายผลิตวัคซีน

สัตวปก. 

งานวิจัยแลวเสร็จ
สามารถนําไปผลิตวัคซีน

ได 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เมย.๖๒ พค.๖๒ 

แผน               

ทําจริง               
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โครงการ “ผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส” 
๑.หลักการและเหตุผล 

กรมปศุสัตวไดมีการศึกษาและผลิตวัคซีนอหิวาตสุกร สเตรนไชนีส ซึ่งนํามาจากประเทศฮังการี ในป 
พ.ศ. 2518 ผลิตเปนวัคซีนเชื้อเปนชนิดผานกระตาย ไดทําการศึกษาพัฒนาและผลิตเปนวัคซีนอหิวาตสุกร
เพื่อใหปองกันโรคเปนวัคซีนที่ใหความคุมโรคไดดีและใชมาจนถึงปจจุบัน แตยังคงมีขอจํากัดในการผลิต
เนื่องจากในการผลิตตองใชกระตายเพ่ือเพ่ิมจํานวนไวรัส จึงจําเปนตองมีแหลงเพาะเลี้ยงกระตายที่ไดมาตรฐาน 
ผลิตกระตายไดอยางตอเนื่องรวมทั้งตองเปนกระตายที่สุขภาพสมบูรณ ปจจุบันวัคซีนของกรมปศุสัตวชนิดผาน
กระตายมีกําลังการผลิตไมเกิน10 ลานโดสตอป ไมเพียงพอตอความตองการ เกษตรกรจึงตองซื้อวัคซีนจาก
บริษัทเอกชนซึ่งมีราคาสูงทําใหมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงมีการทดลองผลิตวัคซีนชนิดเซลลเพาะเลี้ยงเพื่อ
ทดแทนวิธีการผลิตจากกระตาย 

 

๒.วัตถุประสงค 
๒.๑ ผลติวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส  
๒.๒ ทดสอบคุณภาพของวัคซีนในหองปฏิบัติการและในสัตวทดลอง 
๒.๓ ทดสอบ Stability ของวัคซีน 

 

๓.เปาหมาย 
๓.๑ วิธีการผลิตวัคซนีอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ที่เหมาะสม 
๓.๒ วัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีสที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

 

๔.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๔.๑ ประชุมผูรวมโครงการเพ่ือวางแผน 
 ๔.๒ เตรยีมวัสดุ อุปกรณ สารเคมี ที่เกี่ยวของ 

๔.๓ เพาะเลี้ยงเซลลและไวรัสวัคซีน 
๔.๔ ผลิตวัคซีนชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส 
๔.๕ ทดสอบวัคซีนทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
๔.๖ ทดสอบวัคซีนกับสุกรทดลอง 
๔.๗ทดสอบ Stability ของวัคซีน 
๔.๘ วิเคราะหขอมูลและรายงานผล 

 

๕.แผนปฏิบัติงาน 
- แนบทาย  

 

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๓๖ เดือน   
 

๗.งบประมาณ 
 ๓,๔๙๓,๕๕๐บาท 
 

๘.ผูรับผิดชอบ 
 ฝายผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด กลุมผลิตชีวภัณฑสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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๙.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเรจ็การดําเนินงานโครงการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส 

 
๑o.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑ วิธีการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ที่เหมาะสม 
๑๐.๒ วัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
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                                                               แผนปฏิบตักิาร (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา    ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๕           

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา    วัตถุประสงค  ๑. ผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส  
๒. ทดสอบวัคซีนทางหองปฏิบัติการและในสัตวทดลอง 
๓. ทดสอบ Stability ของวัคซีน 

กลยุทธท่ี ...  : ผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเล้ียง สเตรนไชนีส               

แผนปฏิบัติการ : โครงการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกร สเตรนไชนีส และทดสอบคุณภาพ 
ทางหองปฏิบตักิารและในสัตวทดลอง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หนวยงานเจาภาพ : กลุมผลิตชีวภัณฑ   ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ไดรับงบประมาณตามที่ประมาณการ  คาเปาหมาย ..100%........................         

     วันปรับปรุงคร้ังท่ี ............     วันที่............................................................. 
 

ที่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย 
เร่ิมต

น 
ส้ินสุด สถานะ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

๑ ประชุมวางแผนโครงการ ฝายผลิตฯ,
ฝายทดสอบฯ
,ผูรวมวิจัย 

ไดชุดโครงการผลิต
วัคซีนที่พรอมเสนอ
กรมฯ 

๒๐,๐๐๐ ต.ค.
๖๐ 

มี.ค.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๒ เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมี ที่
เก่ียวของ 

ฝายผลิตฯ,
ฝายจัดซื้อ 

ไดอุปกรณครบตาม
ตองการ 

๗๒๘,๘๐๐ ม.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๓ จัดหาครุภัณฑท่ีจําเปน ฝายผลิตฯ,
ฝายจัดซื้อ 

ไดอุปกรณตาม
ตองการ 

๒,๑๔๙,๗๕๐ ม.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.
๖๒ 

แผน             

ทําจริง             

๔ เพาะเลี้ยงเซลลและไวรัสวัคซีน ฝายผลิตฯ มีสตอ็กเซลลและ
ไวรัสท่ีเพียงพอตอ
การผลิต 

ไมมี ม.ค.
๖๑ 

มิ.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๕ ผลิตวัคซีนชนิดเซลลเพาะเลี้ยง 
สเตรนไชนีส 

ฝายผลิตฯ ไดวัคซีน ๓ ชุด  ไมมี ม.ค.
๖๑ 

มิ.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๖ ทดสอบวัคซีนในหองปฏิบัติการ ฝายผลิตฯ,
ฝายทดสอบฯ 

วัคซีนผานการ
ทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑๐๐,๐๐๐ เม.ย.
๖๑ 

ก.ย.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             
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ที่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย 
เร่ิมต

น 
ส้ินสุด สถานะ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค.-
มีค 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

๗ ทดสอบวัคซีนกับสุกรทดลอง ฝายผลิตฯ,
ฝายทดสอบฯ 

วัคซีนผานการ
ทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑๒๕,๐๐๐ เม.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

แผน             

ทําจริง             

๘ ทดสอบ Stability ของวัคซีน ฝายผลิตฯ,
ฝายทดสอบฯ 

วัคซีนผานการ
ทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๓๕๐,๐๐๐ ก.ค.
๖๑ 

มิ.ย.
๖๓ 

แผน             

ทําจริง             

๙ วิเคราะหขอมูลและรายงานผล ฝายผลิตฯ,
ฝายทดสอบฯ
,ผูรวมวิจัย 

รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ก.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

แผน             

ทําจริง             
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โครงการศึกษาการจัดหา Bulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1.ท่ีมาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันโรคพิษสุนัขบาซึ่งเปนโรคติดตอจากสัตวสูคนยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย แนว

ทางการปองกันโรคที่สําคัญคือการใชวัคซีนปองกันโรค โดยปจจุบันนําเขาจากตางประเทศนั้น สํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตวซึ่งมีหนาท่ีในการผลิตวัคซีนชนิดตางๆสําหรับจําหนายเพ่ือใชสําหรับปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว และ

ดําเนินการตามแผนการปองกันและกําจัดโรคของกรมปศุสัตวนั้น จึงไดหาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือผลิตวัคซีนโรค

พิษสุนัขบาขึ้น เพ่ือเปนการลดภาระดานงบประมาณในการจัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบาของกรมปศุสัตวและลดปญหา

ดานคุณภาพวัคซีน โดยไดจัดทําโครงการการศึกษาการจัดหา Bulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุท่ีสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวขึ้น  

2.วัตถุประสงค 

 2.1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําเขา Bulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุที่สํานักเทคโนโลยี       
ชีวภัณฑสัตว 
 2.2. เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานการนําเขาBulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุที่สํานักเทคโนโลยี     
ชีวภัณฑสัตว 
 2.3 เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีความพรอมในการผลิตยาแบงบรรจุวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
 
3.ผูรับผิดชอบ  
 -  กลุมผลิตชีวภัณฑและคณะทํางานศึกษาการจัดหา Bulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุท่ีสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
4.ระยะเวลาการดําเนินการ   

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ป 

5.งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

 6.ขั้นตอนการดําเนินงาน   

 6.1 แตงตั้งคณะทํางานและประชุมวางแผนการทํางาน 1 เดือน 

 6.2 ศึกษาความเปนไปไดนําการนําเขา bulk vaccine เพ่ือแบงบรรจุ ระยะเวลา 6 เดือน 

 6.3 ปรับปรุงโรงงานเพ่ือยื่นขอรับรอง GMP ระยะเวลา 1.5 ป  

 6.4 ขึ้นทะเบียนยาแบงบรรจุ กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระยะเวลา 1 ป 
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7.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 ทราบความเปนไปไดในการนําเขาBulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 7.2 ไดแนวทางการดําเนินงานการนําเขาBulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 7.3 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีความพรอมในการผลิตยาแบงบรรจุวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๒-256๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
วัตถุประสงค :เพ่ือใหไดแนวทางการจัดหา Bulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุท่ีสํานกั
เทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว 

กลยุทธที่ ๖ : 
แผนปฏิบัติการ: โครงการศึกษาการจัดหา Bulk Vaccine โรคพิษสุนัขบามาบรรจุท่ีสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑ

สัตว  

หนวยงานเจาภาพ :ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนท่ีวางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การไดรับอนุมัติงบประมาณจากกรมปศุสัตว 
คาเปาหมาย  100% 
 

ท่ี กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แตงต้ังคณะทํางานและประชุมวางแผน คณะทํางานฯ 
ไดคณะทํางาน

และมีการประชุม
วางแผน 

ไมมีคาใชจาย ต.ค.6๑ 
พ.ย
๖๑ 

แผน                     

ทําจริง                         

2 
ศึกษาความเปนไปไดนําการนําเขา bulk vaccine 
เพ่ือแบงบรรจุ 

คณะทํางานฯ 

ทราบความ
เปนไปไดในการ

นําเขา bulk 
vaccine เพ่ือ

แบงบรรจุ 

งบประมาณ
เงนิทุน

หมุนเวยีน 
ธ.ค.๖๑ 

พ.ค.
๖๒ 

แผน                       

ทําจริง                         

3 ปรับปรุงโรงงานเพ่ือยื่นขอรับรอง GMP   กลุมผลิตชีวภัณฑ 
โรงงานไดรับการ

รับรอง GMP 

งบประมาณ
เงนิทุน

หมุนเวยีน 
พ.ค.๖๒ 

พ.ย.
๖๓ 

แผน                       

ทําจริง                         

4 

ขึ้นทะเบียนยาแบงบรรจุ กับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

 

ฝายประกัน
คุณภาพ 

ไดทะเบียนยา
แบงบรรจุ 

งบประมาณ
เงนิทุน

หมุนเวยีน 
พ.ย.๖๓ 

พ.ย.
๖๔ 

แผน                       

ทําจริง                         
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โครงการวิจัยการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
(Development of Rabies Vaccine) 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 
 

โรคพิษสุนัขบา (rabies) เปนโรคติดตอระหวางคนและสัตวที่เปนอันตรายถึงแกชีวิต เกิดจากการติด
เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบา (rabies virus, RABV) ซึ่งสามารถติดเชื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด แตสัตวพาหะที่
สําคัญคือสุนัขและแมว ในปหนึ่งๆ มีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบารวมกันถึง 55,000 คนท่ัวโลก ซึ่งสวนใหญ
มีสาเหตุจากการท่ีถูกสุนัขที่ติดเชื้อกัด (WHO, 2007) และมากกวา 99.9% ของผูปวยอยูในแถบเอเชียและ
แอฟริกา ประชากรมากกวา 80% ที่อาศัยอยูในประเทศท่ีมีโรคพิษสุนัขบาเปนโรคประจําถิ่นมีความเสี่ยงจาก
การถูกสุนัขติดเชื้อกัด และมีอุบัติการณของคนท่ีถูกสุนัขติดเชื้อกัดประมาณ 1.37/100,000 คนตอป โดยที่
คนในชนบทมีโอกาสตายมากกวาคนในเมืองใหญ 10-18 เทา เนื่องจากความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง
การปองกันหลังการติดเชื้อ (post-exposure prophylaxis) รวมถึงระดับของความตระหนักรูถึงอันตรายของ
โรคและความเสี่ยงในการสัมผัสสุนัขท่ีติดเชื้อ 40% ของคนที่โดนสุนัขที่ติดเชื้อกัดเปนเด็กที่มีอายุนอยกวา 
15 ป และมอีัตราที่สูงข้ึนในชนบทท่ียากจน 

ในประเทศไทยนั้นรัฐบาลสูญเสียงบประมาณเปนเงินประมาณ 30 ลานบาทตอปในการควบคุมโรค
พิษสุนัขบาในคนและสัตว แตอยางไรก็ตามยังพบตัวอยางสุนัขที่ใหผลบวกในการวินิจฉัยเพ่ิมสูงข้ึนจาก 111 
ตัวอย างในป  พ.ศ . 2557 เปน  250, 330, 614 และ 573 ในป  2557-2560 ตามลําดับ    
(Wirongrong, 2017) ตัวอยางท่ีใหผลบวกสวนใหญมาจากสุนัข (89.9%), โค (6.4%) และแมว (3.1%) 
ตามลําดับ และเปนสุนัขที่ ไมมีเจาของถึง 37.1% บริเวณที่พบตัวอยางที่ ใหผลบวกไดแก ภาคกลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต พบไดกับสุนัขทุกอายุและไมขึ้นกับฤดูกาล แตสวนใหญเปนสุนัขที่ไมเคยรับ
วัคซีน  

การควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาที่สําคัญคือการปองกันโรคในสุนัขดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาใหสุนัขทุกตัว ควบคูไปกับการบริหารจัดการประชากรสุนัข และการใหความรูที่ ถูกตองแก
ประชาชนถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบาและการปฏิบัติตนภายหลังการสัมผัสเช้ือ (OIE, 2013) ในการ
ควบคุมและปองกันโรคในสัตวเลี้ยงนั้น กรมปศุสัตวจัดวัคซีนจํานวน 1,000,000 โดส/ป และมีการรณรงค
ระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกป ในขณะท่ีประเทศไทยมีประชาการสุนัขประมาณ 7 ลานตัว เพ่ือให
การควบคุมและปองกันโรคนี้มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่จะทําใหประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบา
ในป 2020 ประเทศไทยตองการวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาอยางนอย 7 ลานโดสตอป จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองผลิตวัคซีนขึ้นใชเองในสัตว 

เพ่ือใหทันเหตุการณวัคซีนที่จะพัฒนาขึ้นเปนวัคซีนเชื้อตายในเซลลเพาะเลี้ยงบีเอชเค 21 (BHK 21) 
ท่ีผลิตจากไวรัสโรคพิษสุนัขบาท่ีแยกไดจากสุนัขในประเทศไทยนํามาทําใหออนกําลัง ทั้งนี้สํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตวมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเชื้อตายจากไวรัสท่ีเจริญเติบโตในเซลล BHK 21    อยูแลว จึงมีโอกาส
และความเปนไปไดสูงที่จะผลักดันใหผลผลิตของโครงการนี้สําเร็จเปนผลิตภัณฑ     ที่พรอมจําหนาย 

เนื่องจาก 37% ของสุนัขที่ติดเชื้อเปนสุนัขจรจัดท่ีควบคุมและจัดการยาก WHO แนะนําใหมีการ
พัฒนาวัคซีนที่ใหทางปากสําหรับสุนัข (oral vaccination of dogs, OVD) โดยผสมไวรัสวัคซีนในเหย่ือ OVD 
ท่ีพัฒนาขึ้นมาและทดลองใชแลวประกอบดวยไวรัสพาหะที่ผลิตโปรตีน G ของไวรัสโรคพิษสุนัขบา ซึ่งมีท้ัง 
vaccinia virus และ adenovirus และไวรัสโรคพิษสุนัขบาที่ทําใหออนกําลังลง (attenuated RABV) สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา OVD ชนิด attenuated RABV เนื่องจากสามารถ
กระตุนภูมิคุมกันในสุนัขไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมถูกรบกวนดวยภูมิคุมกันที่จําเพาะตอไวรัสพาหะในการ
กระตุนคร้ังตอไป (Freuling et al., 2017) 

 

2. เปาหมายการวิจัย     
1. พัฒนาวัคซีนปองกันโรคพษิสุนัขบาชนิดเชื้อตายในเซลล BHK21 
ระยะที่ 1 (2 ป) การพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) 
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1.1 ปรับไวรัสโรคพิษสุนัขบาสายพันธุธรรมชาติใหเจริญไดดีในเซลล BHK21 และใหออนกําลังลง เพ่ือ
ความปลอดภัยในการผลิตวัคซีน 

1.2 พัฒนาวิธีทําใหไวรัสหมดฤทธ์ิ 
1.3 พัฒนาตํารับวัคซีนโดยเลือก adjuvant ท่ีเหมาะสม 
1.4 ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซนีในสัตวทดลองเบื้องตน  

 * ระยะที่ 2 (3 ป) การพัฒนาในระดับตนแบบ (Pilot scale) 
1.1 พัฒนาการเลี้ยงเซลลชนิดแขวนลอย 
1.2 พัฒนาการผลิตไวรัสวัคซีนในเซลลแบบแขวนลอย 

  1.3 พัฒนาวิธีทําใหไวรัสหมดฤทธ์ิ  
  1.4 พัฒนาวิธีแยกไวรัสใหบริสุทธ์ิและทําไวรัสใหเขมขน 
  1.5 พัฒนาตํารับวัคซีนตนแบบ 
  1.6 พัฒนาบรรจุภัณฑ 
  1.7 ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนตนแบบ 

2. พัฒนาวัคซีนปองกันโรคพษิสุนัขบาที่ใหทางปากสําหรับสุนขั 
ระยะที่ 1 (3 ป) การพัฒนาเมล็ดพันธุไวรัสสําหรับการผลิตวัคซนี 
 2.1 วิเคราะหลําดับเบสของสายจีโนมของไวรัสโรคพิษสุนัขบาที่ไดจากสุนัขไทย  

2.2 สรางพลาสมิดหรอืแบคมิดท่ีบรรจุสายจีโนมเตม็สายของไวรัสโรคพิษสุนัขบา 
2.3 ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของไวรัสใหเปนสายพันธุที่ออนกําลังลงดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
2.4 สรางไวรัสที่ไมกอโรคในเซลลเพาะเลี้ยง 

 * ระยะที่ 2 (3 ป) การพัฒนาวัคซีนในระดับตนแบบ (Pilot scale) 
  2.1 การพัฒนาการเลี้ยงเซลลแบบแขวนลอยพัฒนา 

2.2 การผลิตไวรัสวัคซีนในเซลลแบบแขวนลอย 
  2.3 พัฒนาวิธีแยกไวรัสใหบริสุทธิ์และทําใหไวรัสเขมขน 
  2.4 พัฒนาแคบซูลบรรจุไวรสัวัคซนีซึ่งละลายไดเมื่อสัมผัสนํ้าหรืออาหาร 

2.5 พัฒนาบรรจุภัณฑที่สามารถรักษาสภาพของวัคซนี 
  2.6 ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน 
 * ระยะที่ 3 (1-2 ป) การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม 
  2.1 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูระดับอุตสาหกรรม 
  2.2 ทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม 
  2.3 ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน 
  2.4 ประเมินคุณภาพของวัคซีน 
  2.5 ขอรบัรองการผลิตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3. วัตถุประสงค  
6.1 พัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาชนิดเชื้อตาย 
6.2 พัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาที่ใหทางปากสําหรับสุนัข 
 

4. ส่ิงที่คาดวาจะได (Output) (ในเชิงพาณิชย หรือมีผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม)  
ไมใชผลงานตีพิมพ โปรดระบุเปนขอๆ โดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย 
4.1 วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาชนดิเชื้อตาย 

- ระยะที่ 1 (2 ป) การพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale)  
Output: 1. เมล็ดพันธุไวรสัวัคซีน 
  2. สูตรตํารับวัคซีน 
  3. กรรมวิธีการผลิตวัคซีนระดับหองปฏิบัติการ 
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- ระยะท่ี 2 (3 ป) การพัฒนาในระดับตนแบบ (Pilot scale) 
Output: 1. กรรมวิธีการเลี้ยงเซลลแบบแขวนลอย 

2. กรรมวิธีการผลิตไวรัสวัคซีนแบบแขวนลอย 
  3. กรรมวิธีทําใหไวรัสหมดฤทธ์ิ 
  4. กรรมวิธีแยกไวรัสใหบริสุทธ์ิและทําไวรสัใหเขมขน 
  5. สูตรตํารับวัคซีนตนแบบ 
  6. บรรจุภัณฑ 
  7. ทราบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนตนแบบ 
 

5.2 วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาท่ีใหทางปากสําหรับสุนัข 
- ระยะท่ี 1 (3 ป) การพัฒนาเมล็ดพันธุไวรัสสําหรับการผลิตวัคซีน 
  1. Infectious clone ของไวรัสโรคพิษสุนัขบาที่ไมกอโรค 
  2.เมล็ดพันธุไวรัสโรคพิษสุนัขบาที่ไมกอโรคสําหรับการผลิตวัคซนีท้ังชนิดเชื้อตาย  และเชื้อ

เปนที่ใหทางปาก 
- ระยะท่ี 2 (3 ป) การพัฒนาวัคซีนในระดับตนแบบ (Pilot scale) 
  1. กรรมวิธีการเลี้ยงเซลลแบบแขวนลอย 

2. กรรมวิธีการผลิตไวรัสวัคซีนในเซลลแบบแขวนลอย 
  3. กรรมวิธีแยกไวรัสใหบรสิุทธ์ิและทําใหไวรัสเขมขน 
  4. แคบซูลบรรจุไวรัสวัคซีนซึ่งละลายไดเมื่อสัมผัสน้ําหรืออาหาร 

5. ทราบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อเปน 
- ระยะท่ี 3 (1-2 ป) การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม 
  1. วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาชนิดเชื้อเปนใหทางปากสําหรับสุนัข 
  2. กรรมวิธีการผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาชนิดเชื้อเปนระดับอุตสาหกรรม 
 

5.   ระยะเวลาของโครงการ...............6-8……………..ป    
งบประมาณรวม ......37,000,000.....บาท  
งบประมาณปที่ 1........  4,000,000.....บาท 
งบประมาณปที่ 2........  4,000,000.....บาท  
*งบประมาณปที่ 3........20,000,000....บาท (รวมครุภัณฑ 16 ลานบาท) 
*งบประมาณปที่ 4........ 4,500,000.....บาท 
*งบประมาณปที่ 5........ 4,500,000.....บาท 
 

หมายเหตุ   * งบประมาณตั้งแตปที่ 3 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการวิจัยของระยะท่ี 1 (2 ป) 
การพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๒-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

วัตถุประสงค :เพ่ือพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาชนิดเชื้อตายในเซลล BHK21,พัฒนาวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนขับาที่ใหทางปากสําหรับสุนัข 

กลยุทธที่ ๖ : 
แผนปฏิบัติการ: โครงการวิจัยการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา(Development of Rabies 

Vaccine)  

หนวยงานเจาภาพ :กลุมวิจัยและพฒันา ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนท่ีวางไว 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การไดรับอนุมัติงบประมาณจากกรมปศุสัตว 
คาเปาหมาย 100% 
 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ยื่นขอรับทุนวิจัยจาก สวก. กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

ไดรับทุนวจิัย 37,000,000 ต.ค.6๑ 
ต.ค
๖๑ 

แผน                     
ทําจริง                         

๒ 
๒.๑ 

 

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาชนิดเชื้อตาย 

 การพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale)  

 

กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

พัฒนาในระดับ

หองปฏิบัติการ (Lab 

scale) 

๘,000,000 ต.ค.๖๑ 
ต.ค.
๖๓ 

แผน                       

ทําจริง                         

๒.๒ 
การพัฒนาในระดับตนแบบ (Pilot scale) 

 
กลุมวิจัยและ

พัฒนา 

พัฒนาในระดับ

ตนแบบ(Pilot scale) 

 

๒๐,000,000 ต.ค.๖๔ 
ต.ค.
๖๗ 

แผน                       

ทําจริง                         

๓. 
 

๓.๑ 

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาท่ีใหทางปาก

สําหรับสุนัข 

การพัฒนาเมล็ดพันธุไวรัสสําหรบัการผลิตวัคซีน 

กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

ไดพันธุไวรัสสําหรับ

การผลิตวัคซีน 
๔,๕00,000 ต.ค.๖๗ 

ต.ค.
๗๐ 

แผน                       

ทําจริง                         

๓.๒ 
การพัฒนาวคัซนีในระดับตนแบบ (Pilot scale) 

 
กลุมวิจัยและ

พัฒนา 

พัฒนาในระดับ

ตนแบบ(Pilot scale) 

 

๔,๕00,000 ต.ค.๖๗ 
ต.ค.
๗๐ 

แผน                       

ทําจริง                         

๓.๓ การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม กลุมวิจัยและ
พัฒนา 

พัฒนาในระดับ

ตนแบบ(Pilot scale) 

 

๔,๕00,000 ต.ค.๗๐ 
ต.ค.
๗๑ 

แผน                       

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให สทช. มี
โครงสรางท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนา
บุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพรอบรูตอการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการ 
และสงเสริมคุมภาพ
ชีวิตที่ด ี 

ผูเขารวมอบรมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 90 

  รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

    1. เสริมสรางบุคลากร
ใหสามารถใชความรู
ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญ 
ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติการ และการ
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร "เตรียมความพรอม
เพ่ือกาวเขาสู ประเทศไทย 
4.0" รุนที่ 1 ป 2562 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

   2. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร "เตรียมความพรอม
เพ่ือกาวเขาสูประเทศไทย 
4.0" รุนที่2ป 2563 

รอยละของบุคลากร
ดานทรัพยากรบุคคล
ไดรับการพัฒนาความรู
ทักษะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
สมรรถนะท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 

      

รอยละ
๙0 

  2. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให
ตอบสนองตอการ
ดําเนินการภายใน
องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาความรู
ดานทรัพยากรบุคคลและ
สมรรถนะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให สทช. มี
โครงสรางท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนา
บุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพรอบรูตอการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการ 
และสงเสริมคุมภาพ
ชีวิตที่ด ี 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมดูงาน ไม
นอยกวารอยละ 90 

  รอยละ 
90 

      2. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให
ตอบสนองตอการ
ดําเนินการภายใน
องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการศึกษาดูงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

หลัก :คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

รอยละความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากรฯไม
นอยกวารอยละ 100 

รอยละ 
100 

        3. แผนพัฒนาบุคลากรสํานัก
เทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว 
(ระยะสั้น) ประจําป 2561 
จํานวน 8 โครงการ 

ผูเขารวมอบรมมีความ
พึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 90 

  รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รุนท่ี 1 
ประจําป 2562 รุนที่ 2 
ประจําป 2563 รุนที่ 3 
ประจําป 2564 รุนที่ 4 
ประจําป 2565 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให สทช. มี
โครงสรางท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนา
บุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพรอบรูตอการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการ 
และสงเสริมคุมภาพ
ชีวิตที่ด ี 

รอยละความรู ความ
เขาใจ หลักสูตร ไมนอย
กวารอยละ 90  

  

รอยละ 
90 

  

    3. พัฒนาการใชระบบ
สารสนเทศบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการสงเสริมทักษะ
ความรูดาน IT แกบุคลากร
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตวหลักสูตร “เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูบริหารใน
ยุค THAILAND 4.0” 

หลัก :คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

4. เรงรดัการจัดทํา 
จัดเก็บและเผยแพร
องคความรูรวมของ
องคกรใหครบถวนทุก
หนวยงาน 

1. โครงการจัดการความรู 
สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูตอบ
แบบสอบถามไมนอย
กวารอยละ 90 

  รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

5. ปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและ
โปรงใส 

1. แผนการวดัและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว 
ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให สทช. มี
โครงสรางท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนา
บุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพรอบรูตอการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการ 
และสงเสริมคุมภาพ
ชีวิตที่ด ี 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

      6. ปรบัปรุงการบริหาร
อัตรากําลังใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “การวางแผน
ทดแทนตําแหนงงาน” 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
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โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “เตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประเทศไทย 4.0”รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ใหม การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาวไปสูการปฏิบัติ องคการสหประชาชาติกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development Goat) ตางเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติราชการและการ
บริหารงานภาครัฐ ท่ีไมสามารถแกไขปญหาทั้งหมดใหลุลวงไปไดแตลําพัง ตองอาศัยทุกหนวยในลักษณะแบบเครือขาย
ท้ังแนวด่ิงและแนวระนาบ ตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการทํางานจากเพียงการ
ประสานงาน (Coordination) หรือการทํางานดวยกัน (Cooperation) ไปสูระดับการรวมมือกัน (Collaboration) 
โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที ่ต องการรวมกัน การยอมรับความเสี ่ยงและ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมกัน  
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอดําเนินการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูประเทศ
ไทย 4.0”เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในบริบทและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูแนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงและรวมมือกันทุกหนวย ใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนตอการขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวทางประชารัฐ และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพ่ือสรางความพรอมและบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแก
บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

2.วัตถุประสงค 
2.1เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทที่ตองปรับเปลี่ยนไปสูบริบทประเทศตาม

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
2.2 เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสามารถเพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากร และองคกร ในการ

ตอบสนองตอสังคม สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซอนมากขึ้น 
2.3 เพื่อใหเรียนรูการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน เพื่อสรางคุณคาแกสังคม และเพ่ือความสําเร็จในการ

พัฒนาองคกรใหเปนเลิศอยางยั่งยืน 
 

3.กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน 2 รุน รุนละ 40คน 
 

4.สถานที่จัดฝกอบรม 
 โรงแรม/รีสอรท ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๕. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 จํานวน ๑-๒ วัน จํานวน 2 รุน 
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝกอบรม/หลักสูตรการฝกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การทําWorkshop/การทํากิจกรรม/ซักถาม 
๗.วิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ 
๘.รายละเอียดหลักสูตร      14 ชั่วโมง 
 ๘.1 Globat trend & new geopolitics และ โมเดลประเทศไทย 4.0 
 ๘.2 การปฏิวัติทางดิจิทัลและผลกระทบตอการปฏิบัติราชการ  
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 ๘.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมและผลกระทบตอการปฏิบัติราชการ 
 ๘.4 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และการถายทอดเปาหมายลงสูการปฏิบัติ  

๘.5 แนวคิดเก่ียวกับ Government 4.0 
๘.6 การทํางานแบบประชารฐั-แนวระนาบ 

 ๘.7 การสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการประชาชนและเพ่ิมคุณคาใหแกสังคม 
 

๙. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 9.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดอบรมหลกัสูตร “เตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูประเทศไทย 4.0” 
 9.2 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนนิการจัดอบรมรุนท่ี 1 ประจําป 2562 
 9.3 ดําเนินการติดตอสถานที่จัดฝกอบรมและวิทยากร 
 9.4 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ดําเนินการจัดฝกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

๑๑.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน ๒คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 256๒ดังนี้ 
 1๓.1 คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน 5,800 บาท 
        - คาที่พัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450บาท เปนเงิน 5,800 บาท 
 1๓.2 คาอาหาร รวมเปนเงิน 52,800 บาท 
        - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ เปนเงิน ๓๕,๒๐๐บาท 

(จํานวน ๔๔ คนๆ ละ2มื้อๆ ละ 400 บาท) 
 1๓.3 คาอาหารวางผูเขารวมสัมมนา คณะทํางาน ท่ีปรึกษาฯ และวิทยากร เปนเงิน ๘,๘๐๐บาท 
        (จํานวน ๔๔คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๕0 บาท) 
 1๓.4 คาตอบแทนวิทยากร เปนเงนิ ๓๓,๖๐๐บาท 
        (จํานวน 2 คนๆ ละ ๑๔ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 1๓.5 คาเอกสารประกอบการสัมมนา และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนเงิน ๖,๓๐๐ บาท 
 1๓.6 คาหองประชุม 2 วันๆละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
 13.7 คาใชจายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เปนเงิน 5,000 บาท 
รวมคาใชจายท้ังสิ้น เปนเงิน  ๑10,70๐  บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน ) 
หมายเหตุ :คาใชจายในการสัมมนา บางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉล่ียกับรายการอื่นๆ ใหอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย 
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1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบประเมินผลโครงการ

ฝกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๕.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรู ความเขาใจ จากการอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทท่ีตองปรับเปล่ียนไปสูบริบทประเทศตาม 

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป 

กลยุทธที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากรและองคกรในการ 

แผนปฏิบัติการ :โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูประเทศไทย 4.0" รุนท่ี 1 ตอบสนองตอสังคมสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซอนมากขึ้น 

3.เพ่ือใหเรียนรูการทํางานแบบบูรณาการรวมกันเพ่ือสรางคุณคาแกสงัคม และเพ่ือความสําเร็จในการ 

พัฒนาองคกรใหเปนเลิศอยางย่ังยืน 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด รอยละของผูเขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันท่ี............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕61 ป 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 แตงตั้งคณะทํางานจัดฝกอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
คําสั่งคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

รายงาน
ความกาวหนา 

ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖1 
ประจําป
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดตอสถานท่ีจัดฝกอบรม
และวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

สถานที่ฝกอบรมและ
วทิยากร 

ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖1 
ประจําป
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝกอบรมและเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
ผอ.อนุมัติโครงการ ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามโครงการฯ
รุนท่ี 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
จัดฝกอบรมตามแผน 

110,700 
บาท 

ประจําป๒๕๖1 
ประจําป
๒๕๖2 

แผน                 

ทําจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
คกก.ประกัน

การฝกอบรมฯ 
ผลการประเมิน

โครงการ 
ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                       

ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทท่ีตองปรับเปลี่ยนไปสูบริบทประเทศตาม 

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

กลยุทธท่ี ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากรและองคกรในการ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูประเทศไทย 4.0" รุน
ท่ี 2 

ตอบสนองตอสังคมสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซอนมากขึ้น 

3.เพ่ือใหเรียนรูการทํางานแบบบูรณาการรวมกันเพ่ือสรางคุณคาแกสังคม และเพ่ือความสําเร็จในการ 

พัฒนาองคกรใหเปนเลิศอยางยั่งยืน 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวช้ีวัด รอยละของผูเขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบคุลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕62 ป 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 แตงตั้งคณะทํางานจัดฝกอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
คําสั่งคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖
3 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุม
คณะทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงาน
ความกาวหนา 

ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖2 
ประจําป๒๕๖

3 
แผน                        

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดตอสถานท่ีจัด
ฝกอบรมและวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สถานท่ีฝกอบรมและ
วิทยากร 

ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖2 
ประจําป๒๕๖

3 
แผน                      

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝกอบรมและเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผอ.อนุมัติโครงการ ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖2 
ประจําป๒๕๖

3 

แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตาม
โครงการฯรุนท่ี 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝกอบรมตามแผน 
110,700 

บาท 
ประจําป๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖
3 

แผน               

ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 

คกก.ประกัน
การฝกอบรมฯ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไมมีคาใชจาย ประจําป๒๕๖2 
ประจําป๒๕๖

3 
แผน                        

ทําจริง                         
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โครงการพัฒนาความรูดานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ตามแผนยุทธศาสตรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลและงานดานทรัพยากรบุคคล จึงได

สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการ

ดําเนินการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรผูรับผิดชอบงานบุคคล มีความรู ความชํานาญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะ

เปนการนําเอาความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติ

ราชการ และสมรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดเสริมสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร

ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง ใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคา ซึ่งนอกจากเปน

การเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแลวยังเปนการสรางขวัญกําลังในการทํางานที่นับวาเปนสวัสดิการอัน

ดีใหกับบุคลากรซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับความรูเพ่ือนําไปใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพดังนั้นสํานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑสัตวจึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการใหบุคลากรงานบุคคลและงานดานทรัพยากรบุคคล ตองไดรับการ

ฝกอบรมโครงการพัฒนาความรูดานทรัพยากรบุคคล ดังกลาว  

2.วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับบุคคลไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานดานทรัพยากร

บุคคลท่ีถูกตอง 

๒. เพ่ือใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับบุคคล ไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ

และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.กลุมเปาหมาย 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

4.สถานที่จัดฝกอบรม 
 หนวยงานภายนอกที่จัดฝกอบรมเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 จํานวน ๑-๒ วัน  
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝกอบรม/หลักสูตรการฝกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การทําWorkshop/การทํากิจกรรม/ซักถาม 
 

๗.วิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ 
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-๒- 
 

8. ข้ันตอนการดาํเนินการ 
 8.1 ดําเนินการจัดหาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานงานบุคคลและดานทรัพยากรบุคคล 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 8.2 เสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติรายชื่อตอ ผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 8.3 สงรายชื่อพรอมคาลงทะเบียนใหหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
 8.4 บุคลากรเขารับการฝกอบรม 
 8.5 สรุปผลและรายงานผลการฝกอบรมตอผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

9.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

๑0.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

11.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย  

12.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินและรายงานผลเก่ียวกับโครงการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบรายงานผลหลังเสร็จสิ้น

การฝกอบรม 
 

13.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรู ความเขาใจ จากการอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 รอยละของบุคลากรดานทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาความรูทักษะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ ๙0 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖4 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรท่ีปฏบิัติงานเก่ียวกับบุคคลไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานดานทรัพยากร 

บุคคลท่ีถูกตอง 
            

กลยุทธท่ี๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดําเนินการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏบิัติงานเก่ียวกับบุคคลไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเน่ือง และใหเห็นถึง 

แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาความรูดานทรพัยากรบุคคลและสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ศกัยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
  

ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว               
หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด รอยละของบุคลากรดานทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาความรูไมนอยกวารอยละ 70 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ 
คาเปาหมาย 

1 
โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี............................................................. 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. 
๒๕63     

ป 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 
ดําเนินการจัดหาหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานทรัพยากร
บุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตร
ฝกอบรม 

ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                      

              ทําจริง                         

๒ 
เสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติรายชื่อ
ตอ ผอ.สํานักฯ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายช่ือฝกอบรม ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน   


                  

              ทําจริง                         

๓ 
สงรายช่ือพรอมคาลงทะเบียนให
หนวยงานที่จัดฝกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดลงทะเบียน
ฝกอบรม 

เงนิทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน     


                

              ทําจริง                         

๔ บุคลากรเขารับการฝกอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ไดรับการ
ฝกอบรม 

ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน            

              ทําจริง                         

๕ 
สรุปผลและรายงานผลการฝกอบรม
ตอผอ.สํานัก และ คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการ
ฝกอบรม 

ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                      

              ทําจริง 
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โครงการศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 มนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการนําพาองคกรไปสูความอยูรอด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไมวา
มนุษยจะถูกจําแนกวาเปนทรัพยากรมนุษย หรือทุนมนุษย ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย ความรู ความเขาใจและ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนาเพ่ือใหแตละบุคคลไดสามารถใชสติปญญา ความรู ความสามารถไดเต็ม
ศักยภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมมูลคาใหแกองคกร โดยองคกรจะไดประโยชนในแง
ของผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น นอกจากน้ีบุคลากรยังสามารถสรางสรรคนวัตกรรมในการผลิต
สินคาหรือบริการที่มีคุณภาพเปนท่ีพอใจของลูกคา อีกทั้งยังปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีโดยสามารถนําทักษะในการนําความรูและขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและเลือกใชในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสมและรูเทาทัน มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหองคกรมี
ความเจริญเติบโตที่สมดุลและย่ังยืน ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงไดจัดใหมีการศึกษาดูงานหลักสูตร
ฝกอบรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรมการบริหารและพัฒนามนุษยไปสูองคกรยุคใหม ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค 
 การศึกษาดูงานคร้ังนี้ มุงเนนใหคณะดูงานมีความรูความเขาใจ และวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในแนวคดิของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและฝกทักษะในงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหผูบริหารไดรับรูและทราบทิศทาง และประเด็นสําคัญ และกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และองคกรในมิติตางๆ 
4. เพ่ือสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร 

3.กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน 40 คน  

4.สถานทีดู่งาน 
 1. บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 
 3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 4. หนวยงานรฐัวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
๕. ระยะเวลาดูงาน 
 จํานวน 2-3 วัน  
 

๖.วิธีการหรือข้ันตอนการดูงาน 
 6.1 ปฎิบัติตามกําหนดการ หรอืข้ันตอนการดูงานที่หนวยงานกําหนด 
 6.2 ประชุมหารอืกับหนวยงานกอนเขารับการดูงาน 
 6.3 สอบถาม บันทึก ถายภาพหรือวีดิโอ 
 6.4 ประชุมสรุปผลและกลาวขอบคุณหลังการดูงาน 
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๗.วิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน 
 

๘.รายละเอียดหลักสูตร       
 ๘.1 หัวขอ : ภาพรวมในการบริหารจัดการองคกร 
 ๘.2 ที่มาของหนวยงานและความสําเร็จ  
 ๘.3 สถานที่และระบบในการผลิต 
 ๘.4 การจัดการภาวะวิกฤต และการบริหารงานอยางตอเน่ือง ยั่งยืน 

๘.5 ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 
๘.6 การดําเนินการดานเทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรม 

 ๘.7 การยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพ่ือผลในการบริหารองคกร 
 

๙. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 9.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จะไปศึกษาดูงาน 
 9.2 ขออนุมัติในหลักการ เพื่อเดนิทางไปศึกษาดูงาน 
 9.3 ดําเนินการของบประมาณตามแผน และยืมเงนิสํารองจาย 
 9.4 ดูงาน ณ หนวยงานท่ีติดตอประสานงาน 
 9.5 สรปุผลการดูงาน 
  

1๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

๑๑.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน 2 คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 256๒ดังนี้ 
 13.1 คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน 78,500 บาท 
        - คาที่พัก ที่ปรึกษาโครงการ 1 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท เปนเงิน 2,900 บาท 
        - คาที่พัก (ผูเขารวม คณะทํางาน 42 คน) 21 หองๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,800 บาท เปนเงิน 75,000บาท 
 13.2 คาอาหาร รวมเปนเงิน 52,800 บาท 
        - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ เปนเงิน 36,000 บาท 
  (จํานวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท) 
        - คาอาหารวางผูเขารวม คณะทํางาน ที่ปรกึษาโครงการ และวิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท 
  (จํานวน 45 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท) 
        - คาอาหารเย็น ผูเขารวม คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร เปนเงิน 36,000 บาท 
  (จํานวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท) 
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 13.3 คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 33,600 บาท 
  (จํานวน 2 คนๆ ละ 14 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.4 คารถโดยสาร 1 คัน จํานวน 2 วันๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท 
 13.5 คาหองประชุม 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
 รวมคาใชจายทั้งสิ้น เปนเงิน 216,900 บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) 
หมายเหตุ :คาใชจายในการสัมมนา บางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ใหอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย 
 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโดยใหผูเขารวมดูงานจัดทํารายงานผลของการดูงานเสนอ ผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ภายใน 30 วัน นับจากกลับมาจากสถานที่ดูงาน 
 

1๕.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรู ความเขาใจ จากการอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมดูงาน ไมนอยกวารอยละ 90 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖2 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจในแนวคดิของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร 

2.เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและฝกทักษะในงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกรท่ีมี 
 

กลยุทธที่๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาความรูดานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 

3.เพ่ือใหผูบริหารไดรับรูและทราบทิศทางและประเด็นสําคัญและกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตว และองคกรในมิติตางๆ 

4.เพ่ือสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร 
 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บคุคล ตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมดูงานไมนอยกวารอยละ 90 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ ป พ.ศ. ๒๕61 ป 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 
ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ท่ีจะไป 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดหนวยงาน 
ไมมี

คาใชจาย 
ประจําป๒๕๖

1 
ประจําป ๒๕๖

2 
แผน                    

  ศึกษาดูงาน ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพ่ือ
เดินทางไป คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ไดรับการอนุมัติ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป๒๕๖
1 

ประจําป ๒๕๖
2 

แผน                   

  ศึกษาดูงาน ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ไดงบประมาณ 

216,900 
บาท 

ประจําป๒๕๖
1 

ประจําป ๒๕๖
2 

แผน                   

  และยมืเงินสํารองจาย ทําจริง                         

๔ 
ดูงานณ หนวยงานท่ีติดตอ
ประสานงาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดรับการดูงาน 
ไมมี

คาใชจาย 
ประจําป๒๕๖

1 
ประจําป ๒๕๖

2 
แผน        

    ทําจริง                         

๕ สรุปผลการดูงาน คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดู
งาน 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป๒๕๖
1 

ประจําป ๒๕๖
2 

แผน                      
    ทําจริง                         
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แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว(ระยะส้ัน) 
ประจําป 2561 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนหนี่งของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ตองปฏิบัติอยู
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของ
หนวยงาน ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความกาวหนา ทันตอโลก ตองเสริมความสามารถดวยการใหไดรับการอบรม 
ซึ่งการฝกอบรมเปนกระบวนการที่จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงขอจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2561 โดยวิธีการ
ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา คือ จัดสงบุคลากรไปฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก และเชิญวิทยากรมาใหการ
ฝกอบรม/สัมมนา 
 

2. วัตถปุระสงค 
  - เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประจําป 
  - เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  - เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดรับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู 
ทักษะเทคนิค ท่ีจําเปนและสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
  - เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงมีคานิยมที่ยึดม่ันในคุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
  - เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสมดุลระหวางชีวิตการทาํงาน และสวนตัว 
 

3. เปาหมาย  
  ขาราชการ ลูกจางประจําฯ พนักงานฯ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

4. งบประมาณ 
  เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 2561 
 

5. ผูรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

6. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักฯเพ่ือสรุปหัวขอหลักสูตรท่ีจะนํามาพัฒนา
บุคลากรของสํานักประจําป 2559 
  - จัดทําแผนโครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  - เสนอแผนตอผูอํานวยการสํานักฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบประมาณ 
  - ดําเนินการตามแผนตามที่ไดรับความเห็นชอบ 
  - รายงานผล และประเมินผลการดาํเนินการของโครงการ 
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7. ตัวช้ีวัดและคาเกณฑวัดที่มีคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จ 
ของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําป 
2561 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรดานฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เทากับรอยละ 
60 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรดานฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เทากับรอยละ 
70 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรดานฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เทากับรอยละ 
80 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรดานฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เทากับรอยละ 
90 

ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลกร 
ดานฝกอบรม/
ประชุม 
/สัมมนาเทากับ 
รอยละ 100 
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แผนปฏบิัติการ (Action Plan) _____________________ แผนพัฒนาบุคลากร สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว (ระยะส้ัน)  _________________ 

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาทุนมนุษยวัตถุประสงค :เพื่อใหไดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและตอเนื่องอยางเปนระบบ 

หนวยงานเจาภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัด :รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลคาเปาหมาย:รอยละ ๑๐๐ 

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

แหลงที่มา _______เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจําหนาย 

มาตรการ/แผนงานริเริ่ม/โครงการ _____________________________________________________________ ปรับปรุงคร้ังที่ ________________ วันท่ี _________________ 

 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดขอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ปพ.ศ. ๒๕๖๐     ป 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 

วิเคราะหปญหาที่ไดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน
สํานัก 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ป 

๒๕๖๐ 
ป ๒๕๖๐ 

แผน X                           

ทําจริง                             

๒ 
พิจารณาวา ณจุดใดของหนวยงานท่ีตองมี
การฝกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ป 

๒๕๖๐ 
ป ๒๕๖๐ 

แผน X                           

ทําจริง                             

๓ 
จัดทําแผนโครงการฝกอบรม/ประชมุ/
สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ป 

๒๕๖๐ 
ป ๒๕๖๐ 

แผน X X X                       

ทําจริง                             

๔ 
เสนอแผนตอ ผอ.สํานักเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่ขอ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ป 

๒๕๖๐ 
ป ๒๕๖๐ 

แผน     X                       

ทําจริง                             

๕ 
เสนอแผนท่ีผานการอนุมัติจากผอ.ตอ
คณะกรรมการเงินทุน พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ป 

๒๕๖๐ 
ป ๒๕๖๐ 

แผน       X X                   

ทําจริง                             

๖ 
จัดสงบุคลากรไปอบรมภายนอกหรือสํานัก
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามท่ีไดรับอนุมัติ
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ป 

๒๕๖๑ 
ป ๒๕๖๑ 

แผน           X X X X X X X X X 

ทําจริง                             

๗ ประเมินผล 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
๑๐๐% 

งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ป 
๒๕๖๑ 

ป ๒๕๖๑ 
แผน ดําเนินการภายหลังเสร็จส้ินการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ทําจริง                     
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โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “พฒันาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคณุภาพชีวิตที่ดี” 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ในสถานการณปจจุบันมนุษยชาติกําลังเผชิญหนากับวิกฤติการณในมิติตางๆ เชนดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่แตกตางกัน อันนํามาซึ่งการแตกแยกทางความคิด กอใหเกิดการแกงแยง
แขงขันกันอยางรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถาเปนเชนนี้ตอไปก็อาจจะ
นําพาใหประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณเชนกันทางออกจากวิกฤติการณดังกลาว ก็คือตองสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรมและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมให
ยึดตดิกับวัตถุนิยมจนเกินไป  

ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงเห็นควรจัดใหมี “การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี” เพ่ือเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจใหกับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหไดรบัการ
สงเสริม พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเปนและมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการใหมีผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิมผลิต
ภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ประกอบกับสภาวการณของโลกในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําใหบุคลากรตองมีความรูความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง พรอมรับ และปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดําเนินชีวิตใหสามารถปรับตัวอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรมและจรยิธรรมเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวใจ และการดําเนินชีวิต โดยผานการเรยีนรู
ท่ีหลากหลาย ใหสามารถเปนผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนเข็มทิศนําชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
2.เพ่ือใหผูเขารวมการอบรม สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มา 

ประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหนวยงาน ไดอยางเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
 3. เพ่ือใหผูเขารวมการอบรม มีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

3.กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน 4 รุนๆ ละ 50 คน 
 

4.สถานที่จัดฝกอบรม 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

๕. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 จํานวน 1 วัน  
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๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝกอบรม/หลักสูตรการฝกอบรม 
 การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต สถานการณจําลอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 

๗.วิทยากร 
 - คณะสงฆผูทรงคุณวุฒิ 

- วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนฆราวาส ทั้งภาครัฐและเอกชน จากหนวยงานที่ประสบความสําเร็จดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

- คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน 
 - วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๘.รายละเอียดหลักสูตร      7 ชั่วโมง 
 ๘.1 คุณธรรมจริยธรรมและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๘.2 บริหารโลก บรโิภคธรรม 
 ๘.3 การปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๘.4 ทําดีวิถีพุทธ : ทําสิ่งท่ีมีประสิทธิผล อยางคนมีประสิทธิภาพ 
 

๙. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 9.1 ดําเนินการติดตอประสานวิทยากร 
 9.2 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนนิการจัดอบรมรุนท่ี 4 ประจําป 2565 
 9.3 ดําเนินการติดตอสถานที่จัดฝกอบรม 
 9.4 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ดําเนินการจัดฝกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

๑๑.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

1๒.คณะทํางาน 
 เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน ๒คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย  
ประจําป 256๒-๒๕๖๕ดังนี้ 
 1๓.1 คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน 4,350บาท 
        - คาที่พัก (วิทยากร) 3 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,450บาท เปนเงิน 4,350บาท 
 1๓.2 คาอาหาร รวมเปนเงิน 9,450 บาท 
        - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ เปนเงิน 11,0๐๐บาท 

(จํานวน 55คนๆ ละ1มื้อๆ ละ 200 บาท) 
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 1๓.3 คาอาหารวางผูเขารวมสัมมนา คณะทํางาน ท่ีปรึกษาฯ และวิทยากร เปนเงิน 3,850 บาท 
        (จํานวน 55คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35บาท) 
 1๓.4 คาตอบแทนวิทยากร เปนเงนิ 25,2๐๐บาท 
        (จํานวน 3 คนๆ ละ 7ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.5 คาใชจายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เปนเงิน 5,000 บาท 
รวมคาใชจายท้ังสิ้น เปนเงิน  49,400 บาท ( สี่หม่ืนเกาพนัสี่รอยบาทถวน) 
หมายเหตุ :คาใชจายในการสัมมนา บางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉล่ียกับรายการอื่นๆ ใหอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการฝกอบรมใน 2 สวน คือประเมินผลการเรียนรูกอนการฝกอบรม และประเมินผลการเรียนรู

หลังจากการฝกอบรม จากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรม 

1๕.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารวมการฝกอบรม สามารถนําความรู ความเขาใจ จากการอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖2 
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว 
กลยุทธท่ี ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีรุนท่ี 1 มาประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมมีความรูความเขาใจและยดึม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด รอยละของผูเขารวมโครงการฯไมนอยกวารอยละ 70 
ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบคุลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕61 ป 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 ดําเนินการติดตอประสานวิทยากร 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
รายช่ือวิทยากร 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน     

ทําจริง       

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินการจัดอบรมรุนที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
รายงานการประชุม 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                     

ทําจริง                         

๓ ดําเนินการติดตอสถานท่ีจัดฝกอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
ไดสถานท่ีฝกอบรม 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจําป
๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                     

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝกอบรมและเสนอผอ.อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ไดรับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
จัดฝกอบรมตามแผน 

49,400 
บาท 

ประจําป
๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                       

ทําจริง 
                        

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖1 

ประจําป
๒๕๖2 

แผน                       

ทําจริง 
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๕. แผนปฏิบัตกิาร (Action plan) 
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖3 
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
กลยุทธท่ี ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีรุนท่ี 2 มาประยุกตใชเปนยทุธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมมีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏบิัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวช้ีวัด รอยละของผูเขารวมโครงการฯไมนอยกวารอยละ 70 
ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบคุลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕62 ป 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 
ดําเนินการติดตอประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไมมี

คาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖3 
แผน                     

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรมรุน
ท่ี 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖3 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดตอสถานท่ีจัด
ฝกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดสถานท่ีฝกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป
๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖3 
แผน                     

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัด
โครงการฝกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดรับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖3 
แผน        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจําป
๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖3 
แผน                       

ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖2 

ประจําป๒๕๖3 
แผน                       

ทําจริง                         
 
 
 



127 
 

๕. แผนปฏิบัตกิาร (Action plan) 
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖4 
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
กลยุทธท่ี ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีรุนท่ี 3 มาประยุกตใชเปนยทุธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมมีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏบิัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวช้ีวัด รอยละของผูเขารวมโครงการฯไมนอยกวารอยละ 70 
ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบคุลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕63 ป 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 
ดําเนินการติดตอประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไมมี

คาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรมรุน
ท่ี 3 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดตอสถานท่ีจัด
ฝกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดสถานท่ีฝกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัด
โครงการฝกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดรับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                       

ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                       

ทําจริง                         
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๕. แผนปฏิบัตกิาร (Action plan) 
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖5 
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
กลยุทธท่ี ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอการดาํเนินการภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมสามารถนําหลักคุฤณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีรุนท่ี 4 มาประยุกตใชเปนยทุธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

3. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมมีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏบิัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวช้ีวัด รอยละของผูเขารวมโครงการฯไมนอยกวารอยละ 70 
ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบคุลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย 1 โครงการ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕64 ป 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 
ดําเนินการติดตอประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไมมี

คาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวาง
แผนการดําเนินการจัดอบรมรุน
ท่ี 4 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการติดตอสถานท่ีจัด
ฝกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดสถานท่ีฝกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                     

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการขออนุมัติจัด
โครงการฝกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไดรับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                       

ทําจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไมมี
คาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖3 

ประจําป๒๕๖4 
แผน                       

ทําจริง                         
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โครงการสงเสริมทักษะความรูดาน IT แกบุคลากรของสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารในยุค THAILAND 4.0” 

1. หลักการและเหตุผล 
องคกรตางๆ รวมทั้ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหมมาใชในการปรับปรุงใหผลการดําเนินงานดีขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

องคกร พรอมกันนั้นจึงตองพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรทุกๆ ดาน ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยี บุคลากรท่ีทํางานใน

สํานักงาน ในโรงงาน ภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันท่ีจะตองชาญฉลาด รูเทา

ทันสื่อ เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปรับท้ังการวางแผนการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชกับองคกร การปรับ

กระบวนการทํางานใหเขากับยุค Thailand 4.0 การปรับและพัฒนาบุคลากรใหพรอม ทั้งดานทัศนคติ ความรู ทักษะ 

รวมไปถึงวัฒนธรรมองคกรใน Thailand 4.0 ทั้งนี้ในเบื้องตน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  จึงจําเปนตองเตรียม

ความพรอมใหบุคลากรทุกฝาย ใหเปดใจรับและมีทัศนคติที่ดีตอการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 

Thailand 4.0 รวมทั้งตองมีความรูและมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตอการทํางานและการดําเนิน

ชีวิต เพื่อใหพรอมรับตอกระบวนการปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล(Thailand 4.0) และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหไดรับความรูความเขาใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สามารถบริหารโครงการตาง ๆ ดานไอทีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอยูภายใตการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งไดมกีารดําเนินการวางแผนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

4. สถานที่จัดฝกอบรม/สัมมนา 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถานศกึษา / สวนราชการ /โรงแรมรีสอรท ในจังหวัดนครราชสีมา 

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

6. วิธีการฝกอบรม/สัมมนา 
การบรรยายแบงกลุมลงมือปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

8. รายละเอียดหลักสูตร    7  ช่ัวโมง 
 การวางแผนและกําหนดกลยุทธ (Planning & Strategy)  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสารสนเทศ (ITRisk Management )  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารโครงการ 
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 สารสนเทศเชิงวิเคราะห (Analytics) 
 การบริหารงานดานความปลอดภัย (Security Management) 
 การบริหารจัดการดานเอกสาร (Document Management) 
 การประชาสัมพันธ  (Public Relations) 
 การทดลองลงมือ Workshop 
 Case Study 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 2562ดังนี้ 

9.1  คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน 5,800 บาท 

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

9.2  คาอาหาร รวมเปนเงนิ 43,500 บาท 

  - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมอบรมวิทยากร คณะทํางาน และที่ปรึกษาโครงการ   

(จํานวน 87 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 34,800 บาท) 

- คาอาหารวาง ผูเขารวมอบรม วิทยากร คณะทํางาน และที่ปรกึษาโครงการ 

(จํานวน 87 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 8,700 บาท 

9.3 คาตอบแทนวิทยากร รวมเปนเงิน 33,600 บาท 

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

 9.4 คาเชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 

 9.5 คาใชจายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เปนเงิน 5,000 บาท 

 9.6คาเอกสารประกอบการอบรม (จํานวน 80 คนๆ ละ 200 บาทเปนเงิน 16,000 บาท 

 รวมคาใชจายทั้งสิ้น เปนเงิน 119,900 บาท (หน่ึงแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน) 

หมายเหตุ :คาใชจายในการอบรม บางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ใหอยูในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ

งบประมาณรายจาย 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน 4 คน 

13.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละ ความรู ความเขาใจหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 90 (ทําแบบทดสอบ) 

14. การประเมินผลโครงการ 
 การประเมินโครงการ ใชเคร่ืองมือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการ 

 การประเมินหลักสูตร ใชเคร่ืองมือแบบทดสอบความรูกอนและหลัง 

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขาอบรม/สัมมนาไดรับความรูความเขาใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
2. ผูเขาอบรม/สัมมนาสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕61

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ิมทกัษะ ความรู ความสามารถและศักยภาพดานIT

กลยุทธ ท่ี 3 : จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และใหบคุลากรดาน IT เขารับการฝกอบรม ใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 ใหกับบคุลากรภายในทุนหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการ : 3.1 โครงการสงเสิรมทักษะความรูดาน IT แกบุคลากรของสํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

ตัวช้ีวัด รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนงาน

คาเปาหมาย รอยละ 100

วันปรับปรุงครั้งท่ี............... วันท่ี..................................

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 หาหลักสูตรITท่ีสอดคลองกับยุค Thailand 4.0 และ

กําหนดระยะเวลาในการจัดโครงการ

งานสารสนเทศ หลักสูตร ต.ค.-60 ธ.ค.-60   

๒ คนหาวิทยากรและติดตอสอบถามตามหลักสูตรที่

ตองการจัดฝกอบรม

งานสารสนเทศ วิทยากร ธ.ค.-60 ก.พ.-61   

๓ จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม งานสารสนเทศ สถานท่ีฝกอบรม ก.พ.-61 มี.ค.-61  

๔ เขียนโครงการสงเสิรมทักษะความรูดาน IT แกบุคลากร

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

งานสารสนเทศ โครงการฯ มี.ค.-61 พ.ค.-61   

๕ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน

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

สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕61 ป พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูท่ีเก่ียวของ

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕62

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วตัถุประสงค เพ่ือใหไดรับความรูความเขาใจการบริหารเทคโนโลยี

กลยุทธ: จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และใหบุคลากรดาน IT เขารับการฝกอบรม ใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 สารสนเทศในองคกร และวางแผนการบริหาร

แผนปฏิบัติการ : 3.1 โครงการสงเสิรมทกัษะความรูดาน IT แกบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดอยางเหมาะสม

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารในยุค THAILAND 4.0”

ตัวช้ีวัด รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม

คาเปาหมาย รอยละ 90

วนัปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี..................................

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

๑ ทําหนังสือเชิญวิทยากร งานสารสนเทศ หนังสือตอบรับ

จากวิทยากร

ต.ค.-61 พ.ย.-61  

๒ ติดตอสถานท่ี งานสารสนเทศ สถานท่ีฝกอบรม ธ.ค.-61 ธ.ค.-61 
๓ ขออนุมัติโครงการตอคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ

และ เสนอ ผอ. สทช. อนุมัติในหลักการ

งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการ ม.ค.-62 ก.พ.-62  

๔ แจงเวียนรายช่ือใหผูเขาอบรมทราบ งานสารสนเทศ ผูเขาอบรม

รับทราบ

มี.ค.-62 มี.ค.-62 

5 ดําเนินการจัดฝกอบรม งานสารสนเทศ ดําเนินการได

เรียบรอย

เม.ย.-62 ก.ย.-62      

6 ติดตามและประเมินผลโครงการ งานสารสนเทศ ผูเขาอบรมมี

ความพึงพอใจ

ก.ย.-62 ก.ย.-62 

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูท่ีเก่ียวของ

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ

ป พ.ศ. ๒๕61 ป พ.ศ. ๒๕๖2
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โครงการจัดการความรู สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ไดกําหนดยุทธศาสตร

ท่ี ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา ขอ ๕.๔ การสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคนทุกกลุมทุกวัย สามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและองค

ความรูที่หลากหลาย ท้ังท่ีเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญา และองคความรูใหม ซึ่งในแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 

๒๕๕๖-๒๕๖๐ ไดกําหนดในยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการดานปศุสัตว กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบการ

รวบรวมองคความรู นอกจากนั้น กรมปศุสัตวยังไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๖๐ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ ๑)พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู ๒) การ

สงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ ๓) สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุก

ระบบ และ ๔)สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการความรู ซึ่งยุทธศาสตรที่ ๒ ไดกําหนดกลยุทธไว ๔ กลยุทธ ไดแก 

๒.๑) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูหนวยงานในกรมปศุสัตวอยางเปนระบบ ๒.๒) สงเสริมการ

พัฒนาองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัยและนวัตกรรม (R2R)  ๒.๓) พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู 

(Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ และ ๒.๔การจัดทําคลังความรูกรมปศุสัตว  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขางตนสูการปฎิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตวจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามคําสั่งสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตวที่ ๑๘๕/๒๕๕๙ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการการ

จัดการความรูของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการจัดการความรู และสราง

บรรยากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมแหงฐานความรู (Knowledge-based 

Society ) 

 

วัตถุประสงค 

 ๑. เสริมสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับกิจกรรมการจัดการความรูของสทช. 

๒. เพ่ือสงเสริมศักยภาพของบุคลากรของ สทช.ใหมีความรูดานจัดการความรูอยางเปนระบบ สามารถนําความรู

ท่ีมีอยูในบุบคล หรือไดรับจากการถายทอดมาใชในการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคกระบวนการ วิธีการการทํางานท่ีดีข้ึน 

หรือไดนวัตกรรมใหม  

 ๓. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูนําเสนอองคความรูภายในหนวยงานเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

การดําเนินงาน 

      ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลักไดแก 

 ๑. กิจกรรมการประชาสัมพันธการจัดการความรู 

 ๒. กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัยนวัตกรรม 

 ๓. การจัด KM day: ลานโชว ลานแชร (ความรู) ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

 ๔. การติดตามประเมินผล  รายงานสรุปและเผยแพรผลงานการจัดการความรู 
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งบประมาณ 

ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕  รวม ๕๑,๗๐๐ บาท 

ประกอบดวยคาใชจายดังตอไปนี้ 

๑. กิจกรรมการประชาสัมพันธการจัดการความรู   ๖,๐๐๐ บาท 

๒. กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาองคความรูจากงานประจําสู    

   งานวิจัยนวัตกรรม 

 ๑๘,๗๐๐บาท 

๓. การจัด KM day: ลานโชว ลานแชร (ความรู) ประจําป ๒๕๖๒  ๒๕,๕๐๐บาท 

 

รายละเอียดแตละกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธการจัดการความรู 

 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความเขาใจเร่ืองการ 

    จัดการความรู  กระตุนใหมกีารตื่นรู และมีทัศนคติตอการเรียนรูเพ่ือพัฒนางานตลอดเวลา 

  ๒. เพ่ือใหบุคลากรทราบแนวทางและแผนการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักฯ  
 

กลุมเปาหมาย บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ประมาณ ๓๐๐ คน (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) 
 

ระยะเวลา ๑ วัน 
 

วิธีดําเนินการ ๑. จัดทําปายหรอืสิ่งพิมพประชาสัมพันธ ติดตามบอรดและแจกไปยังหนวยงานตางๆ 

 ๒. จัดการประชุมบุคลากรทั้งหมด เพ่ือประชาสัมพันธชี้แจง ทําความเขาใจและผลักดันใหจัด

กิจกรรมจัดการความรูประจําป ๒๕๖๒อยางนอย ๒ ครั้ง ภายในไตรมาศแรกของปงบประมาณ 
 

งบประมาณ      ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

  คาเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ จํานวน ๓๐ ชุดๆ ละ ๒๐๐ บาท ๖,๐๐๐   บาท 

   

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัยนวัตกรรม 
 

วัตถุประสงค ๒.๑  เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจ มีกระบวนการวิเคราะหและมีแนวทางในการแกปญหาที่เกิดจาก 

  งานประจําไดอยางเปนระบบ จนไดผลลัพธที่นํามาแกไขปญหา หรือปรับปรุงกระบวนและการ 

บริการใหดีขึ้นไดจริง 

  ๒.๒ เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับมีแนวคิด และทัศนคติที่ดีตอการแกปญหาในงานประจํา 

  ๒.๓ เพื่อสงเสริมการรวมกลุมงาน การถายทอดความรู และการนําผลลัพธไปใชเพื่อแกปญหางานประจํา 

 

กลุมเปาหมาย บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจํานวน ๑๐๐ คน 
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ระยะเวลา ๑ วัน 
 

วิธีดําเนินการ การจัดอบรมเชงิปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําสูการวิจัย“Routine to Research, R2R  
 

สถานท่ี  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
 

งบประมาณ  ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมนุเวียนประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

  คาวิทยากร ๑ทาน (ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๗ ชั่วโมง)   ๔,๒๐๐   บาท 

  คาอาหารกลางวันสําหรับ ๑๐๐ คน มื้อละ ๗๐ บาท/คน/ครั้ง  ๗,๐๐๐   บาท 

  คาอาหารวางสําหรับ ๑๐๐ คน มื้อละ ๓๐ บาท จํานวน ๒ มื้อ ๖,๐๐๐   บาท 

  คาจัดทําเอกสารสําหรับการอบรม     ๑,๕๐๐   บาท  

      รวม  ๑๘,๗๐๐   บาท 
 

หมายเหตุ กรณีคาใชจายบางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยจากรายการอ่ืนตามความจําเปน 

 

กิจกรรมที่ ๓ การจัด KM day: ลานโชว ลานแชร (ความรู) ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ถายทอดความรู

และประสบการณในการทํางาน ดวยวิธีการนําเสนอที่เขาใจงาย สามารถนําความรูมาขยายผล รวมทั้งไดรับความรู

นอกเหนือจากความรูในหนาท่ีของตน เปนการเปดวิสัยทัศนใหมและกระตุนใหเกิดการตื่นตัวในเร่ืองการพัฒนาความรู

อยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลในการสรางวัฒนธรรมขององคกรที่สนับสนุนใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนองคกรแหง

การเรียนรู  มีการพัฒนาและมีการบูรณาการดานความรูตลอดเวลา 
 

กลุมเปาหมาย บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ประมาณ ๓๐๐ คน 
 

ระยะเวลา ๑ วัน 
 

วิธีดําเนินการ ๑. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการความรูในรูปแบบบอรดหรือโปสเตอร  

    และการนําเสนอผลการจัดการความรูของทุกหนวยงาน 

  ๒. การจัดเวทีเสวนา 

  ๓. การประกวดผลงานการจัดการความรูของแตละหนวยงาน 

 

สถานท่ี  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
 

งบประมาณ ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
  

  - คาจัดทําเอกสารนิทรรศการ ชุดละ ๕๐ บาท    

   จํานวน ๓๐๐ ชุด     เปนงิน    ๑๕,๐๐๐บาท 

        - คาอาหารวาง ๑ มื้อละ ๓๕ บาท ๓๐๐ คน           เปนเงิน   ๑๐,๕๐๐  บาท 
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       รวม             ๒๕,๕๐๐  บาท  
 

หมายเหต ุกรณคีาใชจายบางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยจากรายการอ่ืนตามความจําเปน 
 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

คณะทํางาน  

  คณะกรรมการจัดการองคความรู สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

การประเมินผลโครงการ 
 

 การกรอกแบบสอบถามการประเมินผล 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางเปนระบบมาก

ขึ้น  

๒. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑมีองคความรูที่ไดจากกิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาองคความรู 

จากงานประจําสูงานวิจัยและเผยแพรในเว็บไซตของสทช. และกรมปศุสัตว 

๓. เกิดบรรยากาศแหงการเรยีนรูภายใน สทช.  และอาจเปลี่ยนแปลงไปสูองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
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แผนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารที่จะตองทําการ
สังเกต เก็บขอมูล และลงความเห็นในผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา การประเมินผลเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการ
ปรับปรุงงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาจะเห็นความสามารถและขอบกพรองของผูใตบังคับบัญชาในดานตางๆ ขอมูลท่ีไดรับ
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเปนแนวทางในการวิเคราะห แกไขปรับปรุงงาน วางแผนพัฒนาบุคลากร 
และเปนขอมูลในการพิจารณาการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การใหผลประโยชนตอบแทนเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เล็งเห็นความสาํคัญในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดทําแผนการวัดและประเมนิผล เพ่ือใหผูบรหิารและผูบังคบับัญชา ไดรูจักเคร่ืองมือข้ันตอน และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลรวมถึงการนําผลการประเมินไปใชไดถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหผูบังคับบัญชา เขาใจแนวทางการกําหนดปจจัยผลงานและสมรรถนะที่จําเปนในการบริหารผลงาน 
2.2 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาเขาใจทักษะที่จําเปนของหัวหนางานที่ตองใชในการประเมินผลฯรวมถึงแนวทางการ

นําผลการประเมินฯไปใชในทางปฏิบัติใหเขาใจแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค และกระบวนการ
บริหารงาน 

2.3 เพ่ือใหรูจักเคร่ืองมือขั้นตอน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
2.4 เพ่ือใหมีแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนาระบบฯที่ใชใหดีขึ้น รวมถึงการนําผลการประเมินไปใชไดถูกตอง 
 

3.กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร หัวหนางานและเจาหนาท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
 

4.การดําเนนิงาน 
 - กิจกรรมการประชาสัมพันธใหความรู 
 - กิจกรรมการอภิปราย/บรรยาย 

- การจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การจัดทําแบบสอบถาม 
- การติดตามประเมินผล รายงานสรุป และเผยแพร 

 

5.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียน ประจําป 2562-2565 
 

6.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
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7.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

8.คณะทํางาน 
 เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  
 

9.การประเมินผลโครงการ 
แบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

10.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีการปรับปรงุพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ใชใหดีขึ้น รวมถึงการนําผลการประเมิน

ไปใชไดถูกตองและเกิดประโยชนตอบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
2. บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความรูความเขาใจ หลักเกณฑและแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน

ท้ังสํานัก 

๑1. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 รอยละความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ไมนอยกวารอยละ 90 
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โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “การวางแผนทดแทนตําแหนงงาน” 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  

 การวางแผนทดแทนตําแหนงงาน (Succession Plan) เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดให
ความสําคัญกับการวางแผนเพ่ือเตรียมบุคลากร ทดแทนในตําแหนงงานระดับตางๆ โดยการคนหาศักยภาพของ
บุคลากร และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรในทิศทางที่ไดวางแผนไว แตการสรรหาบุคลากรที่เกง มี
ความรูความสามารถ มาปฏิบัติงานในระดับตางๆ นั้น เปนสิ่งที่จะพิสูจนความสามารถของผูบริหารในองคการ ที่
จะตองจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความพรอมตามความคาดหมายไว ไดอยางมีคุณภาพ 
และสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการทําหนาที่ที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอดําเนินการอบรมหลักสูตร “การวางแผนทดแทนตําแหนงงาน”เพ่ือให
บุคลากรและผูบริหารมีความรู ความเขาใจและเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหตรงตามแผนทดแทนตําแหนง
งาน ไดอยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

2.วัตถุประสงค 
2.1เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ถึงกระบวนการวางแผนและการจัดทําในการสืบทอด

ตําแหนง 
2.2 เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมเขาใจกระบวนการพัฒนาพนักงาน 
2.3 เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและสรรหาพนักงาน ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความตองการของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวที่กําหนดไวได 
 

3.กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน ๕0 คน  
 

4.สถานที่จัดฝกอบรม 
 โรงแรม/รีสอรท ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

๕. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 จํานวน ๑-๒ วัน  
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝกอบรม/หลักสูตรการฝกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การทําWorkshop/การทํากิจกรรม/ซักถาม 
 

๗.วิทยากร 
 วิทยากรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๘.รายละเอียดหลักสูตร      14ช่ัวโมง 
 ๘.1 หลักการ ความหมาย ประโยชน ความสําคัญของ Succession Plan 
 ๘.2 เขาใจความแตกตางของ Succession , Talent Management และ Career Path 
 ๘.3 บทบาทและหนาที่ของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทํา Succession Plan 
 ๘.4 ความจําเปนของการจัดทํา Succession Plan ในองคการ 

๘.5 องคประกอบและขั้นตอนการจัดทําแผนทดแทนตําแหนงงาน 
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๘.6 การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตําแหนงงานและขั้นตอนของการวางแผน 
๘.7 แนวทางการวิเคราะหเพ่ือคนหา ความสามารถและพิจารณาบุคลากรที่มีศกัยภาพสูง 
8.8 กลยุทธการสรรหาและคัดเลือกผูมีความสามารถสูง 
8.9 วิธีการประเมินเพื่อคนหาผูมีความสามารถ 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - การประเมินศักยภาพ 
 - การประเมินความสามารถในงาน 
8.10 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs)  

 

๙.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

๑๐.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

1๑.คณะทํางาน 
 เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน ๓คน 
 

1๒.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 256๒-๒๕๖๕ดังนี้ 
 1๒.1 คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน 5,800 บาท 
        - คาที่พัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ ๒ คนืๆ ละ 1,450บาท เปนเงนิ 5,800 บาท 
 1๒.2 คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมฝกอบรม วิทยากร คณะทํางาน ที่ปรึกษาโครงการ  
เปนเงนิ ๔4,๘๐๐บาท (จํานวน ๕๖คนๆ ละ2มื้อๆ ละ 400บาท) 
 1๒.3 คาอาหารวางผูเขารวมฝกอบรม คณะทํางาน ที่ปรึกษาฯ และวิทยากร เปนเงิน ๑1,๒๐๐บาท 
        (จํานวน ๕๖คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๕0 บาท) 
 1๒.4 คาตอบแทนวิทยากร เปนเงนิ ๓๓,๖๐๐บาท 
        (จํานวน 2คน ๑4ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 1๒.5 คาเอกสารประกอบการฝกอบรม และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 10,๘00 บาท 
 1๒.6 คาหองประชุม 2 วันๆละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
 

รวมคาใชจายท้ังสิ้น เปนเงิน  ๑2๒,๒0๐  บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน ) 
หมายเหตุ :คาใชจายในการสัมมนา บางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉล่ียกับรายการอื่นๆ ใหอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย 
 

1๓.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการอบรมทําแบบประเมินผลโครงการ

ฝกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1๔.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรู ความเขาใจ จากการอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 90 
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โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิม 

๑.หลักการและเหตุผล 
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เปนอีกปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ การใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะใหเกิดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิไดสูงสุดนั้น จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณตอพวงท่ีมีประสิทธิภาพโดยเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงสวนใหญของ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เปนเคร่ืองที่มีอายุการใชงานมานานหลายปจึงทําใหระบบ
ประมวลผลเดิมที่มีอยูไมสอดคลองกับความตองการดานทรัพยากรในการประมวลผลของระบบงานซอฟตแวรที่
ทันสมัย รวมถึงการจัดสรรอุปกรณตอพวงเปนไปอยางไมเหมาะสม บางหนวยงานภายในสํานักฯ ยังประสบปญหาดาน
ความไมสะดวกในการใชงานเพื่อใหสํานักฯ มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอตอการใชงานของ
บุคลากรในหนวยงานตางๆ โดยมีเปาหมายใหบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานอยางเพียงพอมีอัตราสวนระหวาง
บุคลากรตอเครื่องคอมพิวเตอรเปนอัตรา ๑:๑ จึงจําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับภารกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเสื่อมสภาพ 
 
๒.วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย เพียงพอในการปฏิบัติงาน สามารถ
บริหารจัดการการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันไดอยางปลอดภัย คุมคา เกิดประสิทธิภาพและเปนระบบ 
 
๓.เปาหมาย 

1. ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพต่ํามีปญหาในการ
ซอมแซมบอยอายุการใชงานนานกวา 7 ป 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ป (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดของโครงการ 
2. รวบรวมขอมูลความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ 
4. ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ 
5. คณะกรรมการเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายอนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
6. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
7. ดําเนินการจางจัดซื้อจัดจาง 
8. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 

 

7. วิทยากร 
ไมมี 



152 
 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 

รายการ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

2562 2563 2564 2565 
รวม

งบประมาณ 
จํา 

นวน 
งบประมาณ จํา 

นวน 
งบ 

ประมาณ 
จํา 

นวน 
งบ 

ประมาณ 
จํา 

นวน 
งบ 

ประมาณ 

Client 
Computer 
+ windows 
+ MsOffice 

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

Notebook 
+ windows 

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

printer   7,900  22   173,800  3   23,700  0            -   2   15,800    213,300  

UPS   2,800  100   280,000  14   39,200  10     28,000  23   64,400    411,600  

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

 

9. งบประมาณ 
 ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
     ป 2561 ใชงบประมาณ                  0 บาท 

     ป 2562 ใชงบประมาณ   1,860,600 บาท 

     ป 2563 ใชงบประมาณ      610,500 บาท 

     ป 2564 ใชงบประมาณ      439,600 บาท 

     ป 2565 ใชงบประมาณ      933,800 บาท 

             รวมใชงบประมาณ   3,844,500 บาท 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 สัดสวนของจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเทียบกับจํานวนบุคลากร 
 ความเพียงพอของระบบเครือขายและอุปกรณตอพวง ในการปฏิบัติงาน 

14. การประเมินผล 
ประเมินผลจากการใชงานไดของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยไวใชงาน  ทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักฯอีกทั้งยังเปนการประหยัด
งบประมาณในการซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณเกาที่ชํารุด 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป  ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค 1. เพ่ือทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีมีการอายุการใช งานเกินกวา 7 ปท่ีเส่ือมสภาพ

กลยุทธ ท่ี ๑ :1.1 จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีใหมีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ 2. เพ่ือใหเคร่ืองคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงานสามารถรองรับ

1.2 ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบันได

 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคู มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุม

 เพ่ือใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

แผนปฏิบัติการ : 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม ตัวช้ีวัด สัดสวนของจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพ วงเทียบกับจํานวนบุคลากร

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ คาเป าหมาย สัดสวน 0.90 : 1

ปจจัยท่ีสนับสนุนให เกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ วันปรับปรุงครั้งท่ี............... วันท่ี...............

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

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง
ก.ย.-62๘

คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวยีนฯอนุมัติ

โครงการ/งบประมาณ ป 2563
งานสารสนเทศ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯอนุมัติโครงการ/งบประมาณ ก.ค.-62

พ.ค.-62

๗
ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติ

งบประมาณดําเนินโครงการป 2563
งานสารสนเทศ

ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนิน

โครงการ
พ.ค.-62 ก.ค.-62

๖ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ  ป 2563 งานสารสนเทศ จัดทําประมาณการขอครุภัณฑ ม.ค.-62

ธ.ค.-61

๕
รวบรวมขอมูลความตองการครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ท่ีจะของบ 2563
งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูลความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอร ม.ค.-62 มี.ค.-62

๔
จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดของโครงการ

ของบประมาณป 2563
งานสารสนเทศ จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดของโครงการ ต.ค.-61

๑
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ท่ี

ตองจัดซ้ือใช งบประมาณป 2562
งานสารสนเทศ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต.ค.-61 ธ.ค.-61

มิ.ย.-62

๓
รายงานผลการดําเนินการโครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ ท่ีใช งบประมาณป 2562
งานสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินการโครงการ พ.ค.-62 ก.ค.-62

๒
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑได รับอนุมัติในป

 งบประมาณ 2562
งานสารสนเทศ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 1,860,000.- ม.ค.-62

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ
ป  พ.ศ. ๒๕๖1 ป  พ.ศ. ๒๕๖2
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โครงการจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรพื้นฐานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตวได
คํานึงถึงและสอดคลองกับภารกิจของสํานักฯ มากที่สุดรองลงมาเปนความคุมคาและประโยชนที่ไดรับ สอดคลองกับ
นโยบายภาครัฐ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติภาครัฐ สอดคลองกับโครงสรางการบริหารราชการกรมปศุสัตวและการ
ประหยัดงบประมาณแผนดินตามลําดับ ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547  

 
2.วัตถุประสงค 

เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดมิตามแนวทางที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

3.เปาหมาย 
มีแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ป (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. รวบรวมขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร 
2. จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. นําแผนการจัดสรรฯ ไปประกอบการพิจารณาในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิมหรือ

เพื่อขอใหมเพิ่มเติม 
7. วิทยากร 

ไมม ี
 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
9. งบประมาณ 

 ไมม ี

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 สัดสวนของจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเทียบกับจํานวนบุคลากร 
 ความเพียงพอของระบบเครือขายและอุปกรณตอพวง ในการปฏิบัติงาน 

14. การประเมินผล 
มีแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเปนแนวทางในการจัดหา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม หรือขอใหมไวใชงาน  ทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของสาํนกัฯ 
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ประจําป ๒๕๖๑-2565

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม

กลยุทธที่ ๑ :1.1 จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ ตามแนวทางท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1.2 ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาขึ้น

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุม

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

แผนปฏิบัติการ 1.2 แผนงานจัดทาํแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ตัวช้ีวัด สัดสวนของจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเทียบกับจํานวนบุคลากร

หนวยงานเจาภาพ งานสารสนเทศ คาเปาหมาย สัดสวน 0.90 : 1

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที.่.............. วันที่...............

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

แผน √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง

แผน √ √ √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง
ก.ย.-61๓

นําแผนการจัดสรรฯ ไปประกอบการ

พิจารณาในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพ่ือทดแทนของเดิม หรือเพ่ือขอใหมเพ่ิมเติม

งานสารสนเทศ

นําแผนการจัดสรรฯ ไปประกอบการพิจารณา

ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน

ของเดิม หรือเพ่ือขอใหมเพ่ิมเติม

ไมมี ม.ค.-61

ต.ค.-60 ธ.ค.-60

๒ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร งานสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ไมมี ธ.ค.-60 ธ.ค.-60

๑ รวบรวมขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร ไมมี

เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-2565

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการใชงานระบบงานตางๆ ของกรม
ปศุสัตว หรือเพ่ือใชติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต อยูในวงจํากัดไมครอบคลุมท้ัง
สํานักฯ  ในบางอาคารยังไมสามารถใชงานระบบเครือขายสารสนเทศไดทําใหการปฏิบัติงานใชงานระบบงานตางๆ 
หรือการคนควาขอมูลอินเทอรเน็ตการติดตอสื่อสารไมสามารถทําไดไมมีประสิทธิภาพจากปญหาดังกลาว จึงควรไดมี
การปรับปรุงและขยายโครงสรางพื้นฐาน โดยการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศใหครอบคลุมทุกอาคารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบรกิารรองรับการใชงานและระบบงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่การใหบริการใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีใชงานตามตองการใหสามารถใชงานระบบเครือขายสารสนเทศได 

๒.วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบครือขายคอมพิวเตอรใหมใหสามารถรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศ

ของสํานักฯ เพียงพอตอการรองรบัปริมาณการใชงานที่เพิ่มมากขึ้น 
 

3.เปาหมาย 
ระบบเครือขายของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีประสิทธิภาพสามารถรองรับภาระงานไดอยางเหมาะสม 
 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ป (๒๕๖1-2565) 
 

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

7. วิทยากร 
ไมมี 

 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
 

 เปาหมาย งบประมาณ 
2561 ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 

1.อาคารอํานวยการ 
2.อาคารกลุมบริหารจัดการชีวภัณฑ 
3.อาคารฝายผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด 
4.อาคารฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรยี และกลุมวิจัยและพัฒนา 

500,000 บาท 
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5.อาคารคลังวัสดุ 
2562 ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 

1.อาคารฝายผลิตน้ําประปา 
2.อาคารฝายผลิตวัคซีนสัตวปก และอาคารฝายทดสอบคณุภาพ
วัคซีนสัตวปก 

500,000 บาท 

2563 ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 
1.อาคารฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

700,000 บาท 

2564 ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 
1.อาคารฝายผลิตไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ 
2.อาคารฝายเพาะเลี้ยงสัตวทดลอง 
3.อาคารฝายบําบัดของเสียฯ 
4.อาคารกลุมบริการวิชาการ 
5.อาคารกลุมชางซอมบํารงุ 

700,000 บาท 

 
9. งบประมาณ 

 ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
     ป 2561 ใชงบประมาณ      500,000 บาท 

     ป 2562 ใชงบประมาณ      500,000 บาท 

     ป 2563 ใชงบประมาณ      700,000 บาท 

     ป 2564 ใชงบประมาณ      700,000 บาท 

     ป 2565 ใชงบประมาณ                  0 บาท 

             รวมใชงบประมาณ   1,400,000 บาท 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
โครงการสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 

14. การประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีระบบเครอืขายมีความพรอมในการใชงานครอบคลุมตามตองการของ

ผูใชงานสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค 1. เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการใหบริการใหครอบคลุมตามตองการของผูใชงาน

 จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการระบบเครือขายสารสนเทศ ภายในสํานักฯ

1.2 ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุม

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ ตัวช้ีวัด ความเพียงพอของระบบเครือขายและอุปกรณตอพวง ในการปฏิบัติงาน

หนวยงานเจาภาพ :งานสารสนเทศ คาเปาหมาย ครบทุกเคร่ือง

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันท่ี...............

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง

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

จัดทําโครงการของบประมาณ

ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ

1.อาคารฝายผลิตนํ้าประปา

2.อาคารฝายผลิตวัคซีนสัตวปก และอาคารฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตวปก ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง
5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินการโครงการ  - พ.ค.-63 พ.ค.-63

ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖2 ป พ.ศ. ๒๕๖3

๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งานสารสนเทศ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 500,000 ต.ค.-62

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน

เม.ย.-63

มิ.ย.-62

๓ ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ งานสารสนเทศ ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ ไม มี ก.ค.-62 ก.ย.-62

๒ ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ งานสารสนเทศ
ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน

โครงการ
ไม มี พ.ค.-62

√ √ √ √ √ √
๑ งานสารสนเทศ จัดทําโครงการของบประมาณ ไม มี ต.ค.-61 เม.ย.-62

แผน √

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖1 ป พ.ศ. ๒๕๖2

๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งานสารสนเทศ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 500,000 ต.ค.-61 เม.ย.-62

5 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินการโครงการ  - พ.ค.-62 พ.ค.-62

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖2 แผนท่ี 2

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖1 ป พ.ศ. ๒๕๖2
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โครงการปรับปรุงหองควบคุมระบบเครือขาย 

  
๑.หลักการและเหตุผล 

งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักฯ  โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาชวยในการ
ปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซึ่งมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งบุคลากรและการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นเพื่อตอบสนองทุกความตองการของผูใชบริการ  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีหองเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายสําหรับรองรับการปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ และสนับสนุนยุทธศาสตรของสํานักฯ และเนื่องดวยหองควบคุมระบบ
เครือขายสารสนเทศของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ไดติดตั้งใชงานมาตั่งแตป พ.ศ.2545  ซึ่งในปจจุบัน
หองควบคุมระบบเครอืขายคับแคบ เนื่องจากมีอุปกรณระบบเครือขายเพ่ิมขึ้น และในอนาคตที่อาจจะมีระบบงานใหม
เพ่ิมขึ้น จะตองใชอุปกรณตางๆ เพ่ิมมากขึ้นดวย ใหทันสมัยและไดมาตรฐาน 

 
๒.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับปรุงหองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมข ายใหมีมาตรฐานมีความม่ันคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นใหมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นพรอมท้ังปรับปรุงสภาพหอง
ทํางานของเจาหนาที่ใหมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทํางานของระบบสารสนเทศ (Down Time) จากเหตุขัดของตางๆท่ีไมพึง
ประสงคเชนไฟฟาตกไฟฟาดับเปนตน 

3. เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปจจุบันและอนาคต 
 
๓.เปาหมาย 

1. หองคอมพิวเตอรแมขายมีการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. หองคอมพิวเตอรแมขายมีสภาพสมบูรณมีสัดสวนที่ชัดเจนและเปนระเบียบ 
 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
2 ป (๒๕๖4-2565) 

 
6. วิธีการดําเนินการ 

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

 

7. วิทยากร 
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ไมมี 
 

 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
งานสถาปตยกรรม และก้ันหอง (Civil Work) 
1. ปรับเปลี่ยนระบบพ้ืนยก ภายในหองควบคุมระบบเครอืขาย  จํานวน 1 ระบบ 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟา ภายในหองควบคุมระบบเครือขาย  จํานวน 1 ระบบ 
3. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณระบบเครือขายสื่อสารขอมูล   จํานวน 1 ระบบ 
4. ปรับปรุงระบบดับเพลิง ภายในหองควบคุมระบบเครอืขาย  จํานวน 1 ระบบ 
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Access Control)  จํานวน 1 ระบบ 
    ภายในหองควบคุมระบบเครือขาย  
6. ทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในหองควบคุมระบบเครือขาย จํานวน 3 เคร่ือง 

 
9. งบประมาณ 

 ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประมาณ 500,000 บาท 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
โครงการสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 

14. การประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีหองควบคุมระบบเครือขายมีสภาพสมบูรณมีสัดสวนที่ชัดเจนและเปน
ระเบียบ 
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ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลวัตถุประสงค 1.   เพ่ือปรับปรุงหองควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายให มีมาตรฐานมีความม่ันคงปลอดภัย

กลยุทธ ท่ี ๑ :1.1 จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ และมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนใหมีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนพรอมท้ังปรับปรุง

1.2 ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สภาพหองทํางานของเจาหนาท่ีใหมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน 2.   เพ่ือลดความเส่ียงของการหยุดทํางานของระบบสารสนเทศ (Down Time)

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุมจากเหตุขัดของตางๆท่ีไม พึงประสงค เชนไฟฟาตกไฟฟาดับเปนตน

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 3.   เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปจจุบันและอนาคต

แผนปฏิบัติการ : 1.4 โครงการปรับปรุงหองควบคุมระบบเครือขาย

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบริหารท่ัวไปงานสารสนเทศ ตัวช้ีวัด รอยละของการดําเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไว

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที.่..............

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง
ก.ย.-64๓ ผูมีอาํนาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ งานสารสนเทศ ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ ไมมี ก.ค.-64

ต.ค.-63 เม.ย.-64

๒
ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขอ

อนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการ
งานสารสนเทศ

ขออนุมัติงบประมาณ

ดําเนินโครงการ
ไมมี พ.ค.-64 มิ.ย.-64

๑ จัดทําโครงการของบประมาณ งานสารสนเทศ
จัดทําโครงการขอ

งบประมาณ
ไมมี

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖4-2565 แผนท่ี 1

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕63 ป พ.ศ. ๒๕๖4
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โครงการระบบกลองวงจรปด(CCTV)สํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายนอกอาคาร 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใช พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  นม.517 อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา ใชประโยชนในพื้นที่ ประมาณ 1,500 ไร  ประกอบดวยโรงงานผลิตวัคซีนจํานวน 5 โรงงาน และยังมี
กลุมงานสนับสนุนการผลิตอีกหลายกลุม ซึ่งมีพื้นที่หางไกลกันมาก และยังมีหนวยงานราชการในกรมปศุสัตวอีกหลาย
หนวยที่ใชพื้นที่ราชพัสดุแปลงเดียวกันและอีกทั้งภายในสํานักฯ ยังมีเสนทางสัญจรทั้งบุคลาการภายในสํานักฯ และ
ประชาชนในอําเภอปากชองใชเสนทางคมนาคมเชื่อมตอจากถนนมิตรภาพ(เลี่ยงเมือง) ผานไปยังตัวเมืองปากชอง และ
มีประตูเขาออกหลายจุด และมักจะเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ สงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายเพ่ือเปน
การลดปญหาดังกลาว และพรอมสนองตอนโยบายของภาครัฐ จึงไดนําเสนอโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV)สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายนอกอาคาร  เพ่ือดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี เพ่ือใชใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่ในการดูแลดานความปลอดภัยประชาชน และถนนเสนทางสาธารณะ เชน ในบริเวณที่เปลี่ยวสามารถใชขอมูล
จากกลองวงจรปดในการสืบคน สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการสืบสวนติดตามผูกระทําความผิด  
 
๒.วัตถุประสงค 

1. เพื่อใชในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
2. เพื่อการสอดสอง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บริเวณพื้นที่เสนทางคมนาคม และจุด

บริเวณเขา-ออกสํานักฯ 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพ้ืนที่ที่ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู 
4. เพื่อการปองปรามเหตุการณอันไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ 
5. เพื่อชวยในการติดตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
6. เพื่อนําขอมูลไปใชเปนพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 

 
๓.เปาหมาย 
 มีระบบสนับสนุนดานรักษาความปลอดภัย และเพ่ิมความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและ
บุคลากรในองคกร 
 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

2 ป (๒๕๖2-2563) 
 

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

 
8. รายละเอียดการดําเนินการ 

8.1 จัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ติดตั้งบริเวณภายนอกอาคาร ตามเสนทางจราจร บริเวณจุด
เขา-ออก สํานักฯ ที่สามารถเชื่อมตอผานระบบโครงขายใยแกวนําแสงหรือแบบไรสาย และมีความสามรถในการ
เชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

8.๒ จัดหาระบบบันทึก และสํารองขอมูลภาพ ที่สามารถรองรับการบันทึกภาพไดตอเนื่อง มีปริมาณมากและ
สามารถเรียกใชขอมูลภาพไดตลอดเวลา 

8.๓ ระบบการบันทึกจะตองสามารถบันทึกไดทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
 
9. งบประมาณ 

 ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

 
10. ที่ปรึกษาโครงการ 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

รอยละความสําเร็จของการดาํเนินโครงการตามแผน 
 
14. การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจตอระบบกลองวงจรปด 
 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีระบบกลองวงจรปดที่สามารถบันทึกภาพเก็บไวเพื่อดูเหตุการณตางๆ 
2. เปนการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา 
3.รักษาความปลอดภัยบริเวณถนนและสถานที่ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจการณเฝาระวังภัยหรือสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสิน 
5.บันทึกเหตุการณตางๆ เพื่อเปนพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดีได 
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 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน 4.   เพ่ือการปองปรามเหตุการณอันไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุม5.   เพ่ือชวยในการติดตามเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 6.   เพ่ืออํานวยความสะดวกและชวยในประชาสัมพันธตอการปฏิบัติงานของเจ าหนาท่ีในกรณีท่ีมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น

7.   เพ่ือนําขอมูลไปใชเปนพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี

แผนปฏิบัติการ : 1.5 โครงการระบบกลองวงจรปด(CCTV) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายนอกอาคาร ตัวช้ีวัด รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบริหารท่ัวไปงานสารสนเทศ คาเปาหมาย รอยละ 100

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี...............

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง
พ.ค.-635 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ

รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ
 - พ.ค.-63

สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕62 ป พ.ศ. ๒๕๖3

๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งานสารสนเทศ
ดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการ
3,600,000.- ต.ค.-62 เม.ย.-63

ก.ย.-62

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด

๓ ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ งานสารสนเทศ ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ ไม มี ก.ค.-62

๑ จัดทําโครงการของบประมาณ งานสารสนเทศ
จัดทําโครงการขอ

งบประมาณ
ไม มี ต.ค.-61 เม.ย.-61

๒
ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติ

งบประมาณดําเนินโครงการ
งานสารสนเทศ

ขออนุมัติงบประมาณดําเนิน

โครงการ
ไม มี พ.ค.-62 มิ.ย.-62

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕61 ป พ.ศ. ๒๕๖2

ส้ินสุด
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โครงการระบบกลองวงจรปด(CCTV)สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายในอาคาร 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใช พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  นม.517 อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา ใชประโยชนในพื้นที่ ประมาณ 1,500 ไร  ประกอบดวยโรงงานผลิตวัคซีนจํานวน 5 โรงงาน และยังมี
กลุมงานสนับสนุนการผลิตอีกหลายกลุม ซึ่งมีพื้นที่หางไกลกันมาก และเพ่ือปองกันการเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ 
สงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายเพ่ือเปนการลดปญหาดังกลาว และพรอมสนองตอนโยบายของภาครัฐ จึง
ไดนําเสนอโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV)สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายในอาคาร  เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยในพื้นที่ เพ่ือใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีในการดูแลดานความปลอดภัยประชาชน และถนนเสนทาง
สาธารณะ เชน ในบริเวณที่เปลี่ยวสามารถใชขอมูลจากกลองวงจรปดในการสืบคน สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนใน
การสืบสวนติดตามผูกระทําความผิด  
 
๒.วัตถุประสงค 

1. เพื่อใชในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
2. เพื่อการสอดสอง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บริเวณภายในอาคารโรงงานผลิตวัคซีน

และอาคารตางๆ 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพ้ืนที่ที่ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู 
4. เพื่อการปองปรามเหตุการณอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ 
5. เพื่อชวยในการติดตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
6. เพื่ออํานวยความสะดวกและชวยในประชาสัมพันธตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกรณีที่มีเหตุการณ

ตางๆ เกิดขึ้น  
7. เพื่อนําขอมูลไปใชเปนพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี 

 
๓.เปาหมาย 
 มีระบบสนับสนุนดานรักษาความปลอดภัย และเพ่ิมความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและ
บุคลากรในองคกร 
 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

2 ป (๒๕๖2-2563) 
 

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

 
8. รายละเอียดการดําเนินการ 

8.1 จัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ติดตั้งบริเวณภายในอาคารโรงงานผลิตวัคซีนตางๆ ของ 
สํานักฯ ที่สามารถเชื่อมตอผานระบบโครงขายใยแกวนําแสง หรือแบบไรสาย และมีความสามรถในการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

8.๒ จัดหาระบบบันทึก และสํารองขอมูลภาพ ที่สามารถรองรับการบันทึกภาพไดตอเนื่อง มีปริมาณมากและ
สามารถเรียกใชขอมูลภาพไดตลอดเวลา 

8.๓ ระบบการบันทึกจะตองสามารถบันทึกไดทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
 
9. งบประมาณ 

 ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

 
10. ที่ปรึกษาโครงการ 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

รอยละความสําเร็จของการดาํเนินโครงการตามแผน 
 
14. การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจตอระบบกลองวงจรปด 
 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีระบบกลองวงจรปดที่สามารถบันทึกภาพเก็บไวเพื่อดูเหตุการณตางๆ 
2. เปนการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา 
3.รักษาความปลอดภัยบริเวณถนนและสถานที่ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจการณเฝาระวังภัยหรือสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสิน 
5.บันทึกเหตุการณตางๆ เพื่อเปนพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดีได 
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ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค 1.   เพ่ือใชในราชการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

กลยุทธ ท่ี ๑ :1.1 จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ 2.   เพ่ือการสอดสอง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน บรเิวณภายในอาคารโรงงานผลิตวัคซีนและอาคารตางๆ

1.2 ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 3.   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไมมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําอยู

 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน 4.   เพ่ือการปองปรามเหตุการณอันไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุม5.   เพ่ือชวยในการติดตามเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 6.   เพ่ืออํานวยความสะดวกและชวยในประชาสัมพันธตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกรณีท่ีมีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึน

7.   เพ่ือนําขอมูลไปใชเปนพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี

แผนปฏิบัติการ : 1.6 โครงการระบบกลองวงจรปด(CCTV) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายในอาคาร ตัวช้ีวดั รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน

หนวยงานเจาภาพ : ฝายบริหารท่ัวไป  งานสารสนเทศ คาเปาหมาย รอยละ 100

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่...............

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

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

แผน √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง
พ.ค.-645 รายงานผลการดําเนินการโครงการ งานสารสนเทศ

รายงานผลการ

ดําเนินการโครงการ
 - พ.ค.-64

สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕63 ป พ.ศ. ๒๕๖4

๔ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ งานสารสนเทศ
ดําเนินงานตาม

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

ก.ย.-63

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด

๓ ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ/งบประมาณ งานสารสนเทศ
ผูมีอํานาจอนุมัติ

โครงการ
ไม มี ก.ค.-63

ต.ค.-62 เม.ย.-63

๒
ขอความเห็นการดําเนินโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

ดําเนินโครงการ
งานสารสนเทศ

ขออนุมัติงบประมาณ

ดําเนินโครงการ
ไม มี พ.ค.-63 มิ.ย.-63

๑ จัดทําโครงการของบประมาณ งานสารสนเทศ
จัดทําโครงการขอ

งบประมาณ
ไม มี

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖2-2563 แผนท่ี 1

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕62 ป พ.ศ. ๒๕๖3
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แผนงานการรายงานผลการปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส IT 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานที่จะกอใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ ชวยใหหนวยงาน

มีความเปนระเบียบ สะอาด ปลอดภัย เพ่ิมผลผลิตมากขึ้น มีการบริการที่รวดเร็วข้ึน ประหยัดตลอดจนสรางทัศนคติที่
ดีในการทํางานของบุคลากร และที่สําคัญกอใหเกิดการทํางานเปนทมี สรางความสามัคคีในหนวยงาน  

กิจกรรม 5 ส IT เปนกิจกรรรมการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่อง
คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว (Notebook) รวมถึงอุปกรณตอพวง เชน แปนพิมพ เมาส กลอง ลําโพง External Drive 
เคร่ืองพิมพ (Printer) เคร่ือง Scanner เปนตน ที่อยูในความรบัผิดชอบ 

ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1. การทําความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
2. การตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร 
3. การบํารุงรักษา 
4. การจัดระบบการเก็บขอมูล 
5. การสํารอง (Backup) ไฟลขอมูลสําคญั 
 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรกัษาอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
2. เพื่อนํากิจกรรม 5ส IT มาปรบัปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 
 

3.เปาหมาย 
เพ่ือเปนการบํารงุรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ป (๒๕๖1-2565) 
 

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

ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT (แบบฟอรม DOC1)” และใหจัดสงรายงานดังกลาวใหงานสารสนเทศ ฝาย
บริหารทั่วไป กอนวันที่ 30 ของทุกเดือน   

4. งานสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามแบบฟอรม DOC1และรายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารทุก
เดือน  และรายงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน  

 

7. วิทยากร 
ไมม ี

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
        1. จัดทําหนังสือเวียนเร่ือง การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT  
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        2. หนวยงานดําเนินการตามการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT ดังนี้ 
            2.1 ความสะอาดภายนอกของอุปกรณคอมพิวเตอร การทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงอยางสม่ําเสมอ เชน Mouse, Keyboard, Printer, ลําโพง กลอง เปนตน 
            2.2 มีการตั้งคาโปรแกรมพักหนาจอ 
            2.3 โปรแกรม AntiVirus มีการ Update ขอมูลลาสุดทําการ Update หรือตรวจการ Update รายชื่อ
ไวรสั (Definition files virus) อยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง (ความถ่ีข้ึนอยูกับโปรแกรมแตละยี่หอ)ทําการ Scan 
Virus แบบ Full System อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง   
            2.4 การบํารุงรกัษา Hard Disk ใหปฏิบัติอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังทํา Disk Cleanup เพ่ือลบไฟลที่ไม
จําเปนหรือไฟลขยะ เชน Temporary Files, Temporary Internet Files, Cookies Files และทํา Empty ไฟลใน 
Recycle Bin ฯลฯทํา Disk Defragment ใน System tools เพ่ือตรวจสอบและจัดระเบียบ Hard Disk 
            2.5 การจัดระบบการเก็บขอมูลที่เปนระบบงายตอการสืบคนและการสํารอง (Backup) ไฟลขอมูลสําคัญ 
เชน การ Copy เก็บไวใน External Drive อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือเสร็จสิ้นงานที่มีการเปลี่ยนแปลง 
         3 แตละหนวยกรอกรายละเอียดลง “แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส IT (แบบฟอรม 
DOC1)” และใหจัดสงรายงานดังกลาวใหงานสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไป กอนวันท่ี 25 ของทุกเดือน   
         4. งานสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามแบบฟอรม DOC1 และแบบฟอรม DOC2และรายงานกลุม
พัฒนาระบบบริหารทุกเดือน  และรายงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน  
 

9. งบประมาณ 
 ไมม ี

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จํานวนคร้ังในการรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส IT 

14. การประเมินผล 
 1. หนวยงานดําเนินการตามการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ITและกรอกรายละเอียดลง “แบบรายงานการตรวจสอบ
การปฏิบัติกิจกรรม 5ส IT (แบบฟอรม DOC1)” และใหจัดสงรายงานดังกลาวใหงานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป 
กอนวันที่ 30 ของทุกเดือน   
 2. งานสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามแบบฟอรม DOC1และรายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารทุก
เดือนและรายงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการส่ือสาร ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน 
15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรมีจิตสํานึกในการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจเร่ือง 5สIT 
3. บุคลากรนํากิจกรรม 5ส IT มาใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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ประจําป ๒๕๖๑-2565
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค 1. เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงาน

กลยุทธ ท่ี ๑ :1. จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ 2. เพ่ือนํากิจกรรม 5ส IT มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ

สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน

แผนปฏิบัติการ : 1.7 แผนงานการรายงานผลการปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส IT ตัวช้ีวัด จํานวนคร้ังในการรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส IT

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบริหารท่ัวไปงานสารสนเทศ คาเปาหมาย จํานวน 12 คร้ัง ตอ ป

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที.่.............. วันที.่..............

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

แผน √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง

แผน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

ก.ย.-61

4 งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูล และรายงานกลุม

พัฒนาระบบบริหารทุกเดือน  และรายงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการส่ือสาร ทุก 6 

เดือน และ 12 เดือน

งานสารสนเทศ งานสารสนเทศ รายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารทุก

เดือน  และรายงานศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศเเละ

การส่ือสาร ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน

ไม มี ต.ค.-60 ก.ย.-61

๓

หนวยงานดําเนินการและกรอกรายละเอียดลง

 “แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติ

กิจกรรม 5 ส IT ” และให จัดสงรายงาน

ดังกลาวใหงานสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไป 

กอนวันท่ี 30 ของทุกเดือน

งานสารสนเทศ

หนวยงานดําเนินการและจัดสงรายงานดังกลาว

ใหงานสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไป กอนวันท่ี 

30 ของทุกเดือน

ไม มี ต.ค.-60

ธ.ค.-60

๒
จัดทําหนังสือเวียนเร่ือง การปฏิบัติกิจกรรม 5

 ส IT
งานสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ไม มี ธ.ค.-60 ธ.ค.-60

ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑
จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการ
งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร ไม มี ต.ค.-60

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา แผนท่ี 1

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย
คาใชจา

ย
เร่ิมตน
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แผนงานการบริหารจัดการสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบสารสนเทศสามารถนํามาชวยสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีว-

ภัณฑสัตว นอกจากนี้ในบางกรณีระบบสารสนเทศมีบทบาทเปนโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน ดังนั้นในการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ จะพิจารณาจากยุทธศาสตรที่จะสนับสนุนแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.2557-2561 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557-2561 ที่จะ
สนับสนุนภารกิจหลักตามยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการและนโยบายของกรมปศุสัตว   
 
2.วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการบริหารจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ดานประสิทธิผลจะมุงเนนที่ประโยชนของการใชงานสารสนเทศ และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนที่
คุณลักษณะจําเปนตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของสํานักฯ ซึ่งจะนําไปสูประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การ
พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน GMP  สอดคลองกับวิสัยทัศน“ผลิตชีวภัณฑที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล สรรคสรางนวัตกรรม เพ่ือการปศุสัตวไทย” และภารกิจหลัก“ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ สําหรับ
จําหนายเพื่อควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ตามนโยบายของกรมปศุสัตว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตว สนองตอบความตองการของเกษตรกร” 

- เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและสามารถใช
ในการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหมีการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศกับทุกหนวยงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
- เพื่อขยายกําลังการผลิตวัคซีนใหมีปริมาณวัคซีนท่ีเพียงพอตอความตองการและตรงเวลา 
- เพื่อมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ 
- เพื่อเสรมิสรางการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

3.เปาหมาย 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ป (๒๕๖1-2565) 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
2. รวบรวมขอมูลและสรุปรายงานผล 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ใหคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายทราบ ทุก

ครั้งท่ีมีการประชุม 
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7. วิทยากร 
ไมม ี

 

8. รายละเอียดการดําเนินการ 
1. มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน     
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีขอมูลสําคัญตามภารกิจของหนวยงานที่รวบรวมเปนศูนยกลางเพื่อใชงาน

รวมกัน และดําเนินการจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนขึ้นเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักฯ ออกไปสูสาธารณะการใช
เปนแหลงศึกษาหาความรูของผูที่สนใจและเกษตรกร ประชาชนนิสิตนักศึกษาตลอดจนเปนแหลงรวบรวมขอมูลของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานภายในสํานักฯ และกรมปศุสัตว โดยไดจัดทําฐานขอมูลไวรวม 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ ตามสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ที่ 

1/2553 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เพื่อเปนคณะทํางานในการเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางภาพลักษณที่ดี
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสูสาธารณชน และจัดทําสื่อเผยแพรองคกรและผลิตภัณฑของสํานักฯ ในรูปแบบ
ตางๆ และกําหนดใหงานสารสนเทศ ประสานงานเรื่องฐานขอมูลของสํานักฯเพ่ือตรวจสอบขอมูลในหนาเว็บไซต หรือ
ขอมูลสําคัญตามภารกิจของหนวยงานที่รวบรวมเปนศูนยกลางเพ่ือใชงานรวมกันเปนปจจุบันที่สุดอยางตอเนื่อง และมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการนําเขาและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ตรวจสอบ
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอรองเรียน และสถิติการใชขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ขอมลูแตละประเภทในระบบฐานขอมูลในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกรขึ้นหลาย

ระบบเชน 
- ระบบเครือขายสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  
- ระบบการจัดการองคความรูสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว(KM WebSite) 
- ระบบโปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร 
- ระบบโปรแกรมบันทึกขอมูลวัคซีน 
- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว 
- และ Link หนาเว็บไซตรวม Web link ของทุกหนวยงานในกรมปศุสตัวเพ่ือใหการติดตอ

ประสานงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
4. มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 

- มีการกําหนดสิทธิในการใชงานคอมพิวเตอรใหผูใหในแตละระดับ 
- มีการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตาม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรพ.ศ. 2550 
- มีการจัดทําการซอมแผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบสารสนเทศ  
- มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบสารสนเทศเชนเจาหนาที่ดูแลระบบ

เครื่องโปรแกรมรกัษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเครือขาย 
- มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส IT 

 
9. งบประมาณ 
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 ไมม ี

 

 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

12. คณะทํางาน 
           ไมมี 

 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จํานวนคร้ังในการรายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

14. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการใชงานไดของระบบเครือขายคอมพิวเตอร, ระบบสารสนเทศของสํานักฯ 
 
15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑.สํานักฯ มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการขาราชการ เจาหนาที่ และประชาชนท่ัวไป 
๒.สํานักฯ มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหคําปรึกษาการใชงานระบบสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกต

ตลอดเวลาราชการ ผูใชงานจึงสามารถขอคําปรกึษาเกี่ยวกับวิธีใชงาน การแกไขปญหาระบบสารสนเทศและซอฟตแวร
ประยุกตไดตลอดเวลาการทาํงาน 
3. มีการดูแลปรับแตงระบบเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง ของระบบสารสนเทศและเครือขายใหมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการย่ิงขึ้น 
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ประจําป ๒๕๖๑-2565
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วตัถุประสงค -    เพ่ือให สํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว มีการบริหารจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-    เพื่อให ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    เพื่อให มีการเช่ือมโยงเครือขายสารสนเทศกับทุกหนวยงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

-    เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนให มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธที่ ๑ :1. จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ -    เพ่ือขยายกําลังการผลิตวัคซีนให มีปริมาณวัคซีนท่ีเพียงพอตอความตองการและตรงเวลา

2. ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น -    เพ่ือมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ

สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน -    เพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการ : 1.8 แผนงานการบริหารจัดการสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตัวช้ีวดั จํานวนคร้ังในการรายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการสารสนเทศ

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบริหารท่ัวไปงานสารสนเทศ คาเปาหมาย จํานวน 4 คร้ัง ตอ ป

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ วนัปรับปรุงคร้ังที.่.............. วันที่...............

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

แผน √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง

แผน √ √ √ √ √ √ √ √ √

ทําจริง

ก.ย.-61๓

นําแผนการจัดสรรฯ ไปประกอบการพิจารณา

ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน

ของเดิม

งานสารสนเทศ

นําแผนการจัดสรรฯ ไปประกอบการพิจารณา

ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน

ของเดิม

ไม มี ม.ค.-61

ธ.ค.-60

๒ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร งานสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ไม มี ธ.ค.-60 ธ.ค.-60

ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑ รวบรวมขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร ไม มี ต.ค.-60

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา แผนท่ี 1

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย
คาใชจา

ย
เร่ิมตน
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โครงการปรับปรุงการใชงานระบบอินเตอรเนต็ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดมีระบบเครือขายเดิมเปนระบบที่มีการพัฒนาตั้งแตป…ซึ่งเปนระบบ

ท่ีลาสมัย งานสารสนเทศไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายใหบริการอินเทอรเน็ต จึงไดหาขอมูลและ
ปรึกษา สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. เพื่อศึกษาหาแนวทางปรบัปรุงระบบเครือขายใน แบบที่ผูใชงานสามารถ
เขาถึงอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกมากข้ึนและสามารถใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น เชน 
สมารทโฟน, แท็บเล็ต, โนตบุคเนื่องจากปจจุบันอุปกรณดังกลาวมีบทบาท ความสําคัญมากและสะดวกในการเขาถึง
ขอมลูทางอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนองนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล 
 
๒.วัตถุประสงค 

๑. เพื่อปรับปรุงระบบเครอืขายเดมิใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลของผูใชงานใหใชงานอินเตอรเน็ต 
๓. เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดในที่อุปกรณหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
๔. เพื่อจัดสรรระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
๓.เปาหมาย 

มีระบบบริหารจัดการระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพิ่มศกัยภาพในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ดวยการเชื่อมตออุปกรณที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
๔.สถานที่ดําเนินการ 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
๕.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 
๖.วิธีดําเนินการ 

๑.ศึกษาแผนโครงการรวมถึงความเปนไปได 
๒.จัดทําแผนโครงการ 
๓.ดําเนินงานตามแผนโครงการ 
๔.สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลโครงการ 

 

๗. วิทยากร 
ไมมี 

 
 
๘.รายละเอยีดการดําเนินการ 

1. ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรงุระบบอินเตอรเน็ตของ สทช. 
2. ศึกษขอมูลเดิมและขอมูลใหม ขอความคิดเห็นจาก สํานักงานรัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และดูงานที่ศูนยICT 

กรมปศุสัตว 
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3. วิเคราะหขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
4. จัดทําโครงการปรับปรงุการใชระบบอินเตอรเน็ต 
5. เสนอโครงการเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ดําเนินการปรับปรงุการใชงานอินเตอรเน็ต 
7. ทดสอบการเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตท่ีปรับปรุงแลว เพื่อหาขอผิดพลาดและดําเนินการแกไข 
8. จัดทําคูมือการใชงานอินเตอรเน็ตของ สทช. 
9. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๙.งบประมาณ 

ไมมี 
 
๑๐.ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
๑๑.ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
๑๒.คณะทํางาน 

เจาหนาที่งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
๑๓.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

รอยละความความพึงพอใจของผูใชงานระบบอินเตอรเน็ต 
 
๑๔.การประเมินผล 

ประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจตอระบบการใชงานอินเตอรเน็ต 
 
๑๕.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑.ผูใชงานสามารถเขาระบบอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน 
๒.ผูใชงานสามารถใชงานระบบอินเตอรเน็ตดวยอุปกรณท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
   เชน สมารทโฟนแท็บเล็ตโนตบุค 
๓. มีศักยภาพในการใชงานระบบอินเตอรเนต็อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
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ประจําป ๒๕๖2-2565
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค ๑. เพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายเดิมให มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

กลยุทธที่ ๑ :1.1 จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีให มีจํานวนเพียงพอสามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ ๒. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการคนหาขอมูลของผูใชงานใหใชงานอินเตอรเน็ต

1.2 ปรุบปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายให มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ๓. เพ่ือให ผูใชงานสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดในท่ีอุปกรณหลากหลายมากย่ิงขึ้น

 สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของขอมูลรวมท้ังระบบตางๆ ท่ีจะพัฒนาข้ึน ๔. เพ่ือจัดสรรระบบเครือขายอินเตอรเน็ตให เกิดประโยชน สูงสุด

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย และการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศอยางละเอียดและรัดกุม

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 

แผนปฏิบัติการ : 1.9 โครงการปรับปรุงการใชงานระบบอินเตอรเน็ต ตัวช้ีวัด รอยละความพึงพอใจของผูใชอินเตอรเน็ต

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบริหารท่ัวไปงานสารสนเทศ คาเปาหมาย รยอละ 90

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที.่.............. วันท่ี...............

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

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √ √

ทําจริง

แผน √ √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง

แผน √

ทําจริง
ก.ย.-61๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ งานสารสนเทศ ผูใชอินเตอรเน็ตของ สทช. พอใจ ไม มี ม.ค.-61

ก.ย.-61

๘ จัดทําคูมือการใชงานอินเตอรเน็ตของ สทช. งานสารสนเทศ คูมือการใชงานอินเตอรเน็ต ไม มี ม.ค.-61 ก.ย.-61

๗
ทดสอบการเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตท่ีปรับปรุงแลว เพ่ือหา

ขอผิดพลาดและดําเนินการแกไข
งานสารสนเทศ ระบบอินเตอรเน็ตใชงานไดดี ไม มี ม.ค.-61

ก.ย.-61

๖ ดําเนินการปรับปรงุการใชงานอินเตอรเน็ต งานสารสนเทศ
ปรับปรุงการใชงานอินเตอรเน็ตให ใช

งานไดดีขึ้น
ไม มี ม.ค.-61 ก.ย.-61

๕
เสนอโครงการเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
งานสารสนเทศ คณะกรรมการฯ อนุมัติโครงการ ไม มี ม.ค.-61

ก.ย.-61

๔ จัดทําโครงการปรับปรุงการใชระบบอินเตอรเน็ต งานสารสนเทศ
โครงการปรับปรุงการใชงานระบบ

อินเตอรเน็ต
ไม มี ม.ค.-61 ก.ย.-61

๓ วิเคราะหขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ งานสารสนเทศ ขอมูลท่ีเก่ียวของ ไม มี ม.ค.-61

ต.ค.-60 ธ.ค.-60

๒
ศึกษขอมูลเดิมและขอมูลใหม ขอความคิดเห็นจาก สํานักงาน

รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และดูงานท่ีศูนย ICT กรมปศุสัตว
งานสารสนเทศ รูปแบบการปรับปรุงระบอินเตอรเน็ต ไม มี ธ.ค.-60 ธ.ค.-60

๑ ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตของ สทช. งานสารสนเทศ แนวทางการดําเนินงาน ไม มี

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖1 ป พ.ศ. ๒๕๖2-2565
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีภารกิจหลักคือผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ เพ่ือจําหนาย เพื่อควบคุมปองกันโรค

ระบาดสัตว ตามนโยบายของกรมปศุสัตวรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของเกษตรกร โดยสํานักฯ มีการบริหารงานภายในแบงตามกลุมตนทุนยอย(ป 2560) จํานวน 52 หนวยยอย 

ท่ีตองเบิกวัสดุจากคลังหลัก มาใชในการดําเนินงานดานตางๆ โดยปจจุบันการรับวัสดุ และการเบิก-จายวัสดุ เปนการ

เขียนใบเบิกจากเลมใบเบิกวัสดุของสํานักฯ และนําสงใหฝายคลังพัสดุ เพื่ออนุมัติจาย จึงจะสามารถจายวัสดุน้ันๆ ได 

เมื่อคลังวัสดุจายวัสดุตามใบเบิกแลว ตองทําการบันทึกบัญชีคุมการเบิก-จาย วัสดุ และทําสรุปรายการเบิกจายทุกสิ้น

เดือน ทําใหระบบการเบิก-จาย ของสํานักฯ มีความลาชา ไมทราบการเคลื่อนไหวของจํานวนวัสดุ ณ ปจจุบันได

ทันทวงที  ดังนั้น สํานักฯ จึงมีความจําเปนตองนําระบบบริหารจัดการคลังพัสดุมาใช  เพราะโปรแกรมระบบบริหาร

จัดการคลังพัสดุ สามารถบริหารจัดการพัสดุ ไดตามภารกิจหลักของงานคลังวัสดุ ในดานการเก็บรักษาวัสดุการผลิตและ

วัสดุอ่ืนๆ ของสํานักฯ ให “มีจํานวนถูกตอง สภาพของพรอมใช เบิกจายสะดวกรวดเร็ว” 

 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือบริหารจัดการพัสดุอยางเปนระบบ ตามภารกิจหลักของงานคลังพัสดุ คือ การเก็บรักษาวัสดุการผลิตและ

วัสดุอื่นๆ ของสํานักฯ ใหมี “จํานวนถูกตอง สภาพของพรอมใช เบิก-จาย สะดวก รวดเร็ว” 

 

3. เปาหมาย 
ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ จํานวน 1 ระบบ 

 

4. สถานที่ติดตั้งระบบ 
หองควบคุมระบบเครือขาย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2560 - 2561 

 

6. วิธีการการดําเนินการ 
1. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
2. เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ใหกรรมการพิจารณาคุณลกัษณะเฉพาะของสํานักฯ พิจารณา 
3. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ เสนออนุมัติกรมฯ 
4. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง  
5. แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบบันทึกขอมูลพัสดุ ในฐานขอมูลคลังพัสดุ 
6. ตรวจรับและทดสอบการใชงาน 
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7. สอนการใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ แกผูใช 
8. ใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
9. ติดตามการใชงานระบบและประเมนิผล 

 

7. วิทยากร 
ไมมี 

 

8. รายละเอียดของระบบ 
รายละเอียดตองมีฟงชั่นการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ระบบขอมูลหลักเปนระบบสําหรับนําไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งจะประกอบดวย  
- หมวดวัสดุ  
- หนวยนับ  
- ขอมูลคลังวัสดุ  
- ขอมูลผูจําหนาย  
- ขอมูลกลุม/ฝาย 
- ขอมูลผูใช  

2. ระบบคลังพัสดุเปนระบบขอมูลที่ใชสําหรบัการเคลื่อนไหวของวัสดุ ซึ่งจะประกอบดวย 
 - ระบบรับเขาวัสดุ 
 - ระบบเบิกวัสดุ  
 - ระบบจายวัสดุ  
 - ระบบยืมวัสดุ 
 - ระบบคืนวัสดุ  
 - ระบบสอบถามวัสดุคงเหลือ  

3. ระบบรายงาน เปนระบบขอมูลท่ีใชสําหรับการรายงานวัสดุ ซึ่งจะประกอบไปดวย  
 - รายงานวัสดุคงเหลือ 1 คลังหลัก 52 คลังยอย        
 - รายงานวัสดุคงเหลือตามคลังพัสดุยอย  
 - รายงานวัสดุคงเหลือถึงจุดสั่งซื้อ  
 - รายงานวัสดุคงเหลือที่หมดอายุทุกคลังพัสดุ 
 - รายงานแสดงวัสดุ เคลื่อนไหว-ไมเคลื่อนไหว ทุกคลังพัสดุ 
 - รายงานผูจําหนาย/ผูขายวัสดุ 
 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ใชงบประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนาย ปงบประมาณ 2561 วงเงิน107,000.- 

(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถวน) 

 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่งานสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบ 

14. การประเมินผล 
ความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารคลังพัสดุ 

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การเบิก-จายพัสดุ ทําไดสะดวก รวดเร็วขึ้น  
2. สามารถดูความเคลื่อนไหวของพัสดุไดทันทวงที  
3. ลดตนทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕61

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ือบริหารจัดการพัสดุอยางเปนระบบ

กลยุทธ ท่ี 2 : 1. จัดหาระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและผูใชบริการ

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของเงินทุนฯ ใหรองรบัการทํางานภายใตเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

แผนปฏิบัติการ : 2.1 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการคลังพัสดุ ตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผูใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ คาเปาหมาย รอยละ 90

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูที่เก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที.่.............. วันท่ี..................................

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 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ งานสารสนเทศ คุณลักษณะเฉพาะ

ของระบบฯ

ต.ค.-60 ธ.ค.-60 แผน   

๒ เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ใหกรรมการพิจารณาคุณ

ลักษณะเฉพาะของสํานักฯ พิจารณา

กรรมสเปค เห็นชอบคุณลักษณะ

เฉพาะ

แผน  

๓ นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ เสนออนุมัติกรมฯ งานสารสนเทศ อนุมัติคุณลักษณะ

เฉพาะของระบบฯ

ม.ค.-61 ม.ค.-61 แผน 

๔ ดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ฝายจัดซื้อจัด

จาง

ไดผูรับจาง ม.ค.-61 มี.ค.-61 แผน   

๕ แตงต้ังเจ าหนาท่ีรับผิดชอบบันทึกขอมูลพัสดุ ในฐานขอมูลคลัง

พัสดุ

งานสารสนเทศ ผูรับผิดชอบการ

บันทึกขอมูล

       107,000 มี.ค.-61 มี.ค.-61 แผน 

๖ ตรวจรับและทดสอบการใชงาน งานสารสนเทศ ระบบงานใชงานไดดี เม.ย.-61 มิ.ย.-61 แผน   

๗ สอนการใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ แกผูใช งานสารสนเทศ ระบบใชงานไดดี ก.ค.-61 ก.ย.-61 แผน 

๘ ใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ แผน   

๙ ติดตามการใชงานระบบและประเมินผล งานสารสนเทศ ผูใชพึงพอใจ ส.ค.-61 ก.ย.-61 แผน  

ป พ.ศ. ๒๕๖1

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕60
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว 

๑.หลักการและเหตุผล 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีภารกิจหลัก คือ ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ สําหรับจําหนายเพ่ือควบคุม

ปองกันโรคระบาดสัตว ตามนโยบายของกรมปศุสัตว เพ่ือตอบสนองความตองการของเกษตรกร โดยสํานักฯ มีคลัง

วัคซีน ๘๘ หนวยยอย ที่ตองเบิกวัคซีนจากคลังหลักและจําหนายวัคซีน ดังนั้น สํานักฯ จึงมีความจําเปนตองใช

โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตวมาใช ในการบริหารจัดการวัคซีน โดยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

คลังชีวภัณฑสัตว จะชวยใหสามารถบริหารจัดการระบบคลังวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.วัตถุประสงค 

 ๑. ทราบปริมาณวัคซีนคงเหลือในคลัง ณ ปจจุบัน (real-time) ทั้งคลังใหญท่ี สทช. ,เขต1-9 และแต   

             ละจังหวัด 

 ๒. ทราบปริมาณวัคซีนที่กระจายลงแตละพื้นที่ท่ัวประเทศ 

 ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวยการผลิต โรงงานผลิตสามารถวางแผนการผลิตเปรียบเทียบกับความ 

            ตองการรายเดือนไดตลอดเวลา ชวยในการตัดสนิใจและลดขั้นตอนการสอบถามขอมูลวัคซีนคงเหลือ 

 ๔. ลดขั้นตอนการสอบถามขอมูลวัคซีนคงเหลือในแตละจังหวัด และสามารถวางแผนการเบิกวัคซีนใน 

             แตละเขตพ้ืนที่ไดสะดวกมากขึ้น 

 ๕. อํานวยความสะดวกแกผูใชงาน 

 ๖. ทราบเสนทางการเคลื่อนไหวของวัคซีน ปริมาณวัคซีนและระยะเวลาในการขนสงต้ังแตตนทางไป  

             ยังปลายทาง 

 ๗. ทราบยอดการขายของวัคซีนแตละจังหวัดในแตละเดือน และติดตามยอดรายไดของ สทช.ราย  

            เดือน ไตรมาสและรายป 

๓. เปาหมาย 

 สามารถเขาถึงโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ไดจากทุกชองทางไมวาจะเปนมือถือ    

คอมพิวเตอรและโนตบุค เพียงแคอุปกรณน้ันสามารถตออินเตอรเน็ตเขาเว็บไซตได สามารถเขา ตรวจสอบขอมูลใน

คลังวัคซีนปจจุบัน โดยไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม 

4. สถานที่ 

ติดตั้งระบบงานบน server ของ สรอ. 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 

6. วิธีการดําเนินการ 

๑. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือและรางขอบเขตงานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ 

๒. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะเสนออนุมัติกรมฯ 

๓. ประกาศจัดซื้อ-จัดจาง 
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๔. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตวและประชุมหารือ 

๕. ตรวจรับระบบงานและทดสอบการใชงาน 

๖. ใชงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลงัชีวภัณฑสัตว 

 

7. วิทยากร 

ไมม 

8. ขอบเขตของระบบงาน 

4. ระบบขอมูลหลักเปนระบบสําหรับนําไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งจะประกอบดวยฟงกชั่น
ดังตอไปนี ้

1.1 ขอมูลวัคซีน ประกอบดวย 
- รหัสวัคซีน     เปนรหัสเพ่ือไวสําหรับอางอิงชื่อวัคซีนในระบบ (สามารถกําหนดรหัสใหม

อัตโนมัติหรือกําหนดเอง) 
- ชื่อวัคซนี (ภาษาไทย)   ระบุชื่อวัคซีนเปนภาษาไทย  
- ชื่อวัคซนี (ภาษาอังกฤษ)  ระบุชื่อวัคซนีเปนภาษาอังกฤษ   
- ราคาตอหนวย  ระบุราคาซื้อและราคาขาย 
- รหัสบารโคด    ระบุเพ่ือใชสาํหรบัเคร่ืองบารโคด (สามารถเลือกใชคียปกติ และเคร่ือง 

บารโคด) 
- วันหมดอายุ     ระบุวันหมดอายุ 
- หมายเหตุ    เมื่อตองการขอมูลเพ่ิมเติมสามารถระบุในหมายเหตุได 
- รูปภาพ    สามารถนํารูปภาพของวัคซีนเพ่ิมเขาไปในระบบได 
1.2 หมวดหมูวัคซนี ประกอบดวย 
- รหัสหมวด  ระบุรหัสหมวด 
- ชื่อหมวด  ระบุชื่อหมวดหมูวัคซีน 
- รายละเอียด      เพ่ิมเติมขอมูลของหมวดหมูวัคซีน 
1.3 หนวยนับ ระบุหนวยนับของวัคซีน 
- ชื่อหนวยนับ(ภาษาไทย)  ขวด /ซีซี./โดส 
1.4 ขอมูลคลังวัคซีนยอย ประกอบดวย 1 คลังหลัก 88 คลังยอยและสามารถเพ่ิมคลังยอยไดถึง 

150 คลังยอย 
- รหัสคลัง  ระบุรหัส 1 คลังหลัก 88 คลังยอย 
- ชื่อคลังวัคซีน     ระบุชื่อคลังวัคซีน (88 คลังยอย) 
1.5 ขอมูลผูใชงาน  
- รหัสผูใช     ระบุรหัสผูใช 13 หลัก 
- ชื่อ-นามสกุล  ระบุชื่อ-นามสกุล 
- รหัสผาน     รหัสผานสามารถใสตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ตัวเลข ไมควรใสสัญลักษณ

พิเศษ  เชน * , . / \ $ % # @ เปนตน  
1.6 สิทธิในการเขาใช   

USER(APPROVE2)   : สิทธิในการเบิกวัคซีนจากคลังหลัก อนุมัติจายวัคซีนจากคลังยอย 
MANAGER  : มีสิทธิสามารถทําไดทุกอยางในระบบ ยกเวนการอนุมัติ  
APPROVE1  : มีสิทธิในการอนุมัติจายวัคซีนที่คลังหลัก 
OBSERVER  : มีสิทธิในการเรียกดูขอมูลไดอยางเดียว 
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5. ระบบคลังวัคซีนเปนระบบขอมูลที่ใชสําหรับการเคลื่อนไหวของวัคซีน ซึ่งจะประกอบไปดวยฟงชั่นตอไปนี้ 

 2.1 ระบบรับเขาวัคซีน 
 2.2 ระบบเบิก-จายวัคซีน 
 2.3 ระบบโอน-ยายวัคซีน 
 2.4 ระบบรับคืนวัคซนี 
 

2.1 ระบบรับเขาวัคซีน 
1. เลขที่ใบสง   ระบบจะสรางรหัสการซื้ออัตโนมัติ 
2. วันที่     ระบุวันท่ี 
3. รหัสวัคซีน   ระบุรหัสวัคซนี 
4. ชื่อวัคซีน    ระบบจะถึงขอมูลจากรหัสวัคซีน 
5. จํานวนวัคซีนเขาคลัง  ระบุจํานวน 
6. จํานวนตัวอยางที่สงทดสอบ ระบุจํานวน  
7. หนวยนับ   ขวด/ซีซี/โดส 
8. Lot การผลิต   ระบุจํานวนเงินและชองทางการชําระเงิน 
9. วันหมดอายุ   ระบุวันหมดอายุ 
10. รหัสคลัง   ระบุชื่อคลังวัคซีน 
11. ผูสง    ระบบจะดึงขอมูล User name ที่ Log In เขาใชงานระบบ 
12. ผูรับ    ระบุผูรับ 
13. หมายเหตุ    รายละเอียดเพิ่มเติมของวัคซีน 

   
2.2 ระบบการเบิก-จายวัคซีน 
1. รหัสใบเบิก     ระบบจะสรางรหัสใบเบิกใหอัตโนมัติ 

 2. วันที่ทํารายการ    ระบุวันท่ีขาย 
 3. ผูเบิก     ระบบจะดึงขอมูล Username ตอน Login เขาใชระบบ 
 4. รหัสวัคซีน    ระบุรหัสวัคซนี 
 5. ชื่อวัคซีน    ระบบจะดงึชื่อวัคซีนจากรหัสวัคซนี 
 5. คลังที่เบิก     ระบุคลังวัคซีนที่เบิก 
 6. จํานวน    ระบุจําหนวย 
 7. หนวยนับ    ระบุหนวยนับ 

8. ราคา     ระบุราคาขาย 
 9. จํานวนเงนิ    ระบบจะคาํนวณใหอัตโนมัติ 
 10. หมายเหตุ     รายละเอียดเพ่ิมเติมการขาย 
 

2.3 ระบบโอน-ยายวัคซีน 
 1. คลังวัคซีน     ชื่อคลังวัคซีนที่มีอยูในระบบ (88 คลัง) 
 2. วัคซีนคงเหลือ    รายการวัคซีนคงเหลือ และมูลคาของวัคซีน 
 3. รหัสรายการโอน    ระบบจะสรางรหัสการโอนอัตโนมัติ 
 4. รายละเอียดการโอนวัคซีนระหวางคลัง  ระบุคลังที่โอนออก และคลังที่รับโอนเขา 
 5. วันที่ทํารายการ    ระบุวันท่ีโอน 
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 6. รายละเอียดวัคซีนท่ีโอน   ระบุรหัสวัคซีน ชื่อ จํานวนที่โอน 
 7. หมายเหตุ     รายละเอียดเพิ่มเติมในการโอน 
 
 2.4 ระบบรับคืนวัคซีน 
 1. วันที่รับคืนวัคซีน    ระบุวันที่รบัคืนวัคซีน  
 2. สาเหตุการคืน    ระบุสาเหตุการคืน “หมดอายุ” หรือ “ชํารุด” 
 3. รายละเอียด      อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของการคืนวัคซีน  
 4. รปูภาพ     แนบรูปภาพวัคซีนที่ตองการคืน 
 

6. ระบบจําหนายวัคซีนประกอบดวย  
ระบบการขาย 

 1. รหัสการขาย     ระบบจะสรางรหัสการขายอัตโนมัติ 
2. วันที่ทํารายการ    ระบุวันท่ีขาย 
3. ชื่อลูกคา     ระบุชื่อลูกคา 
4. รหัสวัคซีน    ระบุรหัสวัคซนี 
5. ชื่อวัคซีน    ระบบจะดงึชื่อวัคซีนจากรหัสวัคซนี 
6. คลังวัคซีนที่ขาย    ระบุคลังวัคซีนที่ขายวัคซนี 
7. จํานวน    ระบุจําหนวย 
8. หนวยนับ    ระบุหนวยนับ 
9. ราคา     ระบุราคาขาย 
10. จํานวนเงนิ    ระบบจะคํานวณใหอัตโนมัติ 
11.การชําระเงิน    ระบุรูปแบบการชําระเงิน “เงินสด” หรือ “เช็ค” 
12. หมายเหตุ     รายละเอียดเพิ่มเติมการขาย 

 
7. ระบบรายงาน เปนระบบขอมูลท่ีใชสําหรับการรายงานขอมูลวัคซีน และสามารถนําขอมูลออกมาเปนไฟล 

excel ได ซึ่งจะประกอบไปดวย  
 - รายงานสรุปยอดคงเหลือจากทุกคลังวัคซีน แยกเปนแตละชนิดวัคซีน 
 - รายงานวัคซีนคงเหลือแตละคลังวัคซีน แยกเปนแตละชนิดวัคซีน 
 - รายงานสรุปยอดรายไดรวมและแยกตามคลังวัคซีน 
 - รายงานสรุปยอดรายไดรวมแตละชนิดวัคซีน 
 - รายงานแจงเตือนวันหมดอายุของวัคซีนทุกคลังวัคซนีเมื่อวัคซีนใกลหมดอายุ 
 - รายงานแสดงวัคซีน เคลื่อนไหว-ไมเคลื่อนไหว  
 - รายงานการเบิกจาย (โอน) วัคซีน ในแตละเขต จังหวัด (คลัง) 
9. งบประมาณในการดําเนินการ 

  ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 2561 วงเงิน 

214,000.- (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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เจาหนาที่งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

12. คณะทํางาน 

เจาหนาที่งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบ 

14. การประเมินผล 

ใหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 สามารถเขาถึงโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ไดจากทุกชองทางไมวาจะเปนมือถือ    

คอมพิวเตอรและโนตบุค เพียงแคอุปกรณน้ันสามารถตออินเตอรเน็ตเขาเว็บไซตได สามารถเขา ตรวจสอบขอมูลใน

คลังวัคซีนปจจุบัน โดยไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖1

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วตัถุประสงค1.เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือระบบจัดเก็บขอมูล สืบคนขอมูล ติดตามการเบิกจายชีวภัณฑสัตว

กลยุทธ ท่ี 2 : 1. จัดหาระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและผูใชบริการ 2.เพ่ือตรวจสอบยอดคงเหลือชวีภัณฑสัตวและตัดยอดจากคลังหลัก -คลังเขต-คลังจังหวัดแบบReal time

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของเงินทุนฯ ใหรองรับการทํางานภายใตเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 3.สามารถทํารวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานเพ่ือเสนอตอผูบริหารเพ่ือเปนแนวทาง

แผนปฏิบัติการ : 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ในการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ ตัวช้ีวัด รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบ

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการขอขอมูล คาเปาหมาย รอยละ 90

วนัปรับปรุงคร้ังที.่.............. วันท่ี ..................

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 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือและรางขอบเขต

งาน

งานสารสนเทศ คุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ
แผน

  

2 เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ใหกรรมการ

พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของสํานักฯ พิจารณา

กรรมสเปค เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
แผน

 

3 นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะ เสนออนุมัติกรมฯ อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะของ

ระบบฯ แผน


4 ดําเนินการประกาศจัดซ้ือ-จัดจาง ผายจัดซ้ือจัดจาง ไดผูรับจาง 214,000
แผน

  

5 แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีว

ภัณฑสัตวและประชุมหารือ

คณะทํางาน
แผน



6 ตรวจรับระบบงานและทดสอบการใชงาน ระบบงาน
แผน

  

7 ใชงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ใชโปรแกรมระบบงานระบบได
แผน

  

ป พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีหนาที่บริหารจัดการดานสารสนเทศของสํานักฯ ในดาน

การบรหิารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร มีจํานวนครุภัณฑที่ตองดูแลเปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันการบรหิารจัดการยังไม

เปนมีระบบ ทําใหการทํางานเกิดความลา ไมทันกาลดังนั้น ระบบบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร จึงเปนสิ่งที่มี

ความจําเปนตอการบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักฯ เพ่ือทําใหการบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ รวดเร็ว ทันเวลา 

3. เปาหมาย 
ระบบบริหารจัดการครภุัณฑคอมพิวเตอรจํานวน 1 ระบบ  

4. สถานที่ติดตั้งระบบ 
หองควบคุมระบบเครือขาย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562 - 2563 

6. วิธีการดําเนินการ 
10. ศึกษาระบบงานครุภัณฑ รวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
11. หารือผูที่เก่ียวของและวิเคราะหขอมูลท่ีได เพ่ือออกแบบความตองการ ใหกับระบบ 
12. เขียนความตองการของระบบฯ ในรูปแบบกระบวนงาน (Flowchart) 
13. กําหนดขอบเขตของระบบฯ เพ่ือนําไปกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
14. เขียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารทะเบียนทรัพยสนิ 
15. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ ตอคณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ 
16. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ 
17. เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ใหกรรมการเปคของ สทช. พิจารณา 
18. เสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ เพื่อขออนุมัติกรมฯ 
19. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
20. ตรวจรับและทดสอบการใชงาน 
21. สอนการใชงาน ใหกับผูใช 
22. ใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทะเบียนทรัพยสิน 
23. ติดตามและประเมินผล 

 

7. วิทยากร 
ไมมี 

 

8. รายละเอียดของระบบงาน 
ระบบบริหารจัดการครภุัณฑคอมพิวเตอรประกอบดวยฟงชั่นการทํางานดังนี้ 
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1. ระบบจัดการขอมูลหลัก 
2. ระบบบจัดการการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ 
3. ระบบบจัดการทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร 
4. ระบบบจัดการการโอน-ยาย 
5. ระบบบจัดการราคาและคาเสื่อม 
6. ระบบบจัดการการจําหนาย 
7. ระบบบันทึกประวัติการซอม 
8. ระบบบารโคดและคิวอารโคด ในการคนหา 
9. ระบบรายงานและการพิมพ 
10. ระบบบจัดการขอมลูผูใช 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 2562  วงเงิน  

200,000  บาท (สองแสนบาทถวน) 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไปสํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่งานสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการครภุัณฑคอมพิวเตอร ไมนอยกวารอยละ 90  

 

14. การประเมินผล 
ใชแบบสอบถาม 

 

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน ขอมูลมีความถูกตอง ทันกาล  
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕62

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ือบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ 

กลยุทธ ท่ี 2 : 1. จัดหาระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับภารกิจหลักและสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและผูใชบริการ รวดเร็ว ทันเวลา

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของเงินทนุฯ ใหรองรับการทํางานภายใตเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

แผนปฏิบัติการ : 2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร ตัวช้ีวัด รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ คาเปาหมาย รอยละ 90

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี..................................

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 ศึกษาระบบงานครุภัณฑ(ทะเบียนทรัพย สิน) รวบรวมขอมูล 

เอกสารท่ีเก่ียวของ

งานสารสนเทศ ขอมูลเอกสารงานครุภัณฑ ต.ค.-61 ธ.ค.-61   

๒ หารือผูท่ีเก่ียวของและวิเคราะหขอมูลท่ีได เพ่ือออกแบบความ

ตองการ ให กับระบบ

งานสารสนเทศ ความตองการของระบบฯ ธ.ค.-61 ก.พ.-62   

๓ เขียนกระบวนงานระบบทะเบียนทรัพย สินในรูปแบบ Flowchart งานสารสนเทศ กระบวนงาน (Flowchart) ก.พ.-62 เม.ย.-62   

๔ กําหนดขอบเขตของระบบฯ เพ่ือนําไปกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ งานสารสนเทศ ขอบเขตของระบบฯ เม.ย.-62 พ.ค.-62    

๕ เขียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทะเบียน

ทรัพย สิน

งานสารสนเทศ โครงการฯ พ.ค.-62 มิ.ย.-62  

๖ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณตอคณะ

กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

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

ป พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
ป พ.ศ. ๒๕61
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เปนหนวยงานที่ใชโครงสรางการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต

วัคซีนจําหนาย : มีหนาที่ผลิตวัคซีน เพ่ือปองกันโรคระบาดสัตว มีหนวยงานภายใน (ป 2561) ดังนี้ กลุมผลิตชีวภัณฑ 
กลุมควบคุมคุณภาพ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมสัตวทดลอง กลุมบริหารชีวภัณฑ กลุมบริการวิชาการ กลุมชางซอมบํารุง 
ฝายบริหารทั่วไป และฝายประกันคุณภาพ ในการบริหารจัดการขอมูลของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ยัง
ขาดระบบฐานขอมูลท่ีใชจัดเก็บขอมูลสําคัญตางๆ เชน ขอมูลงบประมาณ/ประมาณการ ขอมูลการประชุมของบอรด
บริหารเงินทุนฯ รายงานผลการดําเนินงาน ฯลฯ เพ่ือใหการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนดําเนินการไดอยางเปนระบบ
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร อํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซนีจําหนายดังกลาว 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนฯ ใชในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนฯ และสามารถนําเทคโนโลยีมา

ชวยในการวางแผนพัฒนาทุนหมุนเวียนเชิงกลยุทธได  

3. เปาหมาย 
ฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายจํานวน 1 ระบบ 

4. สถานที่ติดตั้งระบบ 
หองควบคุมระบบเครือขาย งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2563 -  2564 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
2. ศึกษารายละเอียดบริหารและการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
3. วิเคราะหขอมูลรายละเอียดตางๆ เพื่อจัดหมวดหมูของขอมูล 
4. ออกแบบระบบฐานขอมูลตามหมวดหมู ของทุนหมุนเวียนฯ 
5. กําหนดขอบเขตของระบบฐานขอมูลแตละหมวดหมู 
6. เขียนโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
7. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
8. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รางTOR ของระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
9. นําเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ ใหกรรมการสเปคของ สทช. พิจารณาอนุมัติ 
10. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะของระบบฯ จากกรมปศุสัตว 
11. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 
12. ทดสอบการใชงานและตรวจรับ 
13. สอนการใชงานระบบฯ ใหกับผูใช 
14. ใชงานระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
15. ติดตามการใชงานและประเมินผล 

 

7. วิทยากร 
ไมมี 
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8. รายละเอียดของระบบงาน 
ฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประกอบดวยระบบงานดังตอไปนี้ 

1. ระบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป(ตัวชี้วัดเงนิทุนฯ) 
2. ระบบบริหารงบประมาณและประมาณการรายจาย 
3. ระบบบริหารการจัดซื้อ-จัดจาง (แผน-ซื้อ-ผล) 
4. ระบบบริหารจัดการการประชุมบอรดบริหารเงินทุนฯ 
5. ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนฯ 
6. ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7. ระบบขอมูลพ้ืนฐานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
8. ระบบรายงาน 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 2563 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไปสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

14. การประเมินผล 
สังเกต ซักถาม และใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงาน 

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
สามารถบริหารจัดการทนุหมุนเวียนไดอยางเปนระบบ
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕62

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ือให มีระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนฯ ใชในการบริหารจัดการ

ทุนหมุนเวียนฯ และสามารถนําเทคโนโลยีมาชวย

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของเงินทุนฯ ใหรองรับการทํางานภายใตเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง ในการวางแผนพัฒนาทุนหมุนเวียนเชิงกลยุทธได 

แผนปฏิบัติการ : 2.4 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ตัวช้ีวัด รอยละความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูล

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ คาเปาหมาย รอยละ 90

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ผูท่ีเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วนัท่ี..................................

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 ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียน

เพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย

งานสารสนเทศ แนวทางพฒันา ต.ค.-61 พ.ย.-61 แผน  

๒ ศึกษารายละเอียดบริหารและการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ 

และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ

งานสารสนเทศ รายละเอียด

เก่ียวกับการ

พ.ย.-61 ธ.ค.-61 แผน  

๓ วิเคราะหขอมูลรายละเอียดตางๆ เพ่ือจัดหมวดหมูของขอมูล คณะกรรมการ

บริหารทุน

หมวดหมูของขอมูล ธ.ค.-61 ก.พ.-62 แผน   

๔ ออกแบบระบบฐานขอมูลตามหมวดหมู ของทุนหมุนเวียนฯ งานสารสนเทศ รูปแบบการแสดง

ขอมูลผานแอปฯ

ก.พ.-62 เม.ย.-62 แผน   

๕ กําหนดขอบเขตของระบบฐานขอมูลแตละหมวดหมู งานสารสนเทศ ขอบเขตของ

ฐานขอมูล

เม.ย.-62 พ.ค.-62 แผน  

๖ เขียนโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต

วัคซีนจําหนาย

งานสารสนเทศ โครงการฯ พ.ค.-62 มิ.ย.-62 แผน  

๗ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการทุนหมุนเวียน งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการฯ มิ.ย.-62 ก.ย.-62 แผน    

ป พ.ศ. ๒๕61 ป พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

กลยุทธ ท่ี 2 : 1. จัดหาระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและผูใชบริการ

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ
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โครงการสงเสริมทักษะความรูดาน IT แกบุคลากรของสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารในยุค THAILAND 4.0” 

16. หลักการและเหตุผล 
องคกรตางๆ รวมทั้ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหมมาใชในการปรับปรุงใหผลการดําเนินงานดีขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

องคกร พรอมกันนั้นจึงตองพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรทุกๆ ดาน ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยี บุคลากรท่ีทํางานใน

สํานักงาน ในโรงงาน ภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันท่ีจะตองชาญฉลาด รูเทา

ทันสื่อ เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปรับท้ังการวางแผนการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชกับองคกร การปรับ

กระบวนการทํางานใหเขากับยุค Thailand 4.0 การปรับและพัฒนาบุคลากรใหพรอม ทั้งดานทัศนคติ ความรู ทักษะ 

รวมไปถึงวัฒนธรรมองคกรใน Thailand 4.0 ทั้งนี้ในเบื้องตน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  จึงจําเปนตองเตรียม

ความพรอมใหบุคลากรทุกฝาย ใหเปดใจรับและมีทัศนคติที่ดีตอการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 

Thailand 4.0 รวมทั้งตองมีความรูและมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตอการทํางานและการดําเนิน

ชีวิต เพื่อใหพรอมรับตอกระบวนการปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล (Thailand 4.0) และเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 

17. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหไดรับความรูความเขาใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถบริหารโครงการตาง ๆ ดานไอทีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอยูภายใตการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งไดมกีารดําเนินการวางแผนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

18. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

19. สถานที่จัดฝกอบรม/สัมมนา 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถานศกึษา / สวนราชการ /โรงแรมรีสอรท ในจังหวัดนครราชสีมา 

20. ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา 
ระยะเวลา 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

21. วิธีการฝกอบรม/สัมมนา 
การบรรยายแบงกลุมลงมือปฏิบัติ 

  

22. วิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

23. รายละเอียดหลักสูตร    7  ช่ัวโมง 
 การวางแผนและกําหนดกลยุทธ (Planning & Strategy)  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสารสนเทศ (ITRisk Management )  
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารโครงการ 
 สารสนเทศเชิงวิเคราะห (Analytics) 
 การบริหารงานดานความปลอดภัย (Security Management) 
 การบริหารจัดการดานเอกสาร (Document Management) 
 การประชาสัมพันธ  (Public Relations) 
 การทดลองลงมือ Workshop 
 Case Study 

24. งบประมาณในการดําเนินการ 
ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 2562ดังนี้ 

9.1  คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน 5,800 บาท 

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

9.2  คาอาหาร รวมเปนเงนิ 36,800 บาท 

  - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวม 80 คนๆ ละ 1 มื้อ  

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

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

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

  9.3 คาอาหารวางรวมเปนเงิน 9,200 บาท 

- คาอาหารวาง ผูเขารวม 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 8,000 บาท 

- คณะทํางาน ท่ีปรึกษาโครงการ และวิทยากร 6 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

9.4 คาตอบแทนวิทยากร รวมเปนเงิน 33,600 บาท 

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

 9.5 คาเชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 

 9.6 คาใชจายในการเดินทางสําหรับวิทยากร เปนเงิน 5,000 บาท 

 9.7 คาเอกสารประกอบการอบรม และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 20,000 บาท 

 รวมคาใชจายทั้งสิ้น เปนเงิน 126,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) 

หมายเหตุ :คาใชจายในการอบรม บางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ใหอยูในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ

งบประมาณรายจาย 
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25. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

26. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

27. คณะทํางาน 
เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

28.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละ ความรู ความเขาใจหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 90 (ทําแบบทดสอบ) 

29. การประเมินผลโครงการ 
 การประเมินโครงการ ใชเคร่ืองมือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับโครงการ 

 การประเมินหลักสูตร ใชเคร่ืองมือแบบทดสอบความรูกอนและหลัง 

30. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขาอบรม/สัมมนาไดรบัความรูความเขาใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
2. ผูเขาอบรม/สัมมนา สามารถวางแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถและศักยภาพดานIT

กลยุทธ ท่ี 3 : 3.1 พัฒนาและสงเสริมให บุคลากรมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ให กับบุคลากรภายในทุนหมุนเวียน

 สอดคลองกับยุค THAILAND 4.0

แผนปฏิบัติการ : 3.1 โครงการสงเสิรมทกัษะความรูดาน IT แกบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตัวช้ีวัด จํานวนหลักสูตรดานITท่ีบุคลากร สทช.ไดรับการฝกอบรม

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ คาเปาหมาย 1 หลักสูตร/ป

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูท่ีเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที่............... วนัที.่.................................

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 หาหลักสูตรITท่ีสอดคลองกับยุค Thailand 4.0 และกําหนด

ระยะเวลาในการจัดโครงการ ขอใชงบป 2563

งานสารสนเทศ หลักสูตร ต.ค.-61 ธ.ค.-61 แผน   

๒ คนหาวิทยากรและติดตอสอบถามตามหลักสูตรท่ีตองการจัด

ฝกอบรมในปงบประมาณ 2562

งานสารสนเทศ วิทยากร ธ.ค.-61 ก.พ.-61 แผน   

๓ จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม

ปงบประมาณ 2562

งานสารสนเทศ สถานท่ีฝกอบรม ก.พ.-61 มี.ค.-61 แผน  

๔ เขียนโครงการสงเสริมทักษะความรูดานIT เพ่ือขอนุมัติงบป 2562 งานสารสนเทศ โครงการฯ มี.ค.-61 พ.ค.-61 แผน   

๕ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการฯ (โครงการงบป 

2563)

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

๖ ทําหนังสือเชิญวิทยากรตามโครงการท่ีอนุมัติใชงบประมาณป  

2562

งานสารสนเทศ หนังสือตอบรับจาก

วิทยากร

ต.ค.-61 พ.ย.-61 แผน  

๗ ติดตอสถานท่ีท่ีจะจัดฝกอบรมของงบประมาณป  2562 งานสารสนเทศ สถานท่ีฝกอบรม ธ.ค.-61 ธ.ค.-61 แผน 

๘ ขออนุมัติโครงการตอคณะกรรมการประกันคุณภาพฯและ เสนอ 

ผอ. สทช. อนุมัติในหลักการ (โครงการงบป 2562)

งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการ ม.ค.-62 ก.พ.-62 แผน  

๙ แจงเวียนรายช่ือใหผูเขาอบรมทราบ (โครงการงบป  2562) งานสารสนเทศ ผูเขาอบรมรับทราบ มี.ค.-62 มี.ค.-62 แผน 

๑๐ ดําเนินการจัดฝกอบรม (โครงการงบป 2562) งานสารสนเทศ ดําเนินการไดเรียบรอย เม.ย.-62 ก.ย.-62 แผน      

๑๑ ติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการงบป 2562) งานสารสนเทศ ผูเขาอบรมมีความพึง

พอใจ

ก.ย.-62 ก.ย.-62 แผน 

ป พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ

ป พ.ศ. ๒๕61
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดาน IT 
หลักสูตร “Network System Administration Techniques for IT Professionals 

การพัฒนาทักษะผูบริหารระบบเครือขาย” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันความตองการที่สูงข้ึนของการทํางานในลักษณะทีมเวิรค หรือการเชื่อมตอระบบเปนเครือขายตั้งแต

ขนาดเล็ก แบบ Peer-to-Peer เพ่ือใชขอมูลในฮารดดิสกหรือใชเคร่ืองพิมพรวมกัน ไปจนถึงระบบเครือขายขนาดใหญ 

ดวยเหตุนี้ผูบริหารระบบ จึงตองมีความรูดานเทคนิคการออกแบบ และควบคุมระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพสําหรับ 

การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 
ผูเขารับการอบรมจะไดเรยีนรูพ้ืนฐานของระบบเครือขาย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใชอุปกรณ 

Switching, Router รวมทั้งความรูดานระบบรักษาความปลอดภัย (Security) การเลือกใช Firewall ตลอดจนเรียนรู

การติดตั้ง Windows Server และการใชงานระบบ UNIX/Linux รวมท้ัง Tools ตางๆ ที่นํามาใชในการจัดการกับ

ระบบ เครือขาย เชน IDS (Intrusion Detection System) 

3. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารระบบเครือขาย 
 ชางเทคนิคระดับสูง, Customer Support, System Engineer ที่ตองรับผิดชอบระบบเครือขาย 
 System Administrator, MIS Manager, EDP Manager, Computer Department Manage 

4. สถานที่จัดฝกอบรม 
สถาบันศึกษาของเอกชน/ รัฐบาล องคกรภาครัฐ / สถาบันฝกอบรม 

5. ระยะเวลาการฝกอบรม 
จํานวนช่ัวโมงในการฝกอบรม: 5 วัน (30 ชั่วโมง) 

6. วิธีการฝกอบรม 
การบรรยายและลงมือปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
 ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเอกชน/รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

8. รายละเอียดหลักสูตร    30  ช่ัวโมง 
a. Internetworking Basic (OSI Reference Model) Introduction to LAN Protocol 

b. Introduction to WAN Technologies 
c. Bridging and Switching Basics 
d. Routing Basics and Routing Protocol 
e. Network Management Basics (RMON and SNMP) 
f. Ethernet and Gigabit Ethernet Technologies 
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g. Frame Relay 
h. Point-to-Point Protocol (PPP) 
i. Virtual Private Networks (VPNs) 

j. Asynchronous Transfer Mode (ATM) 
k. Introduction to TCP/IP Protocol Suite 

l. Security Technologies (Cryptography, PKI, SSL) 
m. Authentication, Authorization and Accounting (RADIUS) 

n. Directory-Enabled Networking (NDS, AD, LDAP) 
o. Firewall and Network Caching Technologies 

p. Hacker Issue and Intrusion Detection System (IDS) 
q. Windows Server 2003 Lab 
r. UNIX/Linux Lab 
s. Packet Sniffers Lab 
t. Vulnerability Scanner Demonstration 
u. IDS Demonstration 

 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป 2562 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เจาหนาที่งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

12. คณะทํางาน 
ไมมี 

13.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละ ความรู ความเขาใจในหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 90 

14. การประเมินผลโครงการ 

ใชแบบสอบถาม การสังเกตุ  

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจระบบเครือขาย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใชอุปกรณ Switching, 

Router รวมทั้งความรูดานระบบรักษาความปลอดภัย (Security) การเลือกใช Firewall ตลอดจนเรียนรูการติดตั้ง 

Windows Server และการใชงานระบบ UNIX/Linux รวมทั้ง Tools ตางๆ ที่นํามาใชในการจัดการกับระบบ
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕61-2565
ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรให ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถและศักยภาพ

กลยุทธที่ 3 : 3.1 พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน IT

 สอดคลองกับยุค THAILAND 4.0

แผนปฏิบัติการ : 3.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดาน IT ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตัวช้ีวัด จํานวนคร้ังท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน IT

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ คาเปาหมาย 2 คร้ัง/ป

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของผูท่ีเก่ียวของ วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันท่ี..................................

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 ศึกษาเน้ือหาหลักสูตรท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดานIT ของทุนหมนเวียนในปจจุบัน งานสารสนเทศ หลักสูตร

ต.ค.-61 ธ.ค.-61 แผน

  

๒ ศึกษา หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ท่ีเปดรับฝกอบรมดาน IT งานสารสนเทศ หนวยงาน/สถาบันท่ีรับฝกอบรม

ธ.ค.-61 ก.พ.-62 แผน

  

๓ เขยีนโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดาน IT ของทุนหมุนเวียนฯ งานสารสนเทศ โครงการฯ

ก.พ.-62 เม.ย.-62 แผน

  

๔ เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการฯ

เม.ย.-62 ก.ย.-62 แผน

     

๑ ป 2562(ต้ังแต ต.ค.61-ก.ย.62)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ
ต.ค.-61 ก.ย.-62 แผน

๑ ป 2563(ต้ังแต ต.ค.62-ก.ย.63)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ
ต.ค.-62 ก.ย.-63 แผน

๑ ป 2564(ต้ังแต ต.ค.63-ก.ย.64)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ
ต.ค.-63 ก.ย.-64 แผน

๑ ป 2565(ต้ังแต ต.ค.64-ก.ย.65)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ
ต.ค.-64 ก.ย.-65 แผน

ป พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ที่
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ

ป พ.ศ. ๒๕61
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตสํานกัเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยระบบเว็บไซตที่พัฒนา ปรับปรุง ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 

ยุทธศาสตร การจัดซื้อจัดจาง วัคซีนและสารทดสอบ รายงานตางๆ ขาวประชาสัมพันธ ขาวสารภาพกิจกรรม การ

เชื่อมเว็บไซตที่เกี่ยวของ ระบบสมาชิก บทความ เอกสารเผยแพร ประกาศ การประชุม สัมมนา เยี่ยมชมศึกษางาน 

ขอมูลดานวิชาการ ฯ ซึ่งการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต ของ สทช. นั้นเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการ ที่มคีวามสนใจ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหไดขอมูลขาวสาร ที่ถูกตอง ทันสมัย และเปนปจจุบัน  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบและขอมูล ขาวสาร ขององคกรใหทันสมัย สวยงาม และเปนปจจุบัน 

2.2 เพื่อเปนชองทางการติดตอ แกบุคคลผูที่สนใจทั้งภายในและภายนอกองคกร 

3. เปาหมาย 
เพื่อใหมีชองการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก รวดเรว็ ทันสมัย และเปนศูนยขอมูลดานชีวภัณฑสัตวไทย 

4. สถานที ่
ขอมูลเว็บไซตอัพโหลดเขา server กรมปศุสัตว 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 – 2565 เปนการดําเนินการแบบตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. วิเคราะหเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด 
2. กําหนดหมวดหมู จําแนกหัวขอเนื้อหาใหสอดคลองกับผูใช 
3. ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผล 
4. จัดทําขอมูล รูปภาพ ขอมูลไฟล เพ่ืออัพโหลดเขาฐานขอมูล 
5. แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต http://biologi.dld.go.th 

7. วิทยากร   
ไมมี 

8. รายละเอียดของเว็บไซต สทช. 
เว็บไซต สทช. ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

- ขอมลูองคกร 
- ขอมลูวัคซนีและสารทดสอบโรค 
- ขอมลูเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
- ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจาง 
- ขาวประชาสัมพันธ 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารเผยแพร 
- องคความรู สทช. 
- ระบบเชื่อมโยงเว็บไซตภายนอก 
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- ระบบเชื่อมโยงเว็บไซตภายในกรมปศุสัตว 
- เอกสารดาวนโหลด 
- ชองทางการรองเรียน 
- ขอมลูสถิติ-รายงาน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- IDP ของหนวยงาน 
- ฯลฯ 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมมีคาใชจาย 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
หัวหนางานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เจาหนาที่งานสารสนเทศ 

12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่งานสารสนเทศ 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต สทช. 

14. การประเมินผล 
ตอบแบบถามผานทางหนาเว็บไซตสรุปผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เปนชองทางการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก และเปนที่รวบรวมขอมูลเก่ียวกับชีวภัณฑสตัวไวเปนศูนยกลาง 

สามารถใชเปนแหลงคนควา หรือ อางอิงได 
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ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕61-2565

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ือเปนชองการการติดตอส่ือสารและเปนศูนยกลางขอมูล

กลยุทธ ท่ี 4 : 4.1 พัฒนา ปรับปรุง ฐานขอมูล เว็บไซต องคความรู งานวิจัยและผลงานวิชาการตางๆ

 และปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองกับยุค Thailand 4.0

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ ตัวช้ีวัด รอยละความพถึงพอใจการเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสาร

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ผาน biologic.dld.go.th

คาเปาหมาย รอยละ 90

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี..................................

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 วิเคราะห เน้ือหาโดยรวมท้ังหมด งานสารสนเทศ เน้ือหาโดยรวม ไมมี ต.ค.-60 ธ.ค.-60 แผน   

๒ กําหนดหมวดหมู จําแนกหัวขอเน้ือหาใหสอดคลองกับผูใช งานสารสนเทศ ไดหมวดหมูตามหัวขอ พ.ย.-60 ม.ค.-61 แผน   

๓ ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผล งานสารสนเทศ จัดวางรูปแบบไดลงตัว ธ.ค.-60 มี.ค.-61 แผน    

๔ จัดทําขอมูล รูปภาพ ขอมูลไฟล เพ่ืออัพโหลดเขาฐานขอมูล งานสารสนเทศ ขอมูลตางๆ ก.พ.-61 ก.ย.-61 แผน        

๕ แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต http://biologi.dld.go.th งานสารสนเทศ หนาเว็บไซตท่ีแสดง

ผลได

ก.พ.-61 ก.ย.-61 แผน        

๑ ป  2562(ต้ังแต ต.ค.61-ก.ย.62)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-61 ก.ย.-62 แผน

๑ ป  2563(ต้ังแต ต.ค.62-ก.ย.63)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-62 ก.ย.-63 แผน

๑ ป  2564(ต้ังแต ต.ค.63-ก.ย.64)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-63 ก.ย.-64 แผน

๑ ป  2565(ต้ังแต ต.ค.64-ก.ย.65)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

งานสารสนเทศ ต.ค.-64 ก.ย.-65 แผน

ป พ.ศ. 2561-๒๕๖5

ปฏิบัติการ (Action plan)

ท่ี
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ

ป พ.ศ. ๒๕60
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โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเว็บไซตการจัดการความรู (KM) 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีพันธกิจในการผลิตชีวภัณฑสัตว เพ่ือปองกันและควบคุมโรคระบาดใน

สัตว เพื่อใหการผลิต การทดสอบ การวิจัยและพัฒนา มีคุณภาพ สํานักฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการ
ผลิต การทดสอบ และการวิจัยพัฒนา เพ่ือใหไดชีวภัณฑสัตว ที่มีคุณภาพ และวิธีการหนึ่งที่สามารถทําให สํานักฯ 
บรรลุเปาหมายตามพันธกิจดังกลาว คือ การจัดการความรู (Knowledge Management) ทั้งในระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหารดังนั้นสํานักฯ มุงเนนกระบวนการจัดการผลิตและทดสอบ ที่มีประสิทธิภาพเนนเกษตรกรเปนสําคัญ จึง
ไดจัดใหมีโครงการการจัดการความรูของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปนการนําจุดแข็ง (Strengths) ดานบุคลากร 
และการมีเครือขายทางวิชาการของกรมปศุสัตว  มาเสริมสรางศกัยภาพปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดการสรางความรู อันจะ
นําไปสูการมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ดานการจัดการความรูดานการผลิตชีวภัณฑสัตวเพ่ือใหกระบวนการผลิตตามพันธกิจของสํานักฯ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีฐานขอมูลองคความรูดานชีวภัณฑสัตวไทย 
2. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากรในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและภายในสาขา

วิชาชีพ เพ่ือใหเกิดความรูใหมในการพัฒนากระบวนการผลิตการวิจัยและพัฒนา 
3. เปาหมาย 

ฐานขอมูลองคความรู (KM) ในรูปแบบเว็บไซต จํานวน 1 เว็บไซต 

4. สถานที ่
ขอมูลเว็บไซตการจัดการองคความรู (KM) ติดตั้งบน server กรมปศุสัตวภายใตโดเมน biologic.dld.go.th/km 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2563 

 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. หารือกับคณะกรรมการ KM ของสํานักฯ เพ่ือรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของและแนวทางการดําเนินงาน 
2. วิเคราะหเนื้อหาโดยรวม เพ่ือกําหนดหมวดหมู 
3. กําหนดหมวดหมู จําแนกหัวขอเนื้อหาใหสอดคลองกับผูใช 
4. ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผลของหนาเว็บไซต KM สทช. 
5. จัดทําไฟลขอมูล รปูภาพ เอกสาร ฯลฯ  
6. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชบริหารจัดการเว็บไซต (Joomla)บนเคร่ือง PC  
7. สรางฐานขอมูล Km ในหนาการบริหารจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin  
8. นําเขาไฟลขอมูลและโปรแกรม joomla ดวยโปรแกรม FileZilla ไปยัง server 
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9. สรางเน้ือหาตามหมวดหมู ดวยโปรแกรม joomla 
10. แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต http://biologi.dld.go.th/km 
11. ติดตามและประเมินผล 

 

7. วิทยากร   
ไมมี 

8. รายละเอียดฐานขอมูลการจัดการความรู 
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

- คณะกรรมการจัดการความรู สทช. 
- เอกสารการจัดตั้ง CoP 
- คลังความรู 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
- ขาวประชาสัมพันธ 
- ภาพกิจกรรมงาน KM 
- ชองทางการติดตอ KM-BVB 
- ฯลฯ 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมมีคาใชจาย 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
คณะกรรมการจัดการความรูสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เจาหนาที่งานสารสนเทศสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่งานสารสนเทศสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
รอยละความพีงพอใจการเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผาน biologic.dld.go.th 

14. การประเมินผล 
ใชแบบสอบถาม 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีฐานขอมูลองคความรูดานชีวภัณฑสัตว และเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

บุคลากรภายในสํานักฯ 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕62-2565

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหมีฐานขอมูองคความรูดานชีวภัณฑสัตวไทย

กลยุทธ ท่ี 4 : 4.1 พัฒนา ปรับปรุง ฐานขอมูล เว็บไซต องคความรู งานวิจัยและผลงานวิชาการตางๆ 2. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรให เปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน

 และปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองกับยุค Thailand 4.0

แผนปฏิบัติการ : 4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเว็บไซตการจัดการความรู (KM) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตัวช้ีวัด รอยละความพถึงพอใจการเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสาร

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ ผาน biologic.dld.go.th

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : คณะกรรมการ KM ของสํานักฯ คาเปาหมาย รอยละ 90

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี..................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ หารือกับคณะกรรมการ KM ของสํานักฯ เพ่ือรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของและแนว

ทางการดําเนินงาน

สารสนเทศ+

คณะกรรมการKM

เอกสารท่ีเก่ียวของและแนว

ทางการดําเดินงาน

ไมมี ต.ค.-61 พ.ย.-61 แผน  

๒ วิเคราะห เน้ือหาโดยรวม เพ่ือกําหนดหมวดหมู คณะกรรมการKM เน้ือหาโดยรวม พ.ย.-61 ธ.ค.-61 แผน  

๓ กําหนดหมวดหมู จําแนกหัวขอเน้ือหาใหสอดคลองกับผูใช งานสารสนเทศ หมวดหมูของเน้ือหา ธ.ค.-61 ธ.ค.-61 แผน 

๔ ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผลของหนาเว็บไซต KM สทช. งานสารสนเทศ รูปแบบหนาแรกของเว็บKM ท่ี

เหมาะสม

ม.ค.-62 ม.ค.-62 แผน 

๕ จัดทําไฟลขอมูล รูปภาพ เอกสาร ฯลฯ งานสารสนเทศ ไฟลขอมูลตางๆ ม.ค.-62 ก.พ.-62 แผน  

๖ ติดต้ังโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีใชบริหารจัดการเว็บไซต (Joomla) บนเคร่ือง PC งานสารสนเทศ โปรแกรมjoomla บนเคร่ือง pc ก.พ.-62 มี.ค.-62 แผน  

๗ สรางฐานขอมูล Km ในหนาการบริหารจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin งานสารสนเทศ ฐานขอมูล Km มี.ค.-62 เม.ย.-62 แผน  

๘ นําเขาไฟลขอมูลและโปรแกรม joomla ดวยโปรแกรม FileZilla ไปยัง server งานสารสนเทศ นําเขาไฟลและโปรแกรม

joomla ไดมีติดปญหา

พ.ค.-62 พ.ค.-62 แผน 

๙ สรางเน้ือหาตามหมวดหมู ดวยโปรแกรม joomla งานสารสนเทศ เน้ือหาของเว็บไซตKM พ.ค.-62 ส.ค.-62 แผน    

๑๐ แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต http://biologi.dld.go.th/km งานสารสนเทศ เว็บไซต KM สทช. ส.ค.-62 ก.ย.-62 แผน  

๑๑ ติดตามและประเมินผล งานสารสนเทศ ดําเนินการไดครบตามแผนงาน ก.ย.-62 ก.ย.-62 แผน 

๑ ป  2563(ต้ังแต ต.ค.62-ก.ย.63)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

ต.ค.-62 ก.ย.-64 แผน

๑ ป  2564(ต้ังแต ต.ค.63-ก.ย.64)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

ต.ค.-62 ก.ย.-64 แผน

๑ ป  2565(ต้ังแต ต.ค.64-ก.ย.65)

ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

ต.ค.-64 ก.ย.-65 แผน

ป พ.ศ. ๒๕๖2-2565

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ท่ี
กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ

ป พ.ศ. ๒๕61
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โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลงานวิจัยชีวภัณฑสัตว 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

ประจําป พ.ศ. 2561-2565 โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 10 ประเด็น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรเชิงรุกที่ใชจุด
แข็งขององคกรประสานกับโอกาสที่มีของอุตสาหกรรม โดยใชการวิจัยและพัฒนามาชวยในการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตใหไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคา ทั้งชนิด ปริมาณและคุณภาพ ประเด็น
ยุทธศาสตรดังกลาว คือ เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาด ที่ใชในการปองกันและควบคุม
โรคในสัตว จะเห็นไดวางานวิจัยและพัฒนาของสํานักฯ มีความสําคัญย่ิงตอภารกิจของสํานักฯดังนั้นจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาปรบัปรงุฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวขึ้น เพ่ือจัดเก็บขอมูลงานวิจัยในรูปแบบฐานขอมูล 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใช และบริหารจัดการงานวิจัยไดอยางเปนระบบ 

 

2. วัตถุประสงค 
3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลสําหรับสืบคนผลงานวิจัยชีวภัณฑสัตวไทย 
4. เพ่ือเผยแพรความรูดานการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวสูภายนอก 

3. เปาหมาย 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสัตวไทย 

4. สถานที ่
ฐานขอมูลงานวิจัยชีวภัณฑสัตว ติดตั้งบน server กรมปศุสัตวภายใตเว็บไซต biologic.dld.go.th หัวขอ ฐานงานวิจัย

และพัฒนาชีวภัณฑ 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562 -2565 

6. วิธีการดําเนินการ 
6. หารือกับกลุมวิจัยและพัฒนาของสํานักฯ เพ่ือรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของและแนวทางการดําเนินงาน 
7. วิเคราะหเนื้อหาโดยรวม เพ่ือกําหนดหมวดหมูและจําแนกหัวขอเนื้อหาใหสอดคลองกับผูใช 
8. ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผลของหนาเว็บไซต งานวิจัยและพัฒนาสทช. 
9. จัดทําไฟลขอมูล รปูภาพ เอกสาร ฯลฯ  
10. นําเขาไฟลขอมูลดวยโปรแกรม FileZilla ไปยัง server 
11. สรางเน้ือหาตามหมวดหมู ดวยโปรแกรม joomla 
12. แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต http://biologi.dld.go.th/ หัวขอ งานวิจัยและพัฒนา 
13. ติดตามและประเมินผล 

 

7. วิทยากร   
ไมมี 

8. รายละเอียดฐานขอมูล 
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

1. คูมือปฐมนิเทศ นักวิจัย 
2. ขอแนะนําสําหรับผูเขียนผลงานวิชาการ 
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3. ผังการพิจารณาผลงานวิชาการ 
4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
5. งานวิจัยแยกตามชนิดวัคซีน 
6. งานวิจัยแยกตามชนิดของโรค 
7. งานวิจัยที่โดดเดน 
8. งานวิจัยอยูระหวางดําเนินการ 
9. โครงสรางการบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
10. หนาที่ ความรบัผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา 
11. บุคลากร 
12. ชองทางติดตอ สอบถาม 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมมีคาใชจาย 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เจาหนาที่งานสารสนเทศสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

12. คณะทํางาน 
เจาหนาที่งานสารสนเทศสํานักโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
จํานวนคร้ังเฉลี่ยในการเขาถึงขอมูลงานวิจัยและงานวิชาการดานชีวภัณฑสัตว 

14. การประเมินผล 
ใชแบบสอบถาม 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนาดานชีวภัณฑสัตว  และเปนแหลงคนควาอางอิง

ขอมลูทางวิชาการได 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕62-2565

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลงานวิจัยดานชีวภัณฑสัตว

กลยุทธ ท่ี 4 : 4.1 พัฒนา ปรับปรุง ฐานขอมูล เว็บไซต องคความรู งานวิจัยและผลงานวิชาการตางๆ

 และปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองกับยุค Thailand 4.0

แผนปฏิบัติการ : 4.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลงานวิจัยชีวภัณฑสัตว

หนวยงานเจาภาพ : งานสารสนเทศ ตัวช้ีวัด จํานวนคร้ังเฉล่ียในการเขาถืงขอมูลงานวิจัยและ

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ฝายวิจัยและพัฒนา และผูท่ีเก่ียวของ งานวิชาการดานชีวภัณฑสัตว

คาเปาหมาย 100 คร้ัง/ป

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี..................................

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 หารือกับกลุมวิจัยและพัฒนา ของสํานักฯ เพ่ือรวบรวมเอกสารท่ี

เก่ียวของและแนวทางการดําเนินงาน

งานสารสนเทศ เน้ือหาโดยรวม ไมมี ต.ค.-61 ธ.ค.-61 แผน   

๒ วิเคราะห เน้ือหาโดยรวม เพ่ือกําหนดหมวดหมูและจําแนกหัวขอ

เน้ือหาใหสอดคลองกับผูใช

กลุมวิจัยและ

พัฒนา

หมวดหมู เอกสาร พ.ย.-61 ม.ค.-62 แผน   

๓ ออกแบบ จัดวาง รูปแบบการแสดงผล งานสารสนเทศ รูปแบบการแสดงผลหนาเว็บ ม.ค.-62 มี.ค.-62 แผน   

๔ จัดทําขอมูล รูปภาพ ขอมูลไฟล งานสารสนเทศ ไฟลตางๆ มี.ค.-62 มิ.ย.-62 แผน  

๕ นําเขาไฟลขอมูล ดวยโปรแกรม FileZilla ไปยัง server งานสารสนเทศ อัพโหลดขอมูลสําเร็จเรียบรอย พ.ค.-62 พ.ค.-62 แผน 

๖ สรางเน้ือหาตามหมวดหมู ดวยโปรแกรม joomla งานสารสนเทศ สรางเน้ือหาไดตามหมวดหมู พ.ค.-62 ก.ย.-62 แผน     

๗ แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต http://biologi.dld.go.th หัวขอ 

"งานวิจัยชวีภัณฑสัตว"

งานสารสนเทศ ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีปรับปรุง

แลว

มิ.ย.-62 เผยแพร

ตลอด

แผน   

๘ ติดตามและประเมินผล งานสารสนเทศ ก.ย.-62 ก.ย.-62 แผน 

ป พ.ศ. ๒๕๖2

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ท่ี
กิจกรรมดําเนินงาน ผู รับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ

ป พ.ศ. ๒๕61



211 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ : พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพื่อใหไดรับมาตรฐานและสรางความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ 
เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/
โครงการ 

เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพ่ือให สทช. 
มีแผนการ
ปรบัปรุงระบบ
ลูกโซความเย็น
ของกรมปศุ
สัตว 

ไดแผนและ
โครงการ
ปรับปรุง
ระบบลูกโซ
ความเย็นที่
ไดมาตรฐาน
ในทุกๆมติ  

ทบทวน
ระบบ
ลูกโซ
ความเย็น
ท่ี ของ
กรมปศุ
สัตว
ปจจุบัน 

 ดําเนินการ
สาํรวจขอมูล
และนําเสนอ
แผนปรับปรุง
ระบบลูกโซ
ความเย็น 
ของกรม ปศุ
สตัว 

ดําเนินการ
ปรบัปรุง
ระบบลูกโซ
ความเย็น
ของ 
คลังวัคซีน, 
สนง.ปศข.
,สนง.ปศจ. ,
สนง.ปศอ 
และระบบ
อ่ืนๆ 
  
  
  

ดําเนินการ
ปรับปรงุ
ระบบลูกโซ
ความเย็น
ของ 
คลังวัคซีน, 
สนง.ปศข.
,สนง.ปศจ. ,
สนง.ปศอ 
และระบบ
อ่ืนๆ 
 

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบลูกโซ
ความเย็น
ของ 
คลังวคัซีน, 
สนง.ปศข.
,สนง.ปศจ. ,
สนง.ปศอ 
และระบบ
อ่ืนๆ 
 

ปรบัปรุง
ระบบลูกโซ
ความเย็นของ
กรมปศุสัตว
เพ่ือใหไดรับ
มาตรฐานและ
สรางความ
เชื่อมั่นแก
ผูรับบริการ  

โครงการ
ปรับปรุง
ระบบลูกโซ
ความเย็น 
ของกรมปศุ
สัตว 

หลัก : 
กลุมบริการ
วิชาการ  
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โครงการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตว 

๑. หลักการและเหตุผล 
วัคซีนที่คุณภาพดีจะตองอยูในระบบลูกโซความเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม(2-8 องศาเซลเซียส)ตั้งแต

กระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายวัคซีนจนถึงเกษตรกรผูใชวัคซีน หากระบบลูกโซความเย็นไมสมบูรณมีความ
บกพรองจะสงผลใหวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงหรือไมมีประสิทธิภาพในการกระตุนใหสัตวสรางภูมิคุมกันตอโรคนั้นใน
ระดับที่สามารถปองกันโรคได สทช. ไดดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพของระบบลูกโซความเย็นมาอยางตอเน่ือง 
โดยนําผลการสํารวจขอมูลจากสนง.ปศข.และสนง.ปศจ. เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นใหเขาสูเกณฑ
มาตรฐาน ปจจุบันหองเย็นของทาง สนง.ปศข. 4, 8 และ 9 มีความเสื่อมโทรม ประสิทธิภาพของหองเย็นไมสมบูรณ 
และไดรับการซอมแซมบอยคร้ัง หากมีการกอสรางหองเย็นแหงใหมทดแทนของเดิมจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดูแลรักษาและคงคุณภาพของวัคซีนไดดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสนง.ปศอ. ที่ยังไมไดรับการสนับสนุนตูเย็นเพ่ือใชในการ
เก็บรักษาวัคซีนงบปองกันโรคในพ้ืนท่ี จึงควรไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวมีความ
สมบูรณ เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจและคงคุณภาพของวัคซนีตั้งแตโรงงานผลิตจนถึงมือเกษตรกรผูใชวัคซีน 
 
๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตว ไดแก รถยนตขนสงวัคซีน คลังวัคซีน วัสดุและ
อุปกรณดานระบบลูกโซความเย็น เชน ถังเก็บวัคซีน ตูแช และตูเย็นสําหรับเก็บวัคซีน ฯลฯ ตลอดจนเพ่ิมองคความรู
ตางๆที่เก่ียวของเชน แผนพับ โปสเตอร การจัดการฝกอบรม ฯลฯ เพ่ือแกไขปญหาการบริหารวัคซีนไดอยางเหมาะสม
และคงคุณภาพไปจนตลอดถึงการฉีดวัคซนีเขาตัวสัตว 

 
๓. เปาหมาย 

ระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตว ไดรับการพัฒนาสูความเปนมาตรฐานในทุกๆมิติ 
 

๔. สถานท่ีดําเนินการ 
 สนง.ปศข. สนง.ปศจ. และสนง.ปศอ. 
 

๕. ระยะเวลาการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
 เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม 2561 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 

 
๖. วิธีการจัดทําแผนการปรับปรุง 

จัดทําแบบสอบถาม ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหหาแนวทาง จัดทําแผน คํานวณงบประมาณ จัดทํา
โครงการและแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณ 

 
๗. วิทยากร 

 ไมม ี
 

๘. รายละเอียดการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
8.1 แตงตั้งคณะทํางานดานการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น 
8.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น 
8.3 นําเสนอแผนโครงการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น ใหคณะกรรมการเงนิทุนฯ เห็นชอบ 
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8.4 ดําเนินการสํารวจขอมูลจาก สนง.ปศข. สนง.ปศจ. และสนง.ปศอ. และนําเสนอขอมูลในโครงการปรับปรุง
ระบบลูกโซความเย็น 
8.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นเพ่ือนําเขาสูแผนการปฏิบัติงาน 
 

๙. งบประมาณ 
 งบประมาณการปรับปรุงตองผานการคํานวณและอนุมัติงบประมาณจากแผนการปรับปรุงระบบลูกโซความ
เย็นของกรมปศุสัตว 
 

๑๐.  ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมบรกิารวิชาการ 

 
๑๒. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สทช. มีแผนโครงการปรับปรุงและสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 

๑๓.  การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
 ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
 

๑๔.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สนง.ปศข, สนง.ปศจ. และสนง.ปศอ.สามารถเก็บวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานดานการเสริมสรางภูมิคุมกันและตอบสนองตอผูรับบริการ 
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 แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
ประจําป ๒๕๖๒– 
๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตว  ไดแก  รถยนตขนสงวัคซีน  คลังวัคซีน 
วัสดุและอุปกรณดานระบบลูกโซความเย็น เชน ถังเก็บวัคซนี ตูแช และตูเย็นสําหรับเก็บวัคซนีฯลฯ   
ตลอดจนองคความรูตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาการบริหารวัคซีนไดเหมาะสมและคงคุณภาพไป
จนตลอดถึงการฉีดวัคซีนเขาตัวสัตว กลยุทธท่ี :แผนโครงการปรับปรุงระบบลูกโซความเยน็ ของกรมปศุสัตว 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงระบบลูกโซความเยน็ ของกรมปศุสัตว ตัวชี้วัด สทช. สามารถบริหารระบบลูกโซความเย็นไดครบทุกมิติ    
หนวยงานเจาภาพ : กลุมบริการวิชาการ สทช.  คาเปาหมาย ระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตว ไดรับการพัฒนาสูความเปนมาตรฐานในทุกๆมิติ     
ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ผูบริหารใหความสําคัญและความรวมมือของบุคลากร
ในสํานักฯ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี...............วันท่ี............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ต.ค. – 
ธ.ค. ม.ค. 

ก.พ. – 
มิ.ย. ก.ค.-ต.ค. ต.ค. – ก.ย. 

๑ 
 แตงต้ังคณะทํางานดานการ
ปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น  

กลุมบริการ
วิชาการ 

ไดคณะ
กรรมการฯ 

ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๒ 
ธ.ค. 
๖๒ 

แผน       
ทําจริง           

๒ 

ประชุมคณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการจัดทํา 
 โครงการปรับปรุงระบบลูกโซ
ความเย็น 

กลุมบริการ

วิชาการ 
ชี้แจงและ
จัดทําแผน
โครงการฯ  

ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๒ 
ม.ค. 
๖๒ 

แผน    


  

ทําจริง           

๓ 

ดําเนินการสํารวจขอมูลจาก 
สนง.ปศข.  สนง.ปศจ และ 
สนง.ปศอ. และนําเสนอขอมูล
ในโครงการปรับปรุงระบบ
ลูกโซความเย็น  

กลุมบริการ

วิชาการ 
ผูบริหารและ

บุคลากร
ภายใน

รับทราบแผน
ฯ 

ไมมีคาใชจาย ม.ค..๖๒ 
มิ.ย. 
๖๒ 

แผน         

ทําจริง          

๔ 

นําเสนอแผนโครงการปรับปรุง
ระบบลูกโซความเย็น ให
คณะกรรมการเงินทุนฯ 
เห็นชอบ 

คณะทํางาน คณะกรรมการ
เงินทุนฯให

ความเห็นชอบ
แผนฯ 

ไมมีคาใชจาย ก.ค. ๖๒ 
ต.ค. 
๖๒ 

แผน         

ทําจริง      

๕ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ควบคุมและตรวจรับการจาง  

คณะทํางาน ไดผูรับจาง 
และตามงวด
การสงมอบ 

งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ 

ต.ค.๖๒ 
ก.ย.
๖๕ 

แผน   
   

  

ทําจริง           
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ยุทธศาสตรที่ ๗ : บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

เปาประสงค

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือหาแนวทางท่ี

เหมาะสมในการ

แกปญหาน้ําดิบขาด

แคลนและไมมี

คุณภาพ 

1. รายงานผลการ

สํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูล แหลงนํ้า

ดิบ จําแนกประเภท

น้ําใชและปรมิาณ

ความตองการใช

น้ําประปา 

1 ฉบับ     1. สํารวจน้ําดิบ

และจําแนก

ประเภทน้ําใช 

1. โครงการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลแหลงน้ําดิบ 

จําแนกประเภทนํ้าใชและ

ปริมาณความตองการใชของ

กลุมเปาหมาย 

หลัก : กลุมบรหิารชีว

ภัณฑ 

1. รายงานผลการ
สํารวจแหลงนํ้า
บาดาลและการ
ตรวจวดัคุณภาพน้ํา
บาดาล 
2. ผลการประเมิน
ความเหมาะสมการ
นํามาใชเปนแหลงน้ํา
ดิบ 

 1 ฉบับ  

 

 

1 ฉบับ 

  2. โครงการจางสํารวจ 

ทดลองขุดเจาะและตรวจ

คุณสมบัติทางเคมีของน้ํา

บาดาล เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมการนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบเพ่ิมเติม 
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ยุทธศาสตรที่ ๗ : บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

เปาประสงค

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

2. เพ่ือหาแนวทาง

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชนํ้าประปา

อยางคุมคาตามความ

จําเปนและลดภาระ

การบริการบางสวน  

1. รอยละ

ความสําเร็จในการ

ตอบรับดําเนินการ

ของการประปาสวน

ภูมิภาค สาขาปาก

ชอง 

 100%    1. ลดภาระการใช

น้ําประปาใน

บานพักราชการ 

1. โครงการถายโอนภารกิจ

และขอขยายเขตใหบริการ

น้ําประปาของบานพัก

ราชการจากการประปาสวน

ภมูิภาคสาขาปากชอง 

หลัก : กลุมบรหิารชีว

ภัณฑ 

1. ปริมาณการใชน้ํา

ทิ้งทดแทนการใช

น้ําประปา  

 3,000 

ลิตร/วัน 

   2. ลดความสูญ
เปลาของนํ้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิต
น้ํา RO  

1. โครงการจางติดตั้งถัง

รองรบัน้ําทิ้งจากระบบผลิต

น้ํา RO ขนาด 4,000 ลิตร 

จํานวน 2 ถัง 

1. รอยละ

ความสําเร็จของน้ํา

ดิบในบอเก็บได

มาตรฐานคุณภาพน้ํา

ในแหลงน้ําผิวดิน   

 100%    3. เพ่ิมสต็อกน้ําดิบ

ใหมากที่สุด และมี

คุณภาพดีเหมาะสม

ตอการใชผลิต

น้ําประปา 

1. โครงการปรับปรุง

คุณภาพน้ําดิบในบอเก็บ

สํารองน้ําใหเหมาะสมและ

เพียงพอตอการผลิต

น้ําประปา 
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ยุทธศาสตรที่ ๗ : บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

เปาประสงค

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3. เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ

ระบบการผลิต

น้ําประปาปจจุบัน 

ใหมีกําลังการผลิต

และมีประสิทธิภาพ

เต็มความสามารถ 

1. ไดแผนการ

บํารุงรักษาประจําป 

ของปมน้ํา อุปกรณ

และระบบการผลิต

น้ําประปา 

1 ฉบับ     1. เพ่ิมสต็อก

น้ําประปาที่ผลิตได

ใหมากกวาที่เปนอยู 

ใหมีพอใชยาวนาน

ขึ้น 

1. โครงการสํารวจจัดทํา
แผนบํารุงรกัษาประจําปของ
ปมสูบน้ําและระบบการผลิต
น้ําประปาเพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพการผลิตน้ํา
ตามแนวทางบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน 

หลัก : กลุมบรหิารชีว

ภัณฑ 

1. รอยละ

ความสําเร็จของ

น้ําประปาในบอเก็บมี

คุณภาพผานเกณฑ

มาตรฐาน 

 100%     2. โครงการจางเหมาบริการ
ลางทําความสะอาดบอเก็บ
สํารองน้ําประปาของโรงงาน 
และของฝายผลิตนํ้าประปา
ประจําป เพ่ือรักษาคุณภาพ
น้ําประปา จํานวน 8 บอ 

1. รอยละ

ความสําเร็จ

โรงงานผลิตวคัซีนมี

น้ําประปาใช

ตลอดเวลาท้ังป 

  100%   3. โครงการติดตั้งถังสํารอง

น้ําประปา ขนาด 5,000 

ลบ.ม. เพ่ือสํารองน้ําประปา

เพ่ิมเติม 
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ยุทธศาสตรที่ ๗ : บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

เปาประสงค

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3. เพ่ือเพิ่มศักยภาพ

ระบบการผลิต

น้ําประปาปจจุบัน 

ใหมีกําลังการผลิต

และมีประสิทธิภาพ

เต็มความสามารถ 

1. คุณภาพของน้ํา

หลังผานถังกรอง

ทราย มีคาความขุน

ไมเกิน 5 ppm. 

  100%   1. เพ่ิมสต็อก

น้ําประปาที่ผลิตได

ใหมากกวาที่เปนอยู 

ใหมีพอใชยาวนาน

ขึ้น 

4. โครงการจางเหมาบริการ

บริการซอมบํารุงถังกรอง

ทรายและเปลี่ยนสารกรอง

ทราย ในระบบผลิต

น้ําประปา 

หลัก : กลุมบรหิารชีว

ภัณฑ 

1. หลังการซอม
บํารุงรักษาประจําป 
ไมมีปมน้ําและ
อุปกรณในระบบผลิต
น้ําประปาเสียจนตอง
หยุดการผลิตเลย 

  100%   5. โครงการจางเหมาบรกิาร
บํารุงรักษาปมสูบน้ําและ
ระบบการผลิตน้ําประปา
ประจําป ตามแนวทาง
บํารุงรักษาเชิงปองกัน 

1. ผูควบคุมสามารถ

เรยีกดูขอมูลการ

ทํางานของปมน้ําและ

เครื่องมือในระบบที่

หองควบคุมกลางได

ทั้งหมด 

   100%  6. โครงการปรับปรุงระบบ

ควบคุมการผลิตน้ําประปา

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สวนกลาง 
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โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล แหลงน้ําดิบ  

จําแนกประเภทน้ําใชและปริมาณความตองการใชของกลุมเปาหมาย 
1.หลักการและเหตุผล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว มีการผลิตน้ําประปา เพื่อใชในกิจกรรมการผลิตวัคซีนและกิจกรรม

สนับสนุนตางๆ มีการปรับปรุงระบบผลิตนํ้าประปาใหมทั้งระบบตั้งแตป 2542 โดยกอนเร่ิมโครงการไดสํารวจประเมิน

แหลงน้ําดิบในคลองลําตะคองมีคาคุณสมบัติทางเคมีและปรมิาณการไหลผานเหมาะสมเพียงพอ โดยเริ่มสูบนํ้าดิบจาก

คลองลําตะคลอง ซึ่งไหลผานสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว บริเวณท่ีตั้งฝายผลิตน้ําประปา  มาเก็บไวในบอเก็บสํารอง

น้ําดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร ทุกวันชวงบายจะสูบน้ําจากบอ50,000 ลบ.ม. ดังกลาวขึ้นมาเก็บพักไวที่บอ 

15,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อท้ิงใหตกตะกอน1คืน เปนการลดความขุนตามธรรมชาติ แลวสูบน้ําเขาถังตกตะกอนทําการ

ปรับปรุงคุณภาพใหไดมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค โดยใชสารเคมี4ชนิด คือ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด 

(สารประกอบทดแทนสารสม) ปูนขาว คลอรีนและโพลีเมอร  จากนั้นทําการกรองน้ําใสผานถังกรองทรายและถังกรอง

ถานเพ่ือกําจัดตะกอนหลงเหลือและกําจัดสี-กลิ่น เติมคลอรีนเพ่ือควบคุมเชื้อแบคทีเรีย กักเก็บในถังเก็บ กอนสูบข้ึน

เขาจายลงเสนทอสงนํ้าไปใหโรงงาน สํานักงาน คอกสัตวทดลองไดใชงานตอไป  

แตปจจุบัน มีการเติบโตของชุมชนริมคลองตลอดระยะทางตนนํ้าจนถึงบริเวณท่ีลําลองไหลผานสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการสรางฝายก้ันเก็บน้ําไวใชของผูประกอบการตนน้ําและมีปริมาณน้ําทิ้งจากชุมชนเพ่ิมมาก

ขึ้น สภาพคลองมีปริมาณและระดับน้ําไหลนอยลงมาก คุณภาพน้ําเสื่อมลง ทําใหน้ําดิบที่สูบไปเก็บท่ีบอเก็บสํารองน้ํา

ดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร เกิดการเนาเสียปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้ามีนอยแมจะทําการลางกําจัดตะกอน

สะสมกนบอและทําระบบฉีดน้ําพุดันน้ําขึ้นใหสัมผัสอากาศ แตคุณภาพน้ําดิบในบอยังเก็บไวใชไดไมนานพอ ตองสูบทิ้ง

และตักตะกอนกนบอทิ้งบอยข้ึน เกิดความเสี่ยงตอการผลิตน้ําประปาเพ่ือจายน้ําใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เนื่องจากการปจจุบันพึ่งพาน้ําคลองเปนแหลงน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปาเพียงทางเดียว จึง

จัดทําโครงการบริหารจัดการน้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิตวัคซีน เพ่ือแกปญหาดังกลาวอยางยั่งยืน 

             หลักการวางแผนโดยทั่วไปตองมีขอมูลและรายละเอียดของเร่ืองราวน้ันที่ถูกตองครบถวนเพ่ือใชในการตั้ง

สมมุติฐานและวิเคราะหขอดีขอดอยและที่มาของปญหารวมถึงขอจํากัดตางๆจึงจะสามารถวางแผนไดอยางรอบคอบ

รัดกุม จึงทําโครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล แหลงน้ําดิบ จําแนกประเภทน้ําใชและปริมาณความตองการใชน้ํา

ของกลุมเปาหมายขึ้น 

2.วัตถุประสงค 

             รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอระบบการผลิตน้ําประปาทั้งหมดอยางเปนระเบียบแบบแผน

เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการศึกษาเรียนรู แกไขปญหาและวางแผนพัฒนาระบบผลิตน้ําประปาในอนาคต 

3.เปาหมาย 

             มีฐานขอมูลที่เก่ียวของกับระบบผลิตน้ําประปาอยางเปนทางการ 
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4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   4.1 กําหนดขอบเขตการสํารวจ ลักษณะการเก็บรวมรวมขอมูล 

   4.2 มอบหมายและแบงความรับผิดชอบใหพนักงานของฝาย 

   4.3 ประชุมแนะนําการทํางานเก็บขอมูลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ครบถวนมีประสิทธิภาพ 

   4.4 ทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหรวบรวมสรุปเฉพาะขอมูลที่นาเชื่อถือและยอมรบัรวมกัน 

   4.5 สรุปรายงาน 

5.แผนปฏิบัติการ 

ที่ กิจกรรม

ดําเนนิงาน 

เปาหมาย เริมตน ส้ินสุด มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

1 กําหนดขอบเขต

การสํารวจ 

ลักษณะการเก็บ

รวมรวมขอมูล 

ไดขอบเขต

การทํางาน 

      

2 มอบหมายและ

แบงความ

รับผิดชอบให

พนักงานของฝาย 

มี

ผูรับผิดชอบ

ครบถวน 

      

3 ประชุมแนะนาํ

การทํางานเก็บ

ขอมูลเพื่อให

สามารถปฏิบัติได

อยางถูกตอง 

ครบถวนมี

ประสิทธิภาพ 

ผูรับผิดชอบ

รับรูและ

เขาใจ

วิธีการ

สํารวจ 

      

4 ทําการเก็บขอมูล

และวิเคราะห

รวบรวมสรุป

เฉพาะขอมูลที่

นาเชื่อถือและ

ยอมรับรวมกัน 

ครบถวน 

ถูกตอง 

นาเชื่อถือ 

      

5 สรุปรายงาน ไดรายงาน       
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6.ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ 2561 

             4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2561) 

7.งบประมาณ    

             0 บาท 

8.ผูรับผิดชอบ  

             ฝายผลิตน้ําประปา 

9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

             รายงานผลการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล แหลงน้ําดิบ จําแนกประเภทน้ําใชและปริมาณความตองการใช

น้ําประปา ประจําป 2561 

10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

10.1 มีขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือไดสําหรับเรยีนรู วางแผนและพัฒนางานในอนาคต 

10.2 ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาและเรยีนรูถึงการสํารวจและวิเคราะหปจจัยแวดลอมท่ีมีผลกระทบตองาน

ผลิตน้ําประปา 
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โครงการ จางสํารวจ ทดลองขุดเจาะและตรวจคุณสมบัติทางเคมีของน้ําบาดาล 

เพื่อประเมินความเหมาะสมการนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ิมเติม 

1.หลักการและเหตุผล 

             สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว มีการผลิตน้ําประปา เพ่ือใชในกิจกรรมการผลิตวัคซีนและ

กิจกรรมสนับสนุนตางๆ มีการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาใหมทั้งระบบตั้งแตป 2542 โดยกอนเร่ิมโครงการไดสํารวจ

ประเมนิแหลงน้ําดิบในคลองลําตะคองมีคาคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณการไหลผานเหมาะสมเพียงพอ โดยเร่ิมสูบนํ้า

ดิบจากคลองลําตะคลอง ซึ่งไหลผานสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว บริเวณที่ตั้งฝายผลิตน้ําประปา  มาเก็บไวในบอเก็บ

สํารองน้ําดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร ทุกวันชวงบายจะสูบน้ําจากบอ50,000 ลบ.ม. ดังกลาวข้ึนมาเก็บพักไวที่

บอ 15,000 ลูกบาศกเมตร เพ่ือทิ้งใหตกตะกอน1คืน เปนการลดความขุนตามธรรมชาติ แลวสูบน้ําเขาถังตกตะกอนทํา

การปรับปรุงคุณภาพใหไดมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค โดยใชสารเคมี4ชนิด คือ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด 

(สารประกอบทดแทนสารสม) ปูนขาว คลอรีนและโพลีเมอร  จากนั้นทําการกรองน้ําใสผานถังกรองทรายและถังกรอง

ถานเพ่ือกําจัดตะกอนหลงเหลือและกําจัดสี-กลิ่น เติมคลอรีนเพ่ือควบคุมเชื้อแบคทีเรีย กักเก็บในถังเก็บ กอนสูบข้ึน

เขาจายลงเสนทอสงนํ้าไปใหโรงงาน สํานักงาน คอกสัตวทดลองไดใชงานตอไป  

             แตปจจุบัน มีการเติบโตของชุมชนริมคลองตลอดระยะทางตนน้ําจนถึงบริเวณที่ลําลองไหลผานสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการสรางฝายก้ันเก็บน้ําไวใชของผูประกอบการตนน้ําและมีปริมาณน้ําทิ้งจากชุมชนเพ่ิมมาก

ขึ้น สภาพคลองมีปริมาณและระดับน้ําไหลนอยลงมาก คุณภาพน้ําเสื่อมลง ทําใหน้ําดิบที่สูบไปเก็บท่ีบอเก็บสํารองน้ํา

ดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร เกิดการเนาเสียปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้ามีนอยแมจะทําการลางกําจัดตะกอน

สะสมกนบอและทําระบบฉีดน้ําพุดันน้ําขึ้นใหสัมผัสอากาศ แตคุณภาพน้ําดิบในบอยังเก็บไวใชไดไมนานพอ ตองสูบทิ้ง

และตักตะกอนกนบอทิ้งบอยข้ึน เกิดความเสี่ยงตอการผลิตน้ําประปาเพ่ือจายน้ําใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เนื่องจากการปจจุบันพึ่งพาน้ําคลองเปนแหลงน้ําดิบท่ีนํามาผลิตนํ้าประปาเพียงทางเดียว จึง

จัดทําโครงการจางสํารวจ ทดลองขุดเจาะและตรวจคุณสมบัติทางเคมีของน้ําบาดาล เพ่ือประเมินความเหมาะสมการ

นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ิมเติม 

 2.วัตถุประสงค 

             2.1 จางสํารวจ ทดลองขุดเจาะและตรวจคุณสมบัติทางเคมีของนํ้าบาดาล เพ่ือประเมินความเหมาะสมการ

นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ิมเติม 

3.เปาหมาย 

             3.1 ไดขอมูลเกี่ยวกับน้ําบาดาล บริเวณโดยรอบฝายผลิตน้ําประปาในรัศมี 1 ก.ม. ไมนอยกวา 3 จุด 

             3.2 มีผลประเมินความเหมาะสมและแนวทางการนําน้ําบาดาลมาใชเสริมระบบผลิตเดิมหรือสราง

สายการผลิตนํ้าประปาขึ้นใหม 

 

4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

             4.1 หาขอมูลผูเชี่ยวชาญการขุดเจาะ ตรวจประเมินคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตนํ้าประปาจากน้ําบาดาล 

             4.2 สืบทราบราคาคาจางและคัดเลือกราคาที่เหมาะสม 
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             4.3 ขออนุมัติงบประมาณคาจางสํารวจ ทดลองขุดเจาะและตรวจคุณสมบัติทางเคมีของน้ําบาดาล เพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมการนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ิมเติม 

             4.4 ดําเนินการจัดจางตามระเบียบฯ 

             4.5 สรุปผลการสํารวจ ทดลองขุดเจาะและตรวจคุณสมบัติทางเคมีของน้ําบาดาล เพ่ือประเมนิความ

เหมาะสมการนํามาใชเปนแหลงนํ้าดิบเพ่ิมเติม 

 

5.แผนปฏิบัติการ 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน เปาหมาย เริม

ตน 

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

1 หาขอมูลผูเชี่ยวชาญ

การขุดเจาะ ตรวจ

ประเมินคุณภาพ

และกรรมวิธีการ

ผลิตน้ําประปาจาก

น้ําบาดาล 

 ส.ค. 

61 

มี.ค. 

62 

         

2 สืบทราบราคา

คาจางและคัดเลือก

ราคาที่เหมาะสม 

            

3 ขออนุมัติ

งบประมาณคาจาง

สํารวจ ทดลองขุด

เจาะและตรวจ

คุณสมบัติทางเคมี

ของน้ําบาดาล เพื่อ

ประเมินความ

เหมาะสมการ

นํามาใชเปนแหลง

น้ําดิบเพ่ิมเตมิ 

            

4 ดําเนินการจัดจาง

ตามระเบียบฯ 
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5 สรปุผลการสํารวจ 

ทดลองขุดเจาะและ

ตรวจคุณสมบัติทาง

เคมีของน้ําบาดาล 

เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมการ

นํามาใชเปนแหลง

น้ําดิบเพ่ิมเตมิ 

 

            

 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2562-2563 
            8 เดือน 
 
7.งบประมาณ 
             7.1 วงเงิน 500,000 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             8.1 ฝายผลิตน้ําประปา กลุมบริหารชีวภัณฑ 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
            9.1 รายงานผลการสํารวจแหลงน้ําบาดาลและการตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาล  
            9.2 ผลการประเมินประเมินความเหมาะสมการนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          10.1 มีขอมูลที่จะใชตัดสินใจวางแผนแกไขเร่ืองน้ําประปาสําหรับโรงงานผลิตวัคซีนในอนาคต 
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โครงการถายโอนภารกิจและขอขยายเขตใหบริการน้ําประปาของบานพกัราชการ 

จากการประปาภูมิภาคสาขาปากชอง 

1.หลักการและเหตุผล 
             ฝายผลิตน้ําประปาทําการผลิตน้ําประปาจายน้ําประปาใหอาคารสํานักงาน คอกสัตวทดลอง บานพัก
ราชการและโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจํานวน 5 โรงงาน ซึ่งนํานํ้าประปาไป
ผลิตเปนน้ําออน (Softener) กอนปลอยเขาระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์หลายประเภท เชน Purified Water, Water for 
Injection, Distilled water           
            โดยใชน้ําคลองเปนแหลงน้ําดิบพียงทางเดียวแตปจจุบัน มีการเติบโตของชุมชนริมคลองตลอดระยะทางตน
น้ําจนถึงบริเวณที่ลําคลองไหลผานสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการสรางฝายกั้นเก็บนํ้าไวใชของผูประกอบการตน
น้ําและมีปริมาณนํ้าท้ิงจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น สภาพคลองมีปริมาณและระดับน้ําไหลนอยลงมาก คุณภาพน้ําเสื่อมลง 
เกิดความเสี่ยงตอการผลิตนํ้าประปาเพ่ือจายน้ําใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงจัดทํา
โครงการถายโอนภารกิจและขอขยายเขตใหบรกิารน้ําประปาของบานพักราชการ จากการประปาภูมิภาคสาขาปากชอง 
  
2.วัตถุประสงค 
          โอนการใชน้ําบานพักราชการใหการประปาสวนภูมิภาค สาขาปากชอง 
 
3.เปาหมาย 
          ลดการใชน้ําประปาจากกิจกรรมอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการผลิตวัคซีน เพื่อสงวนน้ําประปาใหโรงงานผลิตวัคซีน 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
             4.1 สํารวจจํานวนบานพักราชการและสถิติการใชน้ําประจําเดือน 
             4.2 ติดตอขอใหการประปาสวนภูมิภาค สาขาปากชอง ประเมินคาใชจายการขยายเขตใหบริการบานพัก
ราชการ 
             4.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณและดําเนินการโอนผูพักอาศัยเปนผูขอใชน้ํากับการประปาสวนภูมิภาค สาขา
ปากชอง 
 
5.แผนปฏิบัติการ 
ที่ กิจกรรมดําเนินงาน เปาหมา

ย 
เริมตน ส้ินสุ

ด 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 สํารวจจํานวนบานพักราชการ
และสถิติการใชน้ํา
ประจําเดอืน 

         

2 ติดตอขอใหการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาปากชอง 
ประเมนิคาใชจายการขยาย
เขตใหบริการบานพักราชการ 

         

3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณและ
ดําเนินการโอนผูพักอาศัยเปน
ผูขอใชน้ํากับการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาปากชอง 
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6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2562 
             6 เดือน 
 
7.งบประมาณ 
             รอการประปาสวนภูมิภาค สาขาปากชอง 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             การประปาสวนภูมิภาค สาขาปากชอง ตอบรบัดําเนินการ   
            
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
            10.1 ลดการใชน้ําประปาจากกิจกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของกับการผลิตวัคซีน เพ่ือสงวนน้ําประปาให
โรงงานผลิตวัคซีน 
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โครงการจางติดต้ังถังรองรับน้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ํา RO ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
 

1.หลักการและเหตุผล 
             ฝายผลิตน้ําประปาทําการผลิตน้ําประปาจายน้ําประปาใหอาคารสํานักงาน คอกสัตวทดลอง บานพัก
ราชการและโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจํานวน 5 โรงงาน ซึ่งนํานํ้าประปาไป
ผลิตเปนน้ําออน (Softener) กอนปลอยเขาระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์หลายประเภท เชน Purified Water, Water for 
Injection, Distilled water           
            แตในกระบวนการผลิตน้ําบริสุทธ์ิทุกประเภท จะมีน้ําสูญเสียจากระบบ เนื่องจากคุณภาพไมไดเกณฑ
ตรวจวัดถูกระบบคัดออกปลอยลงทอน้ําทิ้งหรือรางน้ําทิ้งจํานวนมากเพื่อเปนการลดความสูญเสียและนํานํ้าทิ้งกลับไป
ใชประโยชนอื่นทดแทนการใชน้ําประปา จึงจัดทําโครงการจางติดตั้งถังรองรับน้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ํา RO ขนาด 
4,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
 
2.วัตถุประสงค 
             2.1 จางติดตั้งถังรองรับน้ําทิ้งจากระบบผลิตนํ้า RO ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
 
3.เปาหมาย 
            3.1 มีการนําน้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ําบริสุทธ์ิกลับไปใชประโยชนอื่น 
             3.2 ลดปริมาณการใชน้ําประปา 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
             4.1 สํารวจและจัดเก็บขอมูลปรมิาณน้ําทิ้งจากระบบผลติน้ําบริสุทธ์ิ 
             4.2 ตรวจวัดคณุสมบัติทางเคมีของน้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ 
             4.3 ประเมนิความเหมาะสมและความคุมคาในการนําน้ําทิ้งกลับมาใชในกิจกรรมตางๆ 
             4.4 ขออนุมัติงบประมาณจางติดตั้งถังรองรับน้ําทิ้งจากระบบผลติน้ํา RO ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
             4.5 ดําเนินการจัดจางฯและติดตั้งถังรองรับน้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ํา RO ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
 
5.แผนปฏิบัติการ 
 
ท่ี กิจกรรม

ดําเนินงาน 
เปาหมาย เริม

ตน 
ส้ินสุด ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 สํารวจและจัดเก็บ
ขอมลูปริมาณน้ํา
ท้ิงจากระบบผลิต
น้ําบริสุทธิ์ 

            

2 ตรวจวัดคณุสมบัติ
ทางเคมีของน้ําทิ้ง 

            

3 ประเมินความ
ความคุมคาในการ
นําน้ําท้ิงกลับมาใช
ประโยชน 
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4 ขออนุมัติ
งบประมาณจางฯ 

            

5 ดําเนินการจัดจางฯ
และติดต้ังถัง 

            

 
 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2563 
             8 เดือน 
 
7.งบประมาณ 
             ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 150,000 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายผลิตน้ําประปา กลุมบริหารชีวภัณฑ 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             9.1 มีการใชน้ําทิ้งทดแทนการใชน้ําประปา อยางนอยวันละ 3,000 ลิตร 
   
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          10.1 มีปริมาณน้ําทิ้งของโรงงานลดลง 
          10.2 โรงงานมีนํ้าประปาใชอยางเพียงพอ 
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โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบอเก็บสํารองน้ําใหเหมาะสมและเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา 

1.หลักการและเหตุผล 

             สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว มีการผลิตน้ําประปา เพ่ือใชในกิจกรรมการผลิตวัคซีนและ

กิจกรรมสนับสนุนตางๆ มีการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาใหมทั้งระบบตั้งแตป 2542 โดยกอนเร่ิมโครงการไดสํารวจ

ประเมนิแหลงน้ําดิบในคลองลําตะคองมีคาคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณการไหลผานเหมาะสมเพียงพอ โดยเร่ิมสูบนํ้า

ดิบจากคลองลําตะคลอง ซึ่งไหลผานสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว บริเวณที่ตั้งฝายผลิตน้ําประปา  มาเก็บไวในบอเก็บ

สํารองน้ําดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร ทุกวันชวงบายจะสูบน้ําจากบอ50,000 ลบ.ม. ดังกลาวข้ึนมาเก็บพักไวที่

บอ 15,000 ลูกบาศกเมตร เพ่ือทิ้งใหตกตะกอน1คืน เปนการลดความขุนตามธรรมชาติ แลวสูบน้ําเขาถังตกตะกอนทํา

การปรับปรุงคุณภาพใหไดมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค โดยใชสารเคมี4ชนิด คือ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด 

(สารประกอบทดแทนสารสม) ปูนขาว คลอรีนและโพลีเมอร  จากนั้นทําการกรองน้ําใสผานถังกรองทรายและถังกรอง

ถานเพ่ือกําจัดตะกอนหลงเหลือและกําจัดสี-กลิ่น เติมคลอรีนเพ่ือควบคุมเชื้อแบคทีเรีย กักเก็บในถังเก็บ กอนสูบข้ึน

เขาจายลงเสนทอสงนํ้าไปใหโรงงาน สํานักงาน คอกสัตวทดลองไดใชงานตอไป  

             แตปจจุบัน มีการเติบโตของชุมชนริมคลองตลอดระยะทางตนน้ําจนถึงบริเวณที่ลําลองไหลผานสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีการสรางฝายก้ันเก็บน้ําไวใชของผูประกอบการตนน้ําและมีปริมาณน้ําทิ้งจากชุมชนเพ่ิมมาก

ขึ้น สภาพคลองมีปริมาณและระดับน้ําไหลนอยลงมาก คุณภาพน้ําเสื่อมลง ทําใหน้ําดิบที่สูบไปเก็บท่ีบอเก็บสํารองน้ํา

ดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร เกิดการเนาเสียปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้ามีนอยแมจะทําการลางกําจัดตะกอน

สะสมกนบอและทําระบบฉีดน้ําพุดันน้ําขึ้นใหสัมผัสอากาศ แตคุณภาพน้ําดิบในบอยังเก็บไวใชไดไมนานพอ ตองสูบทิ้ง

และตักตะกอนกนบอทิ้งบอยข้ึน เกิดความเสี่ยงตอการผลิตน้ําประปาเพ่ือจายน้ําใหโรงงานผลิตวัคซีนของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงจัดทําโครงการบริหารโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบอเก็บสํารองน้ําใหเหมาะสมและ

เพียงพอตอการผลิตน้ําประปา 

2.วัตถุประสงค 
             2.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบอเก็บสํารองนํ้าใหเหมาะสมและเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา 
 
3.เปาหมาย 
             3.1 มีน้ําดิบคุณภาพดี ไดมาตรฐานน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภท 2 (กรมควบคุมมลพิษ) 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   4.1 วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหน้ําในบอเก็บเนาเสีย 
   4.2 ศกึษาและหาแนวทางแกไขและลดโอกาสหรือตนเหตุท่ีทําใหน้ําเสีย 
   4.3 สรุปแนวทางดําเนินการและตั้งงบประมาณจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ 
   4.4 ลางทําความสะอาดบอเก็บน้ํา 
   4.5 ติดตั้งระบบเตมิอากาศและหมุนเวียนน้ําดิบในบอเก็บ 
   4.6 สูบน้ําเขาบอเก็บและตรวจติดตามคุณภาพน้ํา เพ่ือประเมินระบบหลังการแกไขปรับปรุง 
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5.แผนปฏิบัติการ 
   แนบทาย 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2562 
             ระยะเวลาตามขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ ๒๑ เดือน 
7.งบประมาณ  
             ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับระบบเติมอากาศ
และ 
หมุนเวียนน้ําดิบ วงเงิน 1,490,000 บาท 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายผลิตนํ้าประปา  
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             น้ําดิบในบอเก็บไดมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน ประเภท ๒* (มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
             10.1 มีการศึกษาประเมินคุณสมบัติทางเคมีของน้ําคลองธรรมชาติ 
             10.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาฝกฝนใหคนควาศึกษาแนวทางการแกไขปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ 
             10.3 โรงงานผลิตวัคซีนไดตามแผน
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๕. แผนปฏบัิติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค ปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในบอเก็บสํารองน้ําใหมีคุณภาพเหมาะสมตอการนําไปผลิตน้ําประปา 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาระบบการผลิตนํ้าประปาใหไดมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาและนํ้าดิบในบอเก็บสํารองนํ้าใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการผลิตนํ้าประปา  

หนวยงานเจาภาพ :ฝายผลิตนํ้าประปาฯสทช. ตัวชี้วัด สทช.มีน้ําประปาคุณภาพไดมาตรฐานเพียงพอสําหรับการผลิตนํ้าบริสุทธ์ิเพ่ือใชในทุกโรงงาน 
ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการ 

คาเปาหมาย 
มีน้ําดิบคุณภาพดีและเหมาะสมสําหรับใชผลิตนํ้าประปาอยางเพียงพอ 

วันปรับปรุงคร้ังที่............... 

ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
2560 2561 2562 

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

๑ 
ลางทําความสะอาดบอ
เก็บนํ้า 

ฝายผลิต
นํ้าประปาฯ 

ทําความสะอาดบอ
เสร็จเรยีบรอย 

ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๐ ม.ค. ๖1 
แผน                      

ทําจริง                             

๒ 
วิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําให
นํ้าในบอเก็บเนาเสีย 

ฝายผลิต
นํ้าประปาฯ 

คนพบสาเหตุท่ีทํา
ใหนํ้าเนาเสีย 

ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖1 มี.ค. ๖1 
แผน                        

ทําจริง                             

๓ 
ศึกษาและหาแนว
ทางแกไขและลดโอกาส
หรือตนเหตุท่ีทําใหนํ้าเสีย 

ฝายผลิต
นํ้าประปาฯ 

สรุปผลและกําหนด
แนวทางแกไข 

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

ทําจริง                             

๔ 

สรุปแนวทางดําเนินการ
และตั้งงบประมาณจัดหา
วัสดุครุภัณฑท่ีจําเปนตอง
ใชในการดําเนินการ 

ฝายผลิต
นํ้าประปาฯ 

ไดงบประมาณเพ่ือ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ 

ไมมีคาใชจาย พ.ค. ๖๑ ก.ย. ๖๑ 

แผน                          

ทําจริง 
                            

๕ 
จัดหาและติดตั้งระบบเติม
อากาศและหมุนเวียนนํ้า
ดิบในบอเก็บ 

ฝายผลิต
นํ้าประปาฯ 

บอเก็บนํ้ามีระบบ
เติมอากาศและ
ไหลเวียนนํ้าดิบ 

20,000,000 
บาท 

ม.ค. ๖2 ก.พ. 62 
แผน                        

ทําจริง                             

๖ 

สูบนํ้าเขาบอเก็บและ
ตรวจติดตามคุณภาพนํ้า
เพื่อประเมินระบบหลัง
การแกไขปรับปรุง 

ฝายผลิต
นํ้าประปาฯ 

นํ้าดิบในบอเก็บมี
คุณภาพเหมาะสม
สําหรับการผลิต

นํ้าประปา 

ไมมีคาใชจาย ก.พ. ๖2 มิ.ย. ๖2 

แผน                 

ทําจริง 
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โครงการสํารวจจัดทําแผนบํารุงรักษาประจําปของปมสูบน้ําและระบบการผลิตนํ้าประปาเพื่อรักษาประสิทธิภาพการ

ผลิตน้ําตามแนวทางบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

1.หลักการและเหตุผล 

กระบวนการผลิตน้ําประปา มีเคร่ืองจักรและระบบควบคุมเปนตางๆในแตละขั้นตอนการผลิต เร่ิมจากการสูบ

น้ําดิบจากคลองเขาบอเก็บสํารอง(50,000 ลบ.ม.)และบอพักน้ํ าดิบ(15,000 ลบ.ม.) โดยใชปมสูบน้ําแบบ 

Submersible Pump การปมน้ําดิบจากบอพักฯขึ้นถังตกตะกอนดวยปมสูบแบบนอน มีมอเตอรกวนผสมสารและปม

จายสารเคมีในหองผสมสารชวยตกตะกอน ใชปมน้ําแรงดันตํ่าในการขับดันน้ําใสที่ผานกระบวนการตกตะกอนแลวเขา

ถังกรองดวยทรายและผานถังกรองถานกัมมันต จนถึงการใชปมแรงดันสูงสูบนํ้าประปาในถังเก็บสตอกขึ้นทอลําเลียง

ขนาดใหญไปยังถังจายน้ําประปาบนเขา ซึ่งปมสูบน้ําและอุปกรณเหลานั้น มีอายุการใชงานและรอบระยะเวลาของการ

เปลี่ยนอะไหลสวนประกอบตางๆที่กําหนดโดยโรงงานผูผลิต เพ่ือเปนการรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองฯ

เหลานั้นใหคงประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงาน การปลอยใหเคร่ืองฯทํางานโดยไมมีการเปลี่ยนอะไหล ลางหรือ

ตรวจสอบและเติมสารหลอลื่น จะสงผลใหอายุการใชงานสั้นลงและอาจเกิดการนอคหรือหยุดทํางานกะทันหัน สงผล

เสียตอการผลิตน้ําประปาและกระทบตอโรงงานผลิตวัคซนีอยางมากมายได 

          ฝายผลิตน้ําประปาจึงจัดทําโครงการสํารวจจัดทําแผนบํารุงรักษาประจําปของปมสูบน้ําและระบบการผลิต

น้ําประปาเพ่ือรักษาประสิทธิภาพการผลิตน้ําตามแนวทางบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) เพื่อ

ปองกันเหตุฉุกเฉินจากการเสียของเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาว 

2.วัตถุประสงค 
   2.1 มีรายละเอียดและโปรแกรมการบํารงุรักษาปมน้ําและอุปกรณของระบบผลิตน้ําประปาอยางครบถวน 
   2.2 วางแผนเพื่อเตรียมการผลิตน้ําประปาและชวงหยุดการผลิตน้ําประปารองรับการดําเนินการซอมบํารุงโดยไม
กระทบตอโรงงานผลิต 
 
3.เปาหมาย 
   ไดรายละเอียดตารางการบํารุงรักษาปมน้ําและอุปกรณของระบบผลิตน้ําประปาประจําป 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   4.1 รวบรวมคูมือและบันทึกการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณที่สาํคัญทุกตัว 
   4.2 ศกึษาการดูแลรกัษาปมน้ําและอุปกรณจากคูมือและบันทึก 
   4.3 วิเคราะหประเภทการบํารุงรักษาและประเมินศักยภาพเพ่ือจัดกลุมการดําเนินงานโดยผูควบคุมใชงาน และการ
ดําเนินการโดยจางผูเชี่ยวชาญระบบจากภายนอก 
   4.4 สอบถามหรือสืบทราบราคาและระยะเวลาดําเนินการ 
   4.5 สรุปแผนการบํารุงรักษาประจําป เพื่อตั้งงบประมาณดําเนินการ 
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5.แผนปฏิบัติการ 
 
ที่ กิจกรรม

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย เริมตน สิ้นสุด กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 รวบรวมคูมือและ
บันทึกการทํางาน
ของเคร่ืองจักร
อุปกรณที่สําคัญ
ทุกตัว 

       

2 ศึกษาการดูแล
รักษาปมนํ้าและ
อุปกรณจากคูมือ
และบันทึก 
 

       

3 วิเคราะหประเภท
การบํารุงรักษา
และประเมิน
ศักยภาพเพ่ือจัด
กลุมการ
ดําเนินงานโดยผู
ควบคุมใชงาน 
และการ
ดําเนินการโดยจาง
ผูเชี่ยวชาญระบบ
จากภายนอก 

       

4 สอบถามหรือสืบ
ทราบราคาและ
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

       

5 สรุปแผนการ
บํารุงรักษา
ประจําป 

       

 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2561 
            4 เดือน (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561) 
 
7.งบประมาณ         0 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายผลิตน้ําประปา 
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9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             แผนการบํารุงรักษาประจําป ปมน้ําและอุปกรณระบบการผลิตน้ําประปา 
 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
            10.1 มีความพรอมในการดําเนินการจางเหมาบริการบํารุงรักษาประจําป ปมน้ําและอุปกรณระบบการ
ผลิตน้ําประปา 
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โครงการจางเหมาบริการลางทําความสะอาดบอเก็บสํารองน้ําประปาของโรงงาน และของฝายผลิตน้ําประปา

ประจําป เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําประปา จํานวน 8 บอ  

1.หลักการและเหตุผล 
            น้ําประปาที่ผลิตไดของฝายผลิตน้ําประปา จะสงไปเก็บในบอเก็บนํ้าสะอาดคอนกรีตของฝายผลิต
น้ําประปาแลวสูบข้ึนถังจายบนเขาเพื่อปลอยน้ําลงจายตามเสนทอโดยแรงโนมถวง ไปยังหนวยตางๆ ที่โรงงานผลิต
วัคซีนทั้ง 5 โรงงาน และฟารมเลี้ยงไกปลอดเชื้อเฉพาะ(SPF) จะมีถังเก็บน้ําประปากักเก็บไวใชงานตอไป  
             บอเก็บพักน้ําประปาของฝายตางๆ เปนบอคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม กนบอฝงลงในดิน ถูกใชงานมานานเกิด
การสะสมของตะกอนแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ําประปาและเศษคราบไคลของผนังทอจายน้ํา การลางทําความสะอาด
ตองสูบน้ําในบอทิ้งและคนลงไปขัดลางผนังและพื้น ซึ่งเปนงานยากและเสี่ยงอันตราย ตองจัดหาเครื่องสูบน้ํา เคร่ือง
เปาลมเพ่ือเติมอากาศเขาภายในใหผูปฏิบัติงานมีอากาศหายใจ ติดตั้งหลอดไฟฟาใหมีแสงสวางและซึ่งสํานักฯไมมี
อุปกรณและกําลังคนของฝายตางๆมีไมเพียงพอ ทําใหบอคอนกรีตเก็บน้ําสํารองของโรงงาน ฟารมเลี้ยงไก SPF และ
ฝายผลิตน้ําประปา มีตะกอนสะสมท่ีกนบอ สงผลใหคุณภาพน้ําประปาที่จัดเก็บไวไมดี 
 
2.วัตถุประสงค 
             2.1 ลางบอเก็บนํ้าประปาทุกบออยางนอยปละครั้ง 
 
3.เปาหมาย 
             3.1 รักษาคุณภาพน้ําประปาในบอซีเมนตเก็บน้ํา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานดีเทาเทียมกันทุกบอเก็บ 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
           4.1 สํารวจ วัดขนาดและความจุ 
             4.2 สืบทราบและประเมินราคาคาจาง 
             4.3 ขอตั้งงบประมาณดําเนินการ พรอมผลักดันเปนแผนงานทุกป 
             4.4 ดําเนินการจาง และตรวจตดิตามวัดคาคุณภาพน้ําและความสะอาดของบอเก็บ 
5.แผนปฏิบัติการ 
ที่ กิจกรรมดําเนินงาน เปาหมาย เริมตน สิ้นสุด กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
1 สํารวจ วัดขนาดและความจุของ

บอ   
       

2 สืบทราบและประเมินราคา
คาจาง 

       

3 ขอตั้งงบประมาณพรอมผลักดัน
เปนแผนงานทุกป 

       

4 ดําเนินการจาง และตรวจ
ติดตามวัดคาคณุภาพน้ําและ
ความสะอาดของบอเก็บ 

       

 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ  ปงบประมาณ 2562 
              1เดือน (ทุกป) 
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7.งบประมาณ 
              90,000 บาท/ป 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายผลิตน้ําประปา 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             น้ําประปาในบอเก็บมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน 
 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
            10.1 น้ําประปาทุกที่ในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีคุณภาพดีเทาเทียมกัน 
            10.2 โรงงานผลิตมีนํ้าประปาคุณภาพดีนําไปผลิตน้ําบริสุทธิ์ไดตามมาตรฐาน GMP 
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โครงการติดตั้งถังสํารองน้ําประปา ขนาด 5,000 ลบ.ม.เพื่อสํารองน้ําประปาเพ่ิมเติม 

1.หลักการและเหตุผล 

             ฝายผลิตน้ําประปา มีกําลังการผลิต 320 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง มีถังเก็บสตอกน้ําประปา จํานวน 3 ถัง 

เปนถังซีเมนต ขนาด 2,000 ลูกบาศกเมตร 1 บอ 500 ลูกบาศกเมตร 2 บอ รวมความจุ 3,000 ลูกบาศกเมตร 

ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ํารวมทุกกิจกรรมเฉลี่ยวันละ 1,500 ลูกบาศกเมตร ความจุของถังเก็บมีปริมาณนํ้าสํารองจาย

ได 2 วัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินตองหยุดการผลิตไมวาดวยสาเหตุใด ฝายผลิตน้ําประปามีเวลาดําเนินการแกไขใหเสร็จ

ภายใน 2 วันเทานั้น ซึ่งระยะเวลาที่มีสตอกน้ําประปาสํารองจายไดนอยถือเปนความเสี่ยงอยางยิ่งตอโรงงานผลิตวัคซีน

ท่ีมีขนาดใหญ จํานวนถึง 5 โรงพ่ึงพาน้ําประปาจากฝายผลิตน้ําประปาเพียงที่เดียวเทานั้น 

             แตปจจุบัน การผลิตน้ําประปาวันละ 1,500 ลูกบาศกเมตร ของฝายผลิตน้ําประปา เปนการใชกําลังการ

ผลิตเพียง 4 ถึง 5 ชั่วโมงตอวันเทานั้น เน่ืองจากเต็มถังสตอกน้ําประปา หากมีถังสํารองเพ่ิมจะสามารถเก็บน้ําประปา

ไดมากขึ้น สามารถมีน้ําประปาจายใหโรงงานไดนานขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแกโรงงานผลิตวัคซีนได 

จึงดําเนินโครงการติดตั้งถังสํารองน้ําประปา ขนาด 5,000 ลบ.ม.เพ่ือสํารองน้ําประปาเพิ่มเติม 

2.วัตถุประสงค 
             จัดซื้อและติดตั้งถังสํารองน้ําประปา ขนาด 5,000 ลบ.ม.เพ่ือสํารองนํ้าประปาเพ่ิมเติม  
3.เปาหมาย 
             เพ่ิมปริมาณน้ําประปาสํารองจายใหหนวยตางๆไดมากขึ้น  
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
             4.1 หาขอมูลรายละเอียดรูปแบบถังเก็บสตอกและประเมนิความคุมคาเหมาะสม 
             4.2 คัดเลือกชนิดและรปูแบบถังเก็บพรอมสืบทราบราคาและเปรยีบเทียบคุณภาพ 
             4.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณดําเนินการ 
             4.4 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
             4.5 ติดตั้งและจัดเก็บน้ําประปาตามแผน 
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5.แผนปฏิบัติการ 
ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน เปาหม

าย 
เริม
ตน 

สิ้นสุ
ด 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย 

1 ขอมูลรายละเอียดรูปแบบถัง
เก็บ 
สตอกและประเมินความ
คุมคาเหมาะสม 

            

2 คัดเลือกชนิดและรูปแบบถัง
เก็บพรอมสืบทราบราคาและ
เปรียบเทยีบคุณภาพ 

            

3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ 

            

4 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสด ุ

            

5 ติดตั้งและจัดเก็บนํ้าประปา
ตามแผน 

            

 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2562หรือ 2563 
             สิงหาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 
 
7.งบประมาณ 
             7.1 งบเงินทนุหมุนเวียนฯ  26,000,000 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             8.1 ฝายผลิตน้ําประปา 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             9.1 ฝายผลิตน้ําประปาสามารถหยุดการผลิตไดนานอยางนอย 5 วัน โดยไมกระทบโรงงานผลิตวัคซีนและ
ผูใชนํ้า 
              9.2 โรงงานผลติมีน้ําประปาใชตลอดเวลาทั้งป 
  
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
             10. สามารถหยุดการผลิต เพ่ือวางแผนซอมบํารุงและอื่นๆได 
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โครงการจางเหมาบริการซอมบํารุงถังกรองทรายและเปลี่ยนสารกรองทราย ในระบบผลิตน้ําประปา 

1.หลักการและเหตุผล 
             สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศสุัตว มีการผลิตน้ําประปา เพื่อใชในกิจกรรมการผลิตวัคซีนและ
กิจกรรมสนับสนุนตางๆ มีการปรบัปรุงระบบผลิตน้ําประปาใหมทั้งระบบตั้งแตป 2542 โดยกอนเร่ิมโครงการไดสํารวจ
ประเมินแหลงน้ําดิบในคลองลําตะคองมีคาคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณการไหลผานเหมาะสมเพียงพอ โดยเร่ิมสูบน้ํา
ดิบจากคลองลําตะคลอง ซึ่งไหลผานสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว บริเวณท่ีตั้งฝายผลิตน้ําประปา  มาเก็บไวในบอเก็บ
สํารองน้ําดิบ ขนาด 50,000 ลูกบาศกเมตร ทุกวันชวงบายจะสูบน้ําจากบอ50,000 ลบ.ม. ดังกลาวขึ้นมาเก็บพักไวที่
บอ 15,000 ลูกบาศกเมตร เพ่ือทิ้งใหตกตะกอน1คนื เปนการลดความขุนตามธรรมชาติ แลวสูบน้ําเขาถังตกตะกอนทํา
การปรบัปรุงคุณภาพใหไดมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค โดยใชสารเคมี4ชนิด คือ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด 
(สารประกอบทดแทนสารสม) ปูนขาว คลอรีนและโพลีเมอร  จากนั้นทําการกรองนํ้าใสผานถังกรองทรายและถังกรอง
ถานเพื่อกําจัดตะกอนหลงเหลือและกําจัดสี-กลิ่น เติมคลอรีนเพ่ือควบคุมเชื้อแบคทีเรยี กักเก็บในถังเก็บ กอนสูบขึ้น
เขาจายลงเสนทอสงน้ําไปใหโรงงาน สํานักงาน คอกสัตวทดลองไดใชงานตอไป  
             ถังกรองทรายมีลักษณะเปนถังเหล็กทรงกระบอก เสนผานศูนยกลางประมาณ  7 เมตร สูงประมาณ 4.5 
เมตร ภายในบรรจุสารกรองทรายและแอนทราไซด ใชกรองเศษตะกอน สารสมและสารแขวนลอยที่หลงเหลือจากถัง
ตกตะกอนเมื่อถูกปมขับน้ําที่ลนจากถังตกตะกอนช้ันทรายกรองจะทําหนาที่ดูดซับเศษตะกอน สารสมและสาร
แขวนลอยออกทําใหน้ํามีความใสมากขึ้นกอนถูกดันผานถังกรองถานกัมมันตเพ่ือกําจัดสีและกลิ่นตอไป สารกรองทราย
และแอนทราไซด มีอายุการใชงาน 3 ถึง 5 ป ขึ้นกับคุณภาพน้ําหลังตกตะกอนและการใชงาน สารกรองทรายและแอ
นทราไซดในถังกรองทรายของฝายผลิตน้ําประปาปจจุบันมีการเปลี่ยนถายเม่ือ6 ปที่แลว ปจจุบันประสิทธิภาพการ
กรองลดลงและถึงกําหนดการเปลี่ยนถายเพื่อบรรจุทรายกรองชุดใหมแลว จึงจัดทําโครงการจางเหมาบริการซอมบํารุง
และเปลี่ยนสารกรองทราย ในระบบผลิตน้ําประปา 
 
2.วัตถุประสงค 
          2.1 จางเหมาผูชํานาญงานทําการถายสารกรองทรายเกาทิ้ง ลางทําความสะอาดและซอมแซมถังเหล็กบบรรจุ
สารกรองทรายแลวบรรจุสารกรองทรายใหมเพ่ือใชกรองน้ําใหใสข้ึนตอไป 
 
3.เปาหมาย 
          3.1 ลดความขุนของน้ําหลังตกตะกอนใหเหลือไมเกิน 5 ppm 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
            4.1 กําหนดรายละเอียดการจางและสืบทราบราคา 
             4.2 ขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ 
             4.3 ดําเนินการจัดจางตามระเบียบฯ 
             4.4 ทําการเปลี่ยนสารกรองทราย 
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5.แผนปฏิบัติการ 
ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน เปาหมาย เริม

ตน 
สิ้นสุด ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กําหนดรายละเอียดการ
จางและสืบทราบราคา 

           

2 ขออนุมัติงบประมาณ
ดําเนินการ 

           

3 ดําเนินการจัดจางตาม
ระเบียบฯ 

           

4 ทําการเปลี่ยนสารกรอง
ทราย 

           

 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ป 2563 
             6.1 ระเวลา 5 เดือน 
 
7.งบประมาณ 
             7.1 ประมาณ 1,750,000 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายผลิตน้ําประปา กลุมบริหารชีวภัณฑ 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             9.1 นํ้าหลังผานถังกรองทราย มีคาความขุนไมเกิน 5 ppm 
 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
             10.1 น้ําประปามีคุณภาพผานมาตรฐานการประปานครหลวง 
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โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาปมสูบน้ําและระบบการผลิตน้ําประปาประจําป ตามแนวทางบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (Preventive Maintenance) 

  1.หลักการและเหตุผล          
กระบวนการผลิตน้ําประปา มีเคร่ืองจักรและระบบควบคุมเปนตางๆในแตละข้ันตอนการผลิต เร่ิมจากการสูบ

น้ําดิบจากคลองเขาบอเก็บสํารอง(50,000 ลบ.ม.)และบอพักน้ําดิบ(15,000 ลบ.ม.) โดยใชปมสูบน้ําแบบ 
Submersible Pump การปมน้ําดิบจากบอพักฯขึ้นถังตกตะกอนดวยปมสูบแบบนอน มอเตอรกวนผสมสารและปม
สารเคมีในหองผสมสารชวยตกตะกอน การกรองดวยทรายและถาน จนถึงการปมน้ําประปาในถังเก็บสตอกขึ้นถังจาย
บนเขา ซึ่งปมสูบน้ําและอุปกรณเหลานั้น มีอายุการใชงานและรอบระยะเวลาของการเปลี่ยนอะไหลสวนประกอบตางๆ
ท่ีกําหนดโดยโรงงานผูผลิต เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองฯเหลานั้นใหคงประสิทธิภาพตลอดอายุการใช
งาน การปลอยใหเคร่ืองฯทํางานโดยไมมีการเปลี่ยนอะไหล ลางหรือตรวจสอบเติมสารหลอลื่น จะสงผลใหอายุการใช
งานสั้นลงและอาจเกิดการนอคหรือหยุดทํางานกะทันหัน สงผลเสียตอการผลิตน้ําประปาและกระทบตอโรงงานผลิต
วัคซีนอยางมากมายได 

ฝายผลิตน้ําประปาจึงจัดทําโครงการจางเหมาบริการบํารงุรักษาปมสูบน้ําและระบบการผลิตน้ําประปา
ประจําป ตามแนวทางบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

     
2.วัตถุประสงค 
             จางเหมาบรกิารบํารุงรกัษาปมสูบน้ําและระบบการผลิตน้ําประปาประจําป จากผูประกอบการที่เชียวชาญ 
 
3.เปาหมาย 
             ปมน้ําและอุปกรณสําคัญของระบบการผลิตน้ําประปา ไดรับการซอมบํารุงรกัษาประจําป 
  
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
             4.1 นําแผนจางเหมาบริการบํารุงรักษาปมสูบน้ําและระบบการผลิตน้ําประปาประจําปขออนุมัติ
งบประมาณ 
             4.2 จัดทํารายละเอียด ขอบเขตการจางเหมาบริการบํารุงรักษาปมสูบน้ําและระบบการผลิตน้ําประปา
ประจําป 
             4.3 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ      
             4.4 ทําการบํารุงรักษาปมสูบน้ําและอุปกรณในระบบการผลติน้ําประปาตามแผน 
5.แผนปฏิบัติการ 
ที่ กิจกรรมดําเนินงาน เปาหม

าย 
เริมตน สิ้นสุ

ด 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. 

1 ขออนุมัติงบประมาณ           
2 จัดทํารายละเอียด ขอบเขต

การจางเหมาฯและคุณสมบัติ
ผูรับจาง 

          

3 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสด ุ

          

4 ทําการบํารุงรักษาฯตามแผน           
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6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2563 
          5 เดือน 
 
7.งบประมาณ 
             ประมาณ 300,000 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             ฝายผลิตน้ําประปา กลุมบริหารชีวภัณฑ 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             หลังการซอมบํารุงรักษาประจําป ไมมีปมนํ้าและอุปกรณในระบบผลิตน้ําประปาเสียจนตองหยุดการผลิตเลย 
 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
            10.1 โรงงานผลิตและหนวยงานผูใชน้ํามีน้ําประปาใชตลอดทั้งป 
             10.2 ไมมีความสูญเสียหรือผลกระทบจากการขาดแคลนน้ําประปา 
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โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตนํ้าประปาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสวนกลาง 

1.หลักการและเหตุผล 
             กระบวนการผลิตน้ําประปา มีเครื่องจักรและระบบควบคมุเปนตางๆในแตละขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการ
สูบน้ําดิบจากคลองเขาบอเก็บสํารอง(50,000 ลบ.ม.)และบอพักน้ําดิบ(15,000 ลบ.ม.) โดยใชปมสูบน้ําแบบ 
Submersible Pump การปมน้ําดิบจากบอพักฯขึ้นถังตกตะกอนดวยปมสูบแบบนอน มอเตอรกวนผสมสารและปม
สารเคมีในหองผสมสารชวยตกตะกอน การกรองดวยทรายและถาน จนถึงการปมน้ําประปาในถังเก็บสตอกขึ้นถังจาย
บนเขา ซึ่งการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการทํางานของปมสูบน้ําและอุปกรณเหลานั้นเปนตูควบคุมระบบแบบ
แยกชุดไมเก่ียวเนื่องกัน พนักงานผูดูแลควบคุมการทํางานของแตละเคร่ืองตองทําการเดินไปที่ตูควบคุมเพ่ือตรวจเช็ค 
ต้ังคาการทํางานและเฝาดูแลตลอดเวลา   ปจจุบันมีเทคโนโลยีการควบคุมสั่งการและเฝาระวังตรวจสอบการทํางาน
ของเครื่องจักรตางๆไดโดยรวมขอมูลการทํางานสงสัญญาณมาที่ตูควบคุมกลางแสดงสัญญาณการทํางานบนหนาจอได
ทําใหสะดวกรวดเร็วและผูควบคุมสามารถรายงานความผิดปกติเพ่ือหาแนวทางแกไขไดอยางรวดเร็ว 
              ฝายผลิตนํ้าประปาจึงจัดทําโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตน้ําประปาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปองกันความเสียหายตอระบบ 
 
2.วัตถุประสงค 
             จางหรือซื้อระบบควบคุมหรือโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในระบบการผลิตน้ําประปาให
สามารถสั่งการเรียกดูและแสดงขอมูลการทํางานที่เปนแบบ REAL TIME  มาที่หองควบคุมที่เดียว 
 
3.เปาหมาย 
             การดูแล เรียกดูเพ่ือตรวจสอบ สั่งการและตั้งคาการทํางานของปมน้ําและอุปกรณในระบบผลิตน้ําประปา 
สามารถทําไดผานระบบควบคุมที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร เพื่อลดเวลาและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
 
4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
             4.1 กําหนดรายละเอียดขอมูล การทํางานของปมน้ําและเคร่ืองมืออุปกรณในระบบผลิตน้ําประปาท่ี
ตองการใหแสดงในจอคอมพิวเตอรท้ังหมด 
             4.2 สืบทราบราคาจากผูชํานาญระบบควบคุมและสัญญาณตางๆ 
             4.3 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 
             4.4 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
             4.5 ติดตั้งระบบควบคุมสวนกลาง 
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5.แผนปฏิบัติการ 
ที่ กิจกรรมดําเนินงาน เปาหม

าย 
เริมตน สิ้นสุ

ด 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. 

1 กําหนดรายละเอียดขอมูล 
การทํางานของปมนํ้าและ
เครื่องมืออุปกรณในระบบ
ผลิตน้ําประปาที่ตองการ 

          

2 สืบทราบราคาจากผูชํานาญ
ระบบควบคุมและสัญญาณ
ตางๆ 

          

3 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการ 

          

4 ติดตั้งระบบควบคุมสวนกลาง           
 
6.ระยะเวลาดําเนนิการ ปงบประมาณ 2564 
             6.1 เวลา 6 เดือน 
 
7.งบประมาณ 
             7.1 ประมาณ 1,000,000 บาท 
 
8.ผูรับผดิชอบ 
             8.1 ฝายผลิตนํ้าประปา กลุมบริหารชีวภัณฑ 
 
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
             9.1 ผูควบคมุสามารถเรียกดูขอมูลการทํางานของปมน้ําและเครื่องมือในระบบที่หองควบคุมกลางไดทั้งหมด 

             9.2 การสั่งการ ตั้งคาการทาํงานของระบบสามารถทําไดท่ีหองควบคุมกลาง 
 
10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
             10.1 ผูควบคุมไมตองเดินไปยังที่ตั้งตามจุดตางๆที่หางไกล ลดเวลาและอันตรายจากชวงฝนตกหรือเวลา
กลางคืน 
             10.2 การตรวจสอบติดตามการทํางานระบบทําไดงายรวดเร็วทันตอการแกไขสั่งการ 
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ยุทธศาสตรที่ ๘ : ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพ่ือให สทช.
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยง
และใชสัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตรจน
ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของสากล 

๑.ไดแผนปรับปรุง
การเลี้ยงและใชสัตว
เพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร 

  
๑ 
โครงการ 

  
  

๑.จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตรจนได
มาตรฐานเปนที่
ยอมรับของสากล 

๑. โครงการจัดทํา
แผนการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใชสัตวเพื่อ
งานทางวทิยาศาสตร 
ประจําป ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๒ 

หลัก: คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร (คกส.) 

          

          

          

          

          
๒.รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใชสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร
ระยะที่ ๑ 

    ๑๐๐%   ๒.ปรับปรุงการเลี้ยง
และใชสัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 

๑.โครงการปรับปรุง
การเลี้ยงและใชสัตว
เพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร ระยะที่ ๑ 

หลัก: คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร (คกส.) 

          

          

          

          

          
๓.รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใชสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร
ระยะที่ ๒ 

       ๑๐๐% ๒.โครงการปรับปรุง
การเลี้ยงและใชสัตว
เพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร ระยะที่ ๒ 

หลัก: คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร (คกส.) 
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ยุทธศาสตรที่ ๘ : ปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. เพ่ือใหบุคลากร
ของ สทช.ไดรับ
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเลี้ยง
และใชสัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 

๑. รอยละของผูเขา
อบรมที่ผานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการอบรม 

  

๙๐% ๙๐% ๙๐%   ๓.พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจใน
การเลี้ยงและใชสัตว
เพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร 

๑. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงและใช
สัตวเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร ครั้งที่ ๒ – ๔ 

หลัก: คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร (คกส.) 

๒. ไดรายงานสรุปผล
การวิเคราะห
อภิปรายจาก
ผูเขารวมโครงการ
ศึกษาดูงาน   

 ๑ ฉบับ 

    

๒. โครงการดูงานดาน
สัตวทดลอง ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

หลัก: คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร (คกส.) 

๓. ไดรายงานสรุปผล
การประชุมดาน
สัตวทดลองจาก
ผูเขารวมประชุม 

    

๑ ฉบับ     ๓. โครงการประชุมดาน
สัตวทดลอง ณประเทศ
เนเธอรแลนด 

หลัก: คณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใชสัตวเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร (คกส.) 



247 
 

โครงการจัดทํา 
แผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

ประจําป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
 

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

 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน ป พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตรในการผลิตวัคซีนเขาสูมาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่อยูภายใตพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี

สัตวทดลองเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร โดยใหดําเนินการตามแผนกลยุทธแหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพ่ือใหการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเพ่ือวิจัย ทดสอบและผลิต

ชีวภัณฑสัตว ใหมีปริมาณเพียงพอและไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัย

แหงชาต ิ
 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่จะนํามาใชในการวิจัย การทดสอบ

หรือการผลิตชีววัตถุนั้นตองเปนสัตวที่ไดรับการควบคุมและเลี้ยงดูอยางตอเนื่อง มีมาตรฐานท้ังทางดานพันธุกรรม 

สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามที่กําหนดไว เพ่ือที่จะมั่นใจไดวาผลงานที่ไดรับจากการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรนั้น 

จะเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดความแมนยําของผลงานเปนที่ยอมรับ สมควรที่จะพิจารณานําไปใชพัฒนาในเชิง

อุตสาหกรรมตอไป เชนเดียวกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมานั้น กอนที่จะปลอยออกสูทองตลาดตองการทดสอบ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ใหผลแมนยําเพ่ือที่จะมั่นใจวาเมื่อนําไปใชจะไมเปนโทษตอชีวิตของประชาชนหรือ

สัตวดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามที่ใชสัตวที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มีการ

เลี้ยงสัตวโดยไมมีการปองกันการติดเชื้อและไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมในหองเลี้ยงสัตวเชนที่เปนอยูใน สทช. 

ปจจุบันน้ัน นอกจากจะไมเกิดประโยชนทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตวแลว ยังถือวากระทําผิดตอ

จรรยาบรรณการใชสัตวสากลอีกดวย จากการท่ีไมสามารถจัดการใหสัตวไดมีสวัสดิภาพที่ดี และการท่ีปลอยใหสัตว

ตองสละชีวิตไปโดยเปลาประโยชนจากการท่ีไมสามารถนําผลงานมาใชประโยชน 
 

งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ และงานวิจัยที่ใชสัตวที่ดี ถูกตองแมนยํา จนเปนที่ยอมรับของสากล 

จําเปนตองใชสัตวจากแหลงผลิตสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่สามารถใหบริการสัตวตามขอกําหนดไดอยางตอเน่ือง 

การผลิตสัตวท่ีไดมาตรฐานคุณภาพเพ่ือบริการสําหรับงานทางวิทยาศาสตร ตองมีการเลี้ยงดวยระบบอนามัยเขม 

(Strict Hygienic Conventional หรือ Clean Conventional) และ/หรือระบบปลอดเชื้อ จําเพาะ (Specified 

Pathogen Free) และ/หรือ ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ (Germ Free) แมวาปจจุบันสถานที่ดําเนินงานวิจัย งานทดสอบ 

และงานผลิตชีววัตถุ โดยสวนใหญจะไมทําการผลิตและบริการสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรข้ึนเองภายในหนวยงาน 

เวนแตหนวยงานที่มีการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจํานวนมากอยางตอเนื่อง และเปนหนวยงานที่มีการใชสัตว

จําเพาะชนิดหรือสายพันธุเปนระยะเวลานาน 
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ท้ังนี้ เน่ืองจากเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการผลิตสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐาน
คุณภาพ นอกจากตองใชสถานที่  และบุคลากรจํานวนมากแลว จะตองใชงบประมาณลงทุนสูงแลวยังตองใช
งบประมาณดําเนินการสูงอีกดวยสทช. จึงมีความจําเปนตองพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ทั้ง
ดานการผลิต การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหไดมาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใชสัตว
ใหเปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตว อยางเรงดวนและตอเนื่อง เพราะในปจจุบันประเทศไทยเขาสูระบบการคาโลก 
ซึ่งมีการกําหนดขอกติกาตางๆ ที่ใชเปนขออางในการยอมรับหรือไมรับสินคา มีการนําปญหาความไมมีมาตรฐานใน
เรื่องตางๆ ของประเทศคูคามาเปนขออางในการกีดกันการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงการเลี้ยงและใชสัตวในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอยางไมไดมาตรฐาน มักเปนหัวขอที่ถูกยกมาเปนขออางในการกีดกันสินคาทั้งที่เกี่ยวของและ
ไมเก่ียวของ 

 

สทช. จึงมุงเปาไปที่การแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวมาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาความเขมแข็ง

ทางการผลิตชีวภัณฑสัตวและเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรเพื่องานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ โดยใหมีโครงการ

ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวภายในหนวยงาน ทําใหสามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานสากล นําไปสูผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ท่ีมีความถูกตอง แมนยํา ได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากลสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ และเปนพื้นฐานใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ

ประชาชนและนํารายไดเขาสูประเทศไดอยางจริงจังตอไป 
 

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหนวยงานที่เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวใหได

มาตรฐานสากล และสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ 
๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ที่เก่ียวของกับการเลี้ยงและการใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร มีการปฏิบัติตอสัตวทดลองใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
และหลักการของ 3Rs 

๒.๓เพ่ือสงเสริมใหมีการปรับปรุงแหลงผลิตและบริการสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน มี
ปรมิาณเพียงพอตอความตองการของผูใช เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตวัตถุ 

๒.๔. เพ่ือทําใหการผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ ของ สทช. เปนที่ยอมรับของสากล 
 

๓. กลุมเปาหมายของการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
การปรบัปรุงแหลงผลิตเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ใหไดมาตรฐานและถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณ 
 

๔. สถานท่ีดําเนนิการ 
แหลงผลิต: ฝายเพาะเลี้ยงสัตวทดลอง และฝายผลิตไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ 
แหลงเล้ียงและใช: ฝายผลิตและฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนชนิดตางๆ 
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๕. ระยะเวลาการจัดทําแผนปรับปรุงฯ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ตั้งแต เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 

๖. วิธีการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรประชุม รวบรวม

ขอมูล ดูงาน วางแผน ออกแบบ คํานวณงบประมาณ จัดทําเปนโครงการและแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณ
การปรับปรุงในป ๒๕๖๓ และป ๒๕๖๔ 

 

๗. วิทยากร 
ไมม ี
 

๘. รายละเอยีดการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
๘.๑ การแตงตั้งคณะทํางาน 
๘.๒ การวางแผนและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
๘.๓ การรวบรวมขอมูล ดูงานตามสถานที่ตางๆ และการวิเคราะห 
๘.๔ การสรุปบทวิเคราะหและวางแนวทาง 
๘.๕ การบริหารความเสี่ยงโครงการ และการศึกษาความเปนไปไดและความคุมทุน 
๘.๖ การคํานวณงบประมาณ และจัดทําโครงการปรับปรุง 
๘.๗ การเสนอของบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

 
๙. งบประมาณในการจัดทําแผนการปรับปรุง 

คาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงในการดูงานตามสถานที่ตางๆ ภายในประเทศ 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สทช.  
 

๑๒. คณะทํางาน 
คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ของ สทช.  

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ไดแผนปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ป ๒๕๖๒ เพ่ือของบประมาณป 

๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔คาเปาหมาย ๑ โครงการ 
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๑๔. การประเมินผลการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ 
- ประเมินผลและติดตามการดําเนนิงาน ตั้งแตจัดทําแผนฯ ไปจนไดรับงบประมาณ 

 

๑๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
- ไดรับงบประมาณ โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ ๑ ป 

๒๕๖๓ 
- ไดรับงบประมาณ โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ ๒ ป 

๒๕๖๔ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข           ประจําป ๒๕๖๒ 
               ประเด็นยุทธศาสตรปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก

จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือปรับปรุงหนวยงานท่ีผลิตสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของสทช.ใหไดมาตรฐานสากลฯ 

  
๒.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติตอสัตวใหสอดคลองกับจรรยาบรรณ 

กลยุทธท่ี๑ :จัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจนไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากล ๓.เพ่ือสงเสริมใหมีการปรับปรุงแหลงผลิตและบริการสัตวมีมาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ 

แผนปฏิบัติการ :โครงการจัดทําแผนการปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๔.เพ่ือทําใหการผลิตชีวภณัฑสัตวชนิดตางๆ ของ สทช. เปนที่ยอมรับของสากล 

หนวยงานเจาภาพ กลุมสัตวทดลอง 
 

ตัวช้ีวัด ไดแผนการปรับปรงุการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร คาเปาหมาย ๑ โครงการ 
  ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรใน

สํานักฯ 
  

วันปรับปรุงคร้ังที่
........... 

      
วันท่ี............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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 แตงตั้งคณะกรรมการ สทช. ไดคณะกรรมการ ไมมีคาใชจาย ก.ค. ๖๑ ก.ค. ๖๑ แผน 
  

                      

ทําจริง                         

๒ การวางแผนดําเนินการ คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 
ไมมีคาใชจาย ก.ค. ๖๑ ก.ค. ๖๑ แผน                        

ทําจริง                               

๓ ดูงาน คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 

คาเบี้ยเลี้ยง ท่ี
พักและการ

เดินทาง 
ส.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 

แผน 


 


                    

ทําจริง                               

๔ การรวบรวมขอมูล คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 
ไมมีคาใชจาย ส.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ แผน          


                  

ทําจริง                               

๕ การวิเคราะหและวางแนวทาง คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 
ไมมีคาใชจาย ก.ย. ๖๑ พ.ย. ๖๑ 

แผน                            

ทําจริง                               

๖ 
การออกแบบโครงการ และ

ขออนุมัติแบบ โครงการ ระยะ
ที่ ๑ 

คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 
ไมมีคาใชจาย พ.ย. ๖๑ ม.ค. ๖๒ 

แผน           


              

ทําจริง                               

๗ 
การคํานวณงบประมาณ 

โครงการ ระยะที่ ๑ 
คณะกรรมการ 

รายงาน
ความกาวหนา 

ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๒ 
แผน       

 
                 

ทําจริง                         

8 
การจัดทําคําของบประมาณ  

โครงการ ระยะที่ ๑ 
คณะกรรมการ 

ไดคําขอ
งบประมาณ 

ไมมีคาใชจาย มี.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๒ 
แผน  

ทําจริง 
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ที ่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ส.ค.-
ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

9 
สงคําของบประมาณ พรอมแบบ
โครงการ ระยะที่ ๑ แก คกส. 

คณะกรรมการ 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

แผน  
ทําจริง 

10 คกส. พิจารณา โครงการระยะที่ ๑ คกส. 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

แผน  

ทําจริง 

11 
คกส. เสนอขออนุมัติตอ ผอ.สทช.เพ่ิอ
ดําเนินในขั้นตอไป 

คกส. 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย พ.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ 

แผน                

ทําจริง                   

๑2 
การออกแบบโครงการ และขออนุมัติแบบ 
โครงการ ระยะที่ ๒ 

คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 
ไมมีคาใชจาย มี.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ 

แผน      
ทําจริง 

๑3 
การคํานวณงบประมาณ โครงการ ระยะที่ 
๒ 

คณะกรรมการ 
รายงาน

ความกาวหนา 
ไมมีคาใชจาย พ.ค. ๖๒ ก.ค. ๖๒ 

แผน           

ทําจริง 

14 
การจัดทําคําของบประมาณ  โครงการ 
ระยะที่ ๒ 

คณะกรรมการ 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย มิ.ย. ๖๒ ก.ย. ๖๒ 

แผน           

ทําจริง                   

15 
สงคําของบประมาณ พรอมแบบ
โครงการ ระยะที่ ๒ แก คกส. 

คณะกรรมการ 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย ก.ย. ๖๒ ก.ย. ๖๒ 

แผน          

ทําจริง   

16 คกส. พิจารณา โครงการระยะที่ ๒ คกส. 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ 

แผน  
ทําจริง 

17 
คกส. เสนอขออนุมัติตอ ผอ.สทช.เพ่ิอ
ดําเนินในขั้นตอไป 

คกส. 
ไดคําขอ

งบประมาณ 
ไมมีคาใชจาย พ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒ 

แผน  
ทําจริง 
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โครงการปรับปรุง 
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ ๑ 

ประจําป ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน ป พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตรในการผลิตวัคซีนเขาสูมาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่อยูภายใตพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี

สัตวทดลองเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร โดยใหดําเนินการตามแผนกลยุทธแหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพ่ือใหการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเพ่ือวิจัย ทดสอบและผลิต

ชีวภัณฑสัตว ใหมีปริมาณเพียงพอและไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัย

แหงชาต ิ
 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่จะนํามาใชในการวิจัย การทดสอบ

หรือการผลิตชีววัตถุนั้นตองเปนสัตวที่ไดรับการควบคุมและเลี้ยงดูอยางตอเนื่อง มีมาตรฐานท้ังทางดานพันธุกรรม 

สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามที่กําหนดไว เพ่ือที่จะมั่นใจไดวาผลงานที่ไดรับจากการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรนั้น 

จะเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดความแมนยําของผลงานเปนที่ยอมรับ สมควรที่จะพิจารณานําไปใชพัฒนาในเชิง

อุตสาหกรรมตอไป เชนเดียวกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมานั้น กอนที่จะปลอยออกสูทองตลาดตองการทดสอบ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ใหผลแมนยําเพ่ือที่จะมั่นใจวาเมื่อนําไปใชจะไมเปนโทษตอชีวิตของประชาชนหรือ

สัตวดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามที่ใชสัตวที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มีการ

เลี้ยงสัตวโดยไมมีการปองกันการติดเชื้อและไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมในหองเลี้ยงสัตวเชนที่เปนอยูใน สทช. 

ปจจุบันน้ัน นอกจากจะไมเกิดประโยชนทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตวแลว ยังถือวากระทําผิดตอ

จรรยาบรรณการใชสัตวสากลอีกดวย จากการท่ีไมสามารถจัดการใหสัตวไดมีสวัสดิภาพที่ดี และการท่ีปลอยใหสัตว

ตองสละชีวิตไปโดยเปลาประโยชนจากการท่ีไมสามารถนําผลงานมาใชประโยชน 
 

ท้ังนี้ เน่ืองจากเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการผลิตสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐาน

คุณภาพ นอกจากตองใชสถานที่  และบุคลากรจํานวนมากแลว จะตองใชงบประมาณลงทุนสูงแลวยังตองใช

งบประมาณดําเนินการสูงอีกดวยสทช. จึงมีความจําเปนตองพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ทั้ง

ดานการผลิต การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหไดมาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใชสัตว

ใหเปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตว อยางเรงดวนและตอเนื่อง เพราะในปจจุบันประเทศไทยเขาสูระบบการคาโลก 

ซึ่งมีการกําหนดขอกติกาตางๆ ที่ใชเปนขออางในการยอมรับหรือไมรับสินคา มีการนําปญหาความไมมีมาตรฐานใน

เรื่องตางๆ ของประเทศคูคามาเปนขออางในการกีดกันการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงการเลี้ยงและใชสัตวในงานวิจัย งาน

ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอยางไมไดมาตรฐาน มักเปนหัวขอที่ถูกยกมาเปนขออางในการกีดกันสินคาทั้งที่เกี่ยวของและ

ไมเก่ียวของ 
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-๒- 
 

สทช. จึงมุงเปาไปที่การแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวมาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาความเขมแข็ง

ทางการผลิตชีวภัณฑสัตวและเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรเพื่องานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ โดยใหมีโครงการ

ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวภายในหนวยงาน ทําใหสามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานสากล นําไปสูผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ท่ีมีความถูกตอง แมนยํา ได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากลสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ และเปนพื้นฐานใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ

ประชาชนและนํารายไดเขาสูประเทศไดอยางจริงจังตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหนวยงานที่ผลิตสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของ สทช. ใหไดมาตรฐานสากล และสอดคลอง

กับจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ 
๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร มีการปฏิบัติตอสัตวทดลองใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
และหลักการของ 3Rs 

๒.๓ เพื่อทําใหการผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ ของ สทช. เปนที่ยอมรับของสากล 
 

๓. กลุมเปาหมายของการปรับปรุงฯ 
ระยะที่ ๑ ฝายเพาะเลี้ยงสัตวทดลอง ฝายผลิตไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ กลุมผลิตชีวภัณฑ และกลุม

ควบคุมคุณภาพ 
 

๔. สถานท่ีดําเนนิการ 
ระยะท่ี ๑ : สถานท่ีผลิตและเลี้ยงสัตว และสถานท่ีใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะที่ ๑ : เริ่มต้ังแต เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (๑ ป) 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่  ๑ ที่ ไดรับอนุ มัติ จัดจางโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ไดรับงบประมาณในป ๒๕๖๓ 
 

๗. วิทยากร 
ไมมี 
 

๘. รายละเอยีดการดําเนินการปรับปรุงฯ 
รายละเอียดการปรับปรุง ใหดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร ป ๒๕๖๒ ท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณรายจายแลว 
 

๙. งบประมาณในการปรับปรุงฯ ระยะท่ี ๑ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่  ๑ ที่ ไดรับอนุ มัติ จัดจางโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ไดรับงบประมาณในป ๒๕๖๓ประมาณการงบลงทุน เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สองรอยลานบาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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๙.๑ การปรับพ้ืนที่ผลิตและเลี้ยงสัตวแหงใหม 
๙.๒ การสรางสาธารณปูโภคตางๆ ไดแก ถนน ระบบไฟฟา ระบบน้ํา รั้วกําแพง ระบบแสงสวาง 
๙.๓ สรางโรงเรอืนกระตาย จํานวน ๒ โรง 
๙.๔ สรางโรงเรอืนเปด จํานวน ๑ โรง 
๙.๕ สรางโรงเรอืนแกะ จํานวน ๒ โรง 
๙.๖ สรางโรงเรอืนโค จํานวน ๒ โรง 
๙.๗ ทําแปลงหญา ขนาด ๑๐๐ไร 
๙.๘ สรางโรงเรอืนสุกร จํานวน ๒ โรง 
๙.๙สรางโรงเรือนทดลองกระตาย จํานวน ๑ โรง 

  ๙.๑๐ เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง และอาคาร 
๙.๑๑ เตาเผาซากสําหรบัซากสัตวปราศจากเชื้อโรค จํานวน ๑ เคร่ือง พรอมอาคาร  
๙.๑๒ ปรบัปรุงและซอมแซมฝายผลิตไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ จํานวน ๑ โรงเรือน 

 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมสัตวทดลอง  
 

๑๒. คณะทํางาน 
ประกอบดวยคณะกรรมการชุดตางๆ ดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง   

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ ๑ ป ๒๕๖๓ 

โดยมีคาเปาหมาย คือ ผูรับจางดําเนินการไดตรงตามสัญญา และทันกําหนดเวลาการสงมอบ 
 

๑๔. การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไมพบความบกพรอง เสียหายและ

สามารถใชงานไดดี จนหมดชวงเวลาค้ําประกันของสัญญา  
 

๑๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ปรับปรุงหนวยงานที่ผลิตสัตว เลี้ยงและใชเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ สทช. ไดรับการปรับปรุงจน

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๓ 

ประเดน็ยุทธศาสตรปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือปรับปรุงหนวยงานท่ีผลิตสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ สทช.ใหไดมาตรฐานสากลฯ 

๒.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติตอสัตวทดลองใหสอดคลองกับจรรยาบรรณฯ 

กลยุทธท่ี๒ :ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๓.เพ่ือทําใหการผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ ของ สทช. เปนท่ียอมรับของสากล 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรระยะท่ี ๑ 

หนวยงานเจาภาพ :กลุมตวทดลอง ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรระยะท่ี ๑ คาเปาหมาย ผูรับจางดําเนินการไดตรงตามสัญญา และ
ทันกําหนดเวลาการสงมอบ ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่........................................................... 

ที ่
กิจกรรม

ดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป 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 
แตงตั้ง

คณะกรรมการ
ชุดตางๆ 

กลุมบริหารฯ 
ได

คณะกรรมการ 
ไมมีคาใชจาย 

ต.ค. 
๖๒ 

ต.ค. 
๖๒ 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 
คณะกรรมการ ไดผูรับจาง 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ต.ค. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

แผน                    

ทําจริง                         

๓ 

ดําเนินการ
ควบคุมและ
ตรวจรับการ

จาง 

คณะกรรมการ 
ตามงวดการสง

มอบ 
ม.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

แผน          

ทําจริง 
                        

๔ 
ดําเนินการ
ตรวจรับการ

จาง 
คณะกรรมการ งวดสุดทาย 

ก.ย. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

แผน                     

ทําจริง                         
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โครงการปรับปรุง 
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ ๒ 

ประจําป ๒๕๖๔ 
 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) จัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน ป พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีประเด็นยุทธศาสตรในการผลิตวัคซีนเขาสูมาตรฐานสากล (GMP) และปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่อยูภายใตพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะ สทช. มี

สัตวทดลองเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการดําเนินงาน สทช. จึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร โดยใหดําเนินการตามแผนกลยุทธแหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพ่ือใหการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเพ่ือวิจัย ทดสอบและผลิต

ชีวภัณฑสัตว ใหมีปริมาณเพียงพอและไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักจรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัย

แหงชาต ิ
 

ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ที่จะนํามาใชในการวิจัย การทดสอบ

หรือการผลิตชีววัตถุนั้นตองเปนสัตวที่ไดรับการควบคุมและเลี้ยงดูอยางตอเนื่อง มีมาตรฐานท้ังทางดานพันธุกรรม 

สุขภาพและวิธีการเลี้ยงตามที่กําหนดไว เพ่ือที่จะมั่นใจไดวาผลงานที่ไดรับจากการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรนั้น 

จะเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดความแมนยําของผลงานเปนที่ยอมรับ สมควรที่จะพิจารณานําไปใชพัฒนาในเชิง

อุตสาหกรรมตอไป เชนเดียวกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมานั้น กอนที่จะปลอยออกสูทองตลาดตองการทดสอบ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ใหผลแมนยําเพ่ือที่จะมั่นใจวาเมื่อนําไปใชจะไมเปนโทษตอชีวิตของประชาชนหรือ

สัตวดังนั้น งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆ ก็ตามที่ใชสัตวที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มีการ

เลี้ยงสัตวโดยไมมีการปองกันการติดเชื้อและไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมในหองเลี้ยงสัตวเชนที่เปนอยูใน สทช. 

ปจจุบันน้ัน นอกจากจะไมเกิดประโยชนทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวัคซีนสัตวแลว ยังถือวากระทําผิดตอ

จรรยาบรรณการใชสัตวสากลอีกดวย จากการท่ีไมสามารถจัดการใหสัตวไดมีสวัสดิภาพที่ดี และการท่ีปลอยใหสัตว

ตองสละชีวิตไปโดยเปลาประโยชนจากการท่ีไมสามารถนําผลงานมาใชประโยชน 
 

ท้ังนี้ เน่ืองจากเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการผลิตสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐาน

คุณภาพ นอกจากตองใชสถานที่  และบุคลากรจํานวนมากแลว จะตองใชงบประมาณลงทุนสูงแลวยังตองใช

งบประมาณดําเนินการสูงอีกดวยสทช. จึงมีความจําเปนตองพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ทั้ง

ดานการผลิต การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหไดมาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใชสัตว

ใหเปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตว อยางเรงดวนและตอเนื่อง เพราะในปจจุบันประเทศไทยเขาสูระบบการคาโลก 

ซึ่งมีการกําหนดขอกติกาตางๆ ที่ใชเปนขออางในการยอมรับหรือไมรับสินคา มีการนําปญหาความไมมีมาตรฐานใน

เรื่องตางๆ ของประเทศคูคามาเปนขออางในการกีดกันการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงการเลี้ยงและใชสัตวในงานวิจัย งาน

ทดสอบ และผลิตชีววัตถุอยางไมไดมาตรฐาน มักเปนหัวขอที่ถูกยกมาเปนขออางในการกีดกันสินคาทั้งที่เกี่ยวของและ

ไมเก่ียวของ 
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สทช. จึงมุงเปาไปที่การแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวมาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาความเขมแข็ง

ทางการผลิตชีวภัณฑสัตวและเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรเพื่องานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ โดยใหมีโครงการ

ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวภายในหนวยงาน ทําใหสามารถพัฒนางานผลิต งานเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานสากล นําไปสูผลงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ท่ีมีความถูกตอง แมนยํา ได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากลสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ และเปนพื้นฐานใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ

ประชาชนและนํารายไดเขาสูประเทศไดอยางจริงจังตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อปรับปรุงหนวยงานที่เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ สทช. ใหไดมาตรฐานสากล และ

สอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ 
๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร มีการปฏิบัติตอสัตวทดลองใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
และหลักการของ 3Rs 

๒.๓ เพื่อทําใหการผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ ของ สทช. เปนที่ยอมรับของสากล 
 

๓. กลุมเปาหมายของการปรับปรุงฯ 
ระยะที่ ๒ : ฝายเพาะเลี้ยงสัตวทดลอง ฝายผลิตไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ กลุมผลิตชีวภัณฑ และ

กลุมควบคุมคุณภาพ 
 

๔. สถานท่ีดําเนนิการ 
ระยะที่ ๒: สถานที่ผลิตและเลี้ยงสัตว และสถานท่ีใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะที่ ๒ : เริ่มต้ังแต เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (๑ ป) 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่  ๒ ที่ ไดรับอนุ มัติ จัดจางโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณที่ไดรับงบประมาณในป ๒๕๖๔ 
 

๗. วิทยากร 
ไมมี 

 

๘. รายละเอยีดการดําเนินการปรับปรุงฯ 
รายละเอียดการปรับปรุง ใหดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร ระยะที่ ๒ ป ๒๕๖๓ ท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณรายจายแลว 
 

๙. งบประมาณในการปรับปรุงฯ ระยะท่ี ๒ 
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะที่  ๒ ที่ ไดรับอนุ มัติ จัดจางโครงการปรับปรุงฯ ตาม

งบประมาณท่ีไดรับงบประมาณในป ๒๕๖๕ประมาณการงบลงทุน เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองรอย
ลานบาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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-๓- 

 

๙.๑ โรงเรือนทดลองสุกร จํานวน ๒ โรง 
๙.๒ โรงเรือนทดลองโค จํานวน ๒ โรง 
๙.๓ โรงเรือนทดลองเปด จํานวน ๑ โรง 
๙.๔ โรงเรือนทดลองสัตวประเภทอ่ืนๆ จํานวน ๑ โรง 
๙.๕ เตาเผาซากสําหรับซากสัตวปนเปอนเชื้อโรค จํานวน ๑ เคร่ือง พรอมอาคาร 
๙.๖ ปรับปรงุและซอมแซมฝายผลิตไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ จํานวน ๒ โรงเรือน 
๙.๗ ปรับปรุงและซอมแซมอาคารทดสอบความปลอดภัยและความคุมโรคของฝายทดสอบวัคซีนสัตว

ปก จํานวน ๒อาคาร 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมสัตวทดลอง  
 

๑๒. คณะทํางาน 
ประกอบดวยคณะกรรมการชุดตางๆ ดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง   

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ ๒ ป ๒๕๖๔ 

โดยมีคาเปาหมาย คือ ผูรับจางดําเนินการไดตรงตามสัญญา และทันกําหนดเวลาการสงมอบ 
 

๑๔. การประเมินผลการปรับปรุงฯ 
ประเมินผลและติดตามการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไมพบความบกพรอง เสียหายและ

สามารถใชงานไดดี จนหมดชวงเวลาค้ําประกันของสัญญา  
 

๑๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ปรับปรุงหนวยงานที่เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ สทช. จนสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๔ 

ประเดน็ยุทธศาสตรปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือปรับปรุงหนวยงานท่ีเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ สทช.ใหไดมาตรฐานสากลฯ 

๒.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ สทช.มีการปฏิบัติตอสัตวทดลองใหสอดคลองกับจรรยาบรรณฯ 

กลยุทธท่ี๒ :ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๓.เพ่ือทําใหการผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ ของ สทช. เปนท่ียอมรับของสากล 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรระยะท่ี ๒ 

หนวยงานเจาภาพ :กลุมสัตวทดลอง ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของโครงการปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรระยะท่ี ๒ คาเปาหมาย ผูรับจางดําเนินการไดตรงตามสัญญา และทัน
กําหนดเวลาการสงมอบ ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี........................................................... 

ที่ 
กิจกรรม

ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ป 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 

แตงต้ัง
คณะกรรมการ
ชุดตางๆ 

กลุมบริหารฯ 
ได

คณะกรรมการ 
ไมมีคาใชจาย 

ต.ค. 
๖๓ 

ต.ค. 
๖๓ 

แผน                        

ทําจริง                         

๒ 
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง 

คณะกรรมการ ไดผูรับจาง 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ต.ค. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

แผน                    

ทําจริง                         

๓ 

ดําเนินการ
ควบคุมและ
ตรวจรับการ
จาง 

คณะกรรมการ 
ตามงวดการสง

มอบ 
ม.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

แผน       


  

ทําจริง                         

๔ 

ดําเนินการ
ตรวจรับการ
จาง 

คณะกรรมการ งวดสุดทาย 
ก.ย. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

แผน                     

ทําจริง                         
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โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร” คร้ังท่ี ๒, ๓ และ ๔ 

ประจําป ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ประกอบดวย งานผลิต

ชีวภัณฑ งานทดสอบชีวภัณฑ งานวิจัยและพัฒนา และงานผลิตและบริการสัตว ถึงแมวาการปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายสิบป แตเนื่องจากการลงทุนทางดานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน

วิทยาศาสตรจําเปนตองใชงบประมาณสูงมาก จึงทําใหการดําเนินการดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ ของสํานักฯ เปนไป

อยางชาๆ ไมสามารถตอบสนองภารกิจหลักของสํานักฯ ไดอยางมีเพียงพอทั้งคณุภาพและปริมาณ 

ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดดําเนินการผลักดัน พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใชเพื่อใหทุกหนวยงานไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือเอกชน จะตอง

ดําเนินการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใหเปนมาตรฐานเดียวกันภายใตจรรยาบรรณการดําเนินการตอ

สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ซึ่งกอใหเกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง เมื่อเกิดการปรับปรุงพัฒนาในสถานท่ีที่เลี้ยงและใชสัตว พระราชบัญญัติฯ จึงได

กําหนดใหหนวยงานจะตองจัดการอบรมใหผูเลี้ยงและใชสัตว และผูที่เก่ียวของภายในหนวยงานควบคูกันไปดวย จึงจะ

ทําใหหนวยงานนั้นๆ สามารถดําเนินการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรถูกตองตามหลักจรรยาบรรณฯ 

พระราชบัญญัติฯ และมีมาตรฐานสากล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอจัดทําโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร” คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๓และครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๔ ซึ่งการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว จะชวยใหขาราชการ ลูกจางและพนักงานที่เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
รวมทั้งผูเก่ียวของ เชน ชาง เปนตน มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พระราชบัญญัติสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมาตรฐานสากล 

 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๒ เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจจรรยาบรรณการใชสัตว และหลักการของ 3Rs 
๒.๓ เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

๓. กลุมเปาหมาย 
ขาราชการ ลูกจางและพนักงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ท่ีเกี่ยวของทั้งทางตรงและ

ทางออมในการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร รวมจํานวน ๖๐ คน/รุน  
 

๔. สถานท่ีจัดฝกอบรม 
โรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด 

 

๕. ระยะเวลาการฝกอบรม 
จํานวน ๒ วัน ๑ คืน 
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-๒- 
 

๖. วิธีการฝกอบรม 
บรรยาย / อภิปราย / ตอบขอซักถาม 

 

๗. วิทยากร 
วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือจากหนวยงานอื่นๆ 

 

๘. รายละเอยีดหลักสูตร 
๘.๑ หัวขอ : ภาพรวมการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  จํานวน ๓ ชั่วโมง  
 วัตถุประสงคการเรียนรู 

- เพ่ือใหไดรบัทราบถึงภาพรวมการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และมีความเขาใจท่ี
ตรงกัน 

รายละเอียดของวิชา 
- งานทางวิทยาศาสตรที่ใชสัตว 
- สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
- การเลี้ยงสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
- ปญหาจากการใชสัตวและจรรยาบรรณการใชสัตว 
- การกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบขอสงสัย 

๘.๒ หัวขอ : จรรยาบรรณการใชสัตว และหลกัการ 3 Rs   จํานวน ๓ ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงคการเรียนรู 

- เพ่ือใหไดรบัทราบถึงเนื้อหาสาระของ จรรยาบรรณการใชสัตว และหลักการ 3 Rs 
รายละเอียดของวิชา 
- การใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (ความเปนมา และประโยชน) 
- ปจจัยที่ผลกระทบตองานทางวิทยาศาสตรท่ีใชสัตวเปนตัวแบบ 
- หลักการ 3Rs 
- การหลีกเลี่ยง/ทดแทนการใชสัตว (Replacement) 
- การลดจํานวนสัตวที่ใช (Reduction) 
- การปรบัปรุงวิธีการปฏิบัติตอสัตว (Refinement) 
- จรรยาบรรณคืออะไร ทําไมตองมีจรรยาบรรณ 
- จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ 
- การกํากับดูแลผูเล้ียงและผูใชสัตว 
- วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบขอสงสัย 
 

๘.๓ หัวขอ : พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงคการเรียนรู 

- เพ่ือใหไดรบัทราบถึงเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.ฯ และมีความเขาใจที่ตรงกัน 
- เพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและประโยชนของ พ.ร.บ.ฯ 
- เพ่ือนํา พ.ร.บ. ไปใชประโยชนในการสงเสริมพัฒนามาตรฐานการดําเนินการตอสตัวฯ 
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รายละเอียดของวิชา 
- ความเปนมา 
- พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕๖ มาตรา 
- ประโยชนที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
- พระราชบัญญัติอื่นที่เก่ียวของ 
วิธีการสอน: การบรรยาย / ตอบขอสงสัย 

๘.๔ หัวขอ : มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  จํานวน ๓ ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงคการเรียนรู 

- เพ่ือใหไดรบัทราบถึงมาตรฐานการเลี้ยงและใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
รายละเอียดของวิชา 
- หลักการทั่วไป 
- มาตรฐานทั่วไป 
- การเลือกใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
- การจัดการสภาพแวดลอม 
- สถานท่ีเลี้ยงและใชสัตว คุณภาพสัตวกับระบบการเลี้ยงสัตวทดลอง 
- บุคลากร 
- การเลี้ยงและใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
- การขนสงสัตว 
- การกําจัดซากสัตวและของเสียจากการเลี้ยง 
- การจัดการความเสี่ยง 
วิธีการสอน : การบรรยาย / ตอบขอสงสัย 

 

๙. งบประมาณในการดําเนินงาน 
ใชงบประมาณจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนายประจําป/รุน ดังนี้ 

๙.๑ คาเชาที่พัก รวมเปนเงิน ๖๓,๐๕๐ บาท 
- คาที่พักวิทยากรและที่ปรึกษา ๔ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท เปนเงิน ๕,๘๐๐ บาท 
- คาที่พักผูเขารวมการฝกอบรม ๖๐ คน จํานวน ๓๐ หองๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๘๐๐ เปนเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท 
- คาที่พักคณะทํางาน ๓ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท ๑ หอง คืนละ ๑,๔๕๐ บาท ๑ หอง   
๙.๒ คาอาหาร ผูเขารวมการฝกอบรม ที่ปรึกษา คณะทํางาน และวิทยากร รวมเปนเงิน ๗๓,๗๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวันจํานวน ๖๗ คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๓๕๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๖,๙๐๐ บาท 
- คาอาหารเย็นจํานวน ๖๗ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๔๐๐ บาท รวมเปนเงนิ ๒๖,๘๐๐ บาท 
๙.๓ คาอาหารวาง ผูเขารวมการฝกอบรม ที่ปรึกษา คณะทํางาน และวิทยากร จํานวน ๖๗ คนๆ ละ  

๔ มื้อๆ ละ ๕๐ บาทรวมเปนเงนิ ๑๓,๔๐๐ บาท 
๙.๔ คาตอบแทนวิทยากร ๑๒ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาทรวมเปนเงนิ ๗,๒๐๐ บาท 
๙.๕ คาเอกสารประกอบการฝกอบรม และคาใชจายเบ็ดเตล็ด รวมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.๖ คาเชาหองประชุม จํานวน ๒ วันๆ ละ ๕,๐๐๐ บาทรวมเปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙.๗ คาเชารถโดยสาร ๒ วันๆ ละ ๒๐,000 บาท รวมเปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
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รวมคาใชจายท้ังสิ้น เปนเงิน ๒๒๗,๓๕๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
หมายเหตุ : คาใชจายในการฝกอบรมบางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ใหอยูในวงเงินไมเกินที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณรายจาย 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร  

 

๑๒. คณะทํางาน 
เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจํานวน ๓ คน 

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

รอยละผูเขาอบรมท่ีผานการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการอบรม มีคาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
 

๑๔. การประเมินผลการฝกอบรม 
- ประเมินความรูของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบ (pre-test และ post-test) 
- ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฝกอบรม โดยใหผูเขารวมฝกอบรมทําแบบประเมินผล

โครงการฯ หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 

๑๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
- ผู เข ารับการฝกอบรม มีความเขาใจ และสามารถนําพระราชบัญ ญัติสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติงานใหถูกตอง 
- ผูเขารับการฝกอบรม มีความเขาใจ และสามารถนําจรรยาบรรณการใชสัตว และหลักการของ 

3Rs ไปปฏิบัติงานใหถูกตอง 
- ผูเขารับการฝกอบรม มีความเขาใจ และสามารถนําความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการเลี้ยงและใช

สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรไปปฏิบัตงิานใหถูกตอง กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
ทางราชการมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 



265 
 

แผนปฏิบติัการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจจรรยาบรรณการใชสัตว และหลักการของ 3Rs 

กลยุทธท่ี๓ :พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเล้ียงและใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๓.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตร 'การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี ๒ ตัวชี้วัด รอยละของผูเขาอบรมท่ีผานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 

หนวยงานเจาภาพ :กลุมสัตวทดลอง คาเปาหมาย รอยละ ๙๐ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป 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 กลุมสัตวทดลอง ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๑ ต.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๑ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย พ.ย.๖๑ พ.ย.๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดตอวิทยากรและสถานท่ี
ฝกอบรม 

คณะทํางาน 
ไดวิทยากรและสถานท่ี

ฝกอบรม 
ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๒ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความตองการเขารวมการ
ฝกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผูเขารวม

ฝกอบรม 
ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 

แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๓ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจาย 

คณะทํางาน 
ไดงบประมาณและเงิน

ยืม 
ไมมีคาใชจาย ก.พ. ๖๒ ก.พ. ๖๒ 

แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนินการฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

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

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมินผลความสําเร็จ

ไมนอยกวา๙๐% 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. ๖๒ เม.ย. ๖๒ 

แผน                

ทําจริง                         
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แผนปฏิบติัการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจจรรยาบรรณการใชสัตว และหลักการของ 3Rs 

กลยุทธท่ี๓ :พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเล้ียงและใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๓.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตร 'การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี ๒ ตัวชี้วัด รอยละของผูเขาอบรมท่ีผานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 

หนวยงานเจาภาพ :กลุมสัตวทดลอง คาเปาหมาย รอยละ ๙๐ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑ กําหนดคณะทํางาน กลุมสัตวทดลอง ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๑ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย พ.ย.๖๒ พ.ย.๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดตอวิทยากรและสถานท่ี
ฝกอบรม 

คณะทํางาน 
ไดวิทยากรและสถานท่ี

ฝกอบรม 
ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๒ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความตองการเขารวมการ
ฝกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผูเขารวม

ฝกอบรม 
ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๓ 

แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๓ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๓ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจาย 

คณะทํางาน 
ไดงบประมาณและเงิน

ยืม 
ไมมีคาใชจาย ก.พ. ๖๓ ก.พ. ๖๓ 

แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนินการฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

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

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมินผลความสําเร็จ

ไมนอยกวา๙๐% 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. ๖๓ เม.ย. ๖๓ 

แผน                

ทําจริง                         
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แผนปฏิบติัการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจจรรยาบรรณการใชสัตว และหลักการของ 3Rs 

กลยุทธท่ี๓ :พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเล้ียงและใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๓.เพ่ือใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

แผนปฏิบัติการ : โครงการฝกอบรมหลักสูตร 'การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี ๒ ตัวชี้วัด รอยละของผูเขาอบรมท่ีผานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 

หนวยงานเจาภาพ :กลุมสัตวทดลอง คาเปาหมาย รอยละ ๙๐ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบุคลากรในสํานักฯ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันที่............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑ กําหนดคณะทํางาน กลุมสัตวทดลอง ไดคณะทํางาน ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๓ ต.ค. ๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๒ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๑ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย พ.ย.๖๓ พ.ย.๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ติดตอวิทยากรและสถานท่ี
ฝกอบรม 

คณะทํางาน 
ไดวิทยากรและสถานท่ี

ฝกอบรม 
ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ 

แผน                      

ทําจริง                         

๔ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๒ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ 
แผน                      

ทําจริง                         

๕ 
สํารวจความตองการเขารวมการ
ฝกอบรม 

คณะทํางาน 
จํานวนผูเขารวม

ฝกอบรม 
ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ 

แผน                    

ทําจริง                         

๖ ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๓ คณะทํางาน รายงานความกาวหนา ไมมีคาใชจาย ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ 
แผน                    

ทําจริง                         

๗ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยืมเงินสํารองจาย 

คณะทํางาน 
ไดงบประมาณและเงิน

ยืม 
ไมมีคาใชจาย ก.พ. ๖๔ ก.พ. ๖๔ 

แผน                

ทําจริง                         

๘ 
ดําเนินการฝกอบรมตาม
หลักสูตร 

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

ทําจริง                         

๙ ติดตามและประเมินผลโครงการ คณะทํางาน 
ประเมินผลความสําเร็จ

ไมนอยกวา๙๐% 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. ๖๔ เม.ย. ๖๔ 

แผน                

ทําจริง                         
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โครงการดูงาน 

ดานบริหารจัดการการเล้ียงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว มีภารกิจหลักในการผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ เพ่ือ

ใชในการปองกันควบคุมโรคระบาดสัตวสนองตอบนโยบายของกรมปศุสัตว โดยมีกระบวนการผลิตชีวภัณฑหลาย

ขั้นตอนที่ใชสัตวทดลองหลากหลายชนิด ไดแก โค แกะ สุกร ไกและไขปลอดเชื้อเฉพาะ เปด กระตาย หนูตะเภา และ

หนูขาว ในการผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑสัตว ซึ่งดําเนินการมาเปนระยะเวลานานหลายสิบป ทําใหการกํากับดูแล 

การบริหารจัดการ การเลี้ยงและใชสัตวทดลองลาสมัย ไมคลองตัว มีหลายสวนที่มีปญหาไมสามารถดําเนินการตาม

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)และไมสอดคลองกับ“จรรยาบรรณการใชสัตว” ของสภาวิจัยแหงชาติ ที่

พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันกําหนดไวใหเปน

เกณฑการดําเนินงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อทําใหดําเนินการเลี้ยงและใช

สัตวทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ดังเชนหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทั้งสถานศึกษาตางๆ ภายในประเทศ ที่มีการผลิต การเลี้ยงและ/หรือการใชสัตวทดลองทั้งหมด เรงดําเนินการ

ปรับปรงุและพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวยงานไปแลว 
   

  ประเทศออสเตรเลีย เปนประเทศที่มีการศึกษาดานสุขภาพสัตว เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑสัตว 

และการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรที่มีศักยภาพในระดับตนของโลก เชน CSIRO ซึ่งมี Australian Animal 

Health Laboratory (AAHL) เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมทุนจึงตองมีการวางแผนอยางละเอียด รอบคอบและถูกตองตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตว 

พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘และมาตรฐานสากล ซึ่งคาดวาจะตองลงทุนโดยใช

งบประมาณมากกวารอยลานบาท สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะทํางานที่มีหนาที่เก่ียวของ

กับการดําเนินการในทุกระดับ ไปดูงานดานบริหารจัดการการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรณ สถาบันที่ได

มาตรฐานระดับโลก ของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือนําความรู ความเขาใจและประสบการณมารวมกันวางแผนการ

ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา กอสราง และซอมแซมระบบการเล้ียงและใชสัตวทดลองใหไดมาตรฐานถูกตองตาม

กฎหมาย และคุมคาตอการลงทุน รวมทั้งเปนประโยชนตอประเทศมากที่สุด 
 

๒. วัตถุประสงค 
  การดูงานในคร้ังนี้ มุงเนนใหคณะดูงานมีความรูและความเขาใจในประเด็นหลักๆ ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ระบบการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง เพ่ือการผลิต การทดสอบและการวิจัยชีวภัณฑสัตว ตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งไดแก GMP, AAALAC และ/หรือ ISO series เปนตน เพ่ือสรางความเขาใจและเปน

แนวทางในการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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-๒- 
 

๒.๒ Bio-security level ตางๆ ของระบบการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัย และ

การออกแบบอาคารและระบบตางๆ มีความสะดวกและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและวิธีการ

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการระดับตางๆ ดานสัตวทดลอง 

๒.๓ วิธีจัดการดานการควบคุมคุณภาพของสัตวทดลอง การประกันคุณภาพสัตวทดลอง การปกปองและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม และการใชพลังงานที่เหมาะสมในระบบตางๆ ที่เก่ียวของกับการเลี้ยงและการใช

สัตวทดลอง 

๒.๔ การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) สําหรับอุปกรณ เครื่องจักร ระบบตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง รวมทั้งอาคารและสิ่งกอสราง 
 

๓. กลุมเปาหมาย คณะดูงานประกอบดวย 
๓.๑ อธิบดี หรือรองอธิบดีกรมปศุสัตว  (กํากับดูแลสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว) 

๓.๒ ผูแทนจากกรมบัญชีกลาง 

๓.๓ ผูแทนจากสํานักงบประมาณ 

๓.๔ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

๓.๕ ผูอํานวยการกองคลัง 

๓.๖ หัวหนากลุมผลิตชีวภัณฑ 

๓.๗ หัวหนากลุมควบคุมคุณภาพ 

๓.๘ หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนา 

๓.๙ หัวหนากลุมสัตวทดลอง 

๓.๑๐ หัวหนากลุมบรหิารชีวภัณฑ 
 

๔. สถานท่ีดูงาน 
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 สถานท่ีอื่นๆ ตามที่หนวยงานจากตางประเทศแนะนํา 
 

๕. ระยะเวลาการดูงาน 
ระยะเวลา ๑๐ วัน รวมวันเดินทางไป – กลับ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) หรือตามที่หนวยงาน

จากตางประเทศกําหนด 
 

๖. วิธีการหรือขั้นตอนการดูงาน 
๖.๑ ปฏิบัติตามกําหนดการ และขั้นตอนการดูงานท่ีหนวยงานจากตางประเทศกําหนด 

๖.๒ ประชุมหารือรวมกับหนวยงานตางประเทศกอนการเขาดูงาน 

๖.๓ สอบถาม บันทึก ถายภาพหรือวีดีโอ  

๖.๔ ประชุมสรุปผลและจัดทํารายงานการดูงาน 
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๗. วิทยากร 
วิทยากรจากหนวยงานในตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

๘. รายละเอียดการดูงาน 
๘.๑ หัวขอ : ภาพรวมการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

๘.๒ หัวขอ : ที่มาของสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

๘.๓ หัวขอ : สถานท่ีและระบบ ในการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

๘.๔ หัวขอ : วิธีการดําเนินการในการขออนุญาตและการพิจารณาการอนุญาตการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร 

๘.๕ หัวขอ : วิธีการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแตละชนิด 

๘.๖ หัวขอ : วิธีการตางๆ หลังจากใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรเสร็จสิ้น 

๘.๗ หัวขอ : 3Rs 

๘.๘ หัวขอ : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

๘.๙ หัวขอ : การจัดหา การผลิต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การทําความสะอาดฆาเชื้อ การบํารุงรักษา

ของวัสดุและครภัุณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

๘.๑๐ หัวขอ : อื่นๆ 
 

๙. งบประมาณการดูงาน 
  ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ป ๒๕๖๓ ในงบดําเนนิงานหมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ รายการคาใชจายในการดูงาน ประชุมวิชาการ อบรมในตางประเทศ เปนเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐.-บาท (สองลานแปด

แสนสามหมื่นบาทถวน)ตามรายละเอียดแนบทาย 

หมายเหตุ : คาใชจายในการดูงานบางรายการไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นๆ ใหอยูในวงเงินไมเกินท่ีไดรับ

อนุมัติงบประมาณรายจาย 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมสัตวทดลอง 

 

๑๒. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ไดรายงานสรุปผลการวิเคราะหอภิปรายจากผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ฉบับ 

๑๓. คณะทํางาน 
ไมม ี
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๑๔. การประเมินผลการดูงาน 
ประเมินผลโดยใหผูเขารวมดูงานจัดทํารายงานผลของการดูงานแกกรมปศุสัตวภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากกลับมาจากสถานท่ีดูงานในตางประเทศ 
 

๑๕. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในระบบการเลี้ยงสัตวทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานที่รับผิดชอบ

จนไดสัตวทดลองที่มีคณุภาพ ตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

- เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในระบบการใชสัตวทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานที่รับผิดชอบ

ภายใตจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง ปฏิบัติงานผลิต ทดสอบและวิจัยชีวภัณฑสัตว จนไดวัคซีนที่มี

คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

- เจาหนาที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-security) สามารถ

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการระดับตางๆ ไดถูกตองและปลอดภัย 

- เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในการออกแบบอาคาร ระบบ เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ที่ถูกตองตาม

มาตรฐานสากล และสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง ของสภาวิจัยแหงชาติ 

- เจาหนาที่มีความสามารถถายทอดประสบการณที่ไดรับใหกับเจาหนาที่และพนักงานของสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว เพ่ือสรางความรูความเขาใจในมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร 

- เจาหนาที่มีความรูความสามารถที่จะรวบรวมความรูเสนอแผนงานหรือโครงการตางๆ เก่ียวกับการปรับปรุง

ระบบการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อการผลิต การทดสอบและการวิจัย

ชีวภัณฑสัตว 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตามหลัก
จรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือเปนแนวทางในการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

๒.เพ่ือเปนแนวทางการออกแบบอาคารและระบบตางๆท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานดานสัตวทดลอง 

กลยุทธท่ี๓ :พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร ๓.เพ่ือเปนแนวทางจัดการดานการควบคุมคุณภาพของสัตวทดลอง ดานสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน 

แผนปฏิบัติการ :โครงการดูงานดานการบริหารจัดการการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ๔.เพ่ือเปนแนวทางการบํารุงรักษาเชิงปองกันท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง 

หนวยงานเจาภาพ :กลุมสตัวทดลอง ตัวชี้วัด 
ไดรายงานสรุปผลการวิเคราะหอภิปราย
จากผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : ความรวมมือของเครือขายทางวิชาการ คาเปาหมาย จํานวน ๑ ฉบับ 

วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป 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 
ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

กลุมสัตวทดลอง ไดกําหนดการ ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพ่ือเดินทางไป
ราชการตางประเทศ 

กลุมสัตวทดลอง ไดรับการอนุมัติ ไมมีคาใชจาย ก.พ.๖๓ มี.ค.๖๓ 
แผน                

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการทําหนังสือเดินทางราชการ
และขอวีซา 

กลุมสัตวทดลอง 
ไดรับหนังสือ

เดินทางและวีซา 
รวมใน

งบประมาณ 
มี.ค.๖๓ เม.ย. ๖๓ 

แผน                  

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการของบประมาณตามแผน
และยืมเงินสํารองจาย 

กลุมสัตวทดลอง 
ไดงบประมาณและ

เงินยมื 
ไมมีคาใชจาย เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ 

แผน                  

ทําจริง                         

๕ ดูงานณ ประเทศออสเตรเลีย คณะดูงาน 
ไดดูงานตามท่ี

วางแผน 
๒,๒๔๐,๐๐๐

บาท 
พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ 

แผน                

ทําจริง                         

๖ สรุปผลการดูงาน กลุมสัตวทดลอง ผลการดูงาน ไมมีคาใชจาย 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 ประเทศเนเธอรแลนด 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ปจจุบันการสงออกผลิตภัณฑที่ไดจากปศุสัตวออกไปจําหนายยังตางประเทศทั่วโลก มีขอกําหนด

กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ มากมายที่เปนขอจํากัดในการผลิตปศุสัตว เชน มาตรฐานฟารม อาหารสัตว ยาสัตว 

และวัคซีนสัตว เปนตน หากสินคาทางปศุสัตวที่สงออกไปไมไดมาตรฐานตามกําหนดของประเทศคูคา ก็จะถูกปฏิเสธ 

ซึ่งสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง ดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีหนาท่ีผลิตวัคซีนและสาร

ทดสอบโรคชนิดตางๆ ที่ใชในสัตว เพ่ือบริการเกษตรกรของประเทศ ซึ่งมีสวนเก่ียวของในขอกําหนดตางๆ เหลานี้ 

รวมทั้งการปองกันโรคอันจะทําใหเกิดความเสียหายตอปศสุัตวในประเทศ วัคซีนและสารทดสอบโรคชนิดตางๆ มีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชสัตวทดลองในการผลิตและทดสอบ หรือในการวิจัย ซึ่งในการผลิต เลี้ยง ดูแลและใช

สัตวทดลองชนิดตางๆ ไมวาจะเปน โค สุกร ไก จะตองคํานึงถึงหลักจรรยาบรรณในการใชสตัว (Animal Welfare) ซึ่ง

เปนขอกําหนดสําคัญในการใชสัตวที่ทั่วโลกจะตองคํานึงถึง  
 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีแผนพัฒนา ปรบัปรุงและซอมแซมระบบการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร เชนการผลิต การทดสอบและการวิจัยชีวภัณฑสัตว ใหสามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับ

ความตองการใชวัคซีนที่สูงขึ้น สามารถดําเนินงานเลี้ยงและใชสัตวทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม

มาตรฐานสากล คือ ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ซึ่งเปนกฎหมายบังคับในปจจุบัน รวมทั้ง ระบบตอง

สอดคลองตาม “จรรยาบรรณการใชสัตว” ของสภาวิจัยแหงชาติ ในพระราชบัญญัติการใชสัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสถานศึกษาตางๆ ทั้งประเทศ ที่มีการผลิต การเลี้ยง

และ/หรือการใชสัตวทดลองท้ังหมด จะตองดําเนินการกอสราง ปรับปรุงและซอมแซมระบบการเลี้ยงและใช

สัตวทดลองของหนวยงาน  
   

  ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของหนวยงานจะตองมีการ

วางแผนการดําเนินงานอยางละเอียด รอบคอบและถูกตองตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตว และมาตรฐานสากล ซึ่ง

คาดวาจะตองลงทุนโดยใชงบประมาณมากกวารอยลานบาท ดังนั้น เพ่ือใหลงทุนเปนไปอยางคุมคา และละเอียด

รอบคอบที่สุด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงเห็นสมควรใหเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดานสัตวทดลองของสํานัก ท่ีมี

หนาที่เก่ียวของกับการดําเนินการในทุกขั้นตอนท่ีมีการใชสัตวทดลองและเปนเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแล

การเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสํานัก ไปประชุมวิชาการนานาชาติ 11th World Congress on 

Alternative and Animal Use in the Life Sciences ณ เมือง Maastrichtประเทศเนเธอรแลนด เพื่อนําความรู 

ความเขาใจและประสบการณจากการประชุมมาใชในการวางแผนพัฒนาการดําเนินปรับปรุงและซอมแซมระบบการ

เลี้ยงและใชสัตวทดลองใหไดมาตรฐานและคุมคาตอการลงทุนที่สุด 
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๒. วัตถุประสงค 
  การประชุมในครั้งนี้  มุงเนนใหผู เขารวมประชุมประชุมมีความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยน

ประสบการณในประเด็นหลักๆ ดังตอไปนี้ 

 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. กลุมเปาหมาย 
ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมสัตวทดลอง หัวหนากลุมผลิตชีวภัณฑ หัวหนากลุมควบคุม

คุณภาพ หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนา จํานวน ๔ คน 
 

๔. สถานท่ีจัดประชุม 
เมือง Maastricht ประเทศเนเธอรแลนด  

 

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

 

๖. วิธีการหรือขั้นตอนการประชุม 
๖.๑ ลงทะเบียนลวงหนาทางออนไลน เพื่อเขารวมประชุมตามหมายกําหนดการ 

๖.๒ เขาประชุมในระบบแบงหองตามชนิดสัตวหรือตามหลักวิชาการ โดยรับฟงบรรยาย อภิปรายและตอบขอ

ซักถาม 

๖.๓ เขารับฟงการเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ 

๖.๔ เขาชมนิทรรศการแสดงสินคา นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการจากนานาชาติ 
 

๗. วิทยากร 
วิทยากร ผูเสนอผลงาน และคณะกรรมการกํากับดูแลระดับนานาชาติจากกวา ๕๐ ประเทศทั่วโลก 
 

๘. รายละเอียดการประชุม 
อยูในระหวางดําเนินการของคณะกรรมการจัดงาน 11th World Congress on Alternative and 

Animal Use in the Life Sciences 
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-๓- 
 

๙. งบประมาณการดําเนนิงาน 
  ใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ป ๒๕๖๓ ในงบดําเนนิงานหมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ รายการคาใชจายในการดูงาน ประชุมวิชาการ อบรมในตางประเทศ เปนเงิน ๗๕๙,๒๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหาหมื่น

เกาพันสองรอยบาทถวน)ตามรายละเอียดแนบทาย 

หมายเหตุ: คาใชจายในการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติบางรายการอาจไมเพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายงาน

อ่ืนๆ ใหอยูในวงเงินไมเกินที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ไมม ี

 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมสัตวทดลอง 

 

๑๒. คณะทํางาน 
ไมม ี

 

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ไดรายงานสรุปผลการประชุมดานสัตวทดลองจากผูเขารวมประชุม จํานวน ๑ ฉบับ 

 

๑๔. การประเมินผลการประชุม 
ประเมินผลโดยใหผูเขารวมประชุมจัดทํารายงานผลของการประชุมแกกรมปศุสัตวภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากกลับมาจากสถานท่ีจัดประชุมในตางประเทศ 
 

๑๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

๑๕.๑ ผูเขารวมประชุม จะไดรับความรูจากการประชุมตามหัวขอและนําความรูท่ีไดมาวางแผนพัฒนาการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

๑๕.๒ ผูเขารวมประชุม จะไดรับความรูความเขาใจในระบบการเลี้ยงสัตวทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการ

ดําเนินงานที่รับผิดชอบจนไดสัตวทดลองที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับ

จรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

๑๕.๓ ผูเขารวมประชุม จะไดรับความรูความเขาใจในระบบการใชสัตวทดลอง สามารถนํามาพัฒนาการ

ดําเนินงานที่ รับผิดชอบภายใตจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง ปฏิบัติงานผลิต ทดสอบและวิจัยชีว

ภัณฑสัตว จนไดวัคซีนที่มีคณุภาพ ตามมาตรฐานสากล 

๑๕.๔ ผูเขารวมประชุม จะไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-

security) สามารถปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการระดับตางๆ ไดถูกตองและปลอดภัย 
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-๔- 

 

๑๕.๕ ผูเขารวมประชุม จะไดรับความรูความเขาใจในการออกแบบอาคาร ระบบ เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ตางๆ ที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง ของสภาวิจัย

แหงชาต ิ

๑๕.๖ ผูเขารวมประชุม จะมีความสามารถถายทอดประสบการณท่ีไดรับใหกับเจาหนาที่และพนักงานของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือสรางความรูความเขาใจในมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร 

๑๕.๗ ผูเขารวมประชุม จะมีความสามารถที่จะรวบรวมความรูเสนอแผนงานหรือโครงการตางๆ เก่ียวกับการ

ปรับปรุงระบบการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อการผลิต การทดสอบ

และการวิจัยชีวภัณฑสัตว 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุงและแกไข ประจําป ๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรปรับปรุงการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานตรงตาม
หลักจรรยาบรรณและถูกตองตาม พรบ.สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค 
๑.เขารวมประชุมในประเด็นหลักๆ ไดแก 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. 

กลยุทธท่ี๓ :พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

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

ไดรายงานสรุปผลการประชุมดาน
สัตวทดลองจากผูเขารวมประชุม 

หนวยงานเจาภาพ :กลุม
สัตวทดลอง 

คาเปาหมาย 
จํานวน ๑ ฉบับ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของเครอืขายทางวิชาการ วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี............................................................. 

ที่ กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป 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 
ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางประเทศ 

กลุมสัตวทดลอง ไดกําหนดการ ไมมีคาใชจาย ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ 
แผน                    

ทําจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพ่ือ
เดินทางไปราชการตางประเทศ 

กลุมสัตวทดลอง ไดรับการอนุมัติ ไมมีคาใชจาย ก.พ.๖๓ มี.ค.๖๓ 
แผน                

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการทําหนังสือเดินทาง
ราชการและขอวีซา 

กลุมสัตวทดลอง 
ไดรับหนังสือ

เดินทางและวีซา 
รวมใน

งบประมาณ 
พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ 

แผน              

ทําจริง                         

๔ 
ดําเนินการของบประมาณตาม
แผนและยมืเงินสํารองจาย 

กลุมสัตวทดลอง 
ไดงบประมาณและ

เงินยืม 
ไมมีคาใชจาย มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ 

แผน              

ทําจริง                         

๕ 
ประชุมณ ประเทศ
เนเธอรแลนด 

คณะผูรวม
ประชุม 

ไดประชุมตาม
กําหนดการ 

๗๕๙,๒๐๐
บาท 

ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ 
แผน           

ทําจริง                         

๖ สรุปผลการประชุม 
คณะผูรวม
ประชุม 

ผลการประชุม ไมมีคาใชจาย ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ 
แผน               

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตรที่ ๙ : รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.เพ่ือให สทช.มีระบบ
Biocontainment เปนไป
ตามมาตรฐาน และปองกัน
เช้ือโรคหลุดรอดออกไปจาก
ระบบสูส่ิงแวดลอม 

๑.ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงความดัน
อากาศภายในระบบ
Biocontainment 
เปนไปตามมาตรฐาน 
Biocontainment 

100% 

        

๑.เพ่ือใหองคกรมี
ส่ิงแวดลอมท่ีดีและ
ปราศจากมลพิษ 

1. โครงการปรับปรุง
ระบบ
Biocontainment
อาคารบําบัดน้ําเสียรวม 

หลัก : ฝายบําบัดของ
เสียฯ 

๒.เพ่ือใหสทช.มีระบบบําบัด
น้ําเสียท่ีทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒.ระดับความสําเร็จ
ของการซอมแซม/
ปรับปรุงครภุัณฑใหใช
งานไดดีกวาเดิม 

สํารวจ 
ขอ

อนุมัติ 
40% 60% 80% 

2. โครงการปรับปรุง 
ระบบบําบัดนํ้าเสียจาก 
กระบวนการผลิตวัคซีน 

3.เพ่ือใหบุคลากรทุกคนใน
องคกรมีสภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางานสุขภาพ
รางกายเคร่ืองมืออุปกรณท่ี
ใชในการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีจะ
ทําใหบุคลากรทํางานอยางมี
ความสุข 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการ 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

1.ดําเนินการใหสถานท่ี
ทํางานนาอยูนาทํางาน
(Healthy work 
place) 

1. โครงการสถานท่ี
ทํางานนาอยู นาทํางาน
(Healthy work place) 

หลัก :ฝายบริหารท่ัวไป 
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โครงการปรับปรุงระบบ Biocontainmentอาคารบําบัดน้ําเสียรวม 

ฝายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดลอม 

 

ที่มา: เนื่องจากระบบ Decontaminationของฝายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดลอม ทั้ง แบคทีเรีย ไวรัส และ 

โรคปากและเทาเปอยไดใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยยังไมไดมีการตรวจสอบระบบ มากอนเลย ตอมาพบวา

ความดัน Negative pressure สูงกวาปกติมากเพราะเปดประตูเขาออกยากมาก และเม่ือเขาไปปฏิบัติงานจะรูสึกอึด

อัด จึงมีการตรวจสอบระบบ Biocontainment จึงไดพบวา pressure gauge ที่หนาอาคารซึ่งมีเพียงตัวเดียว 

แสดงผลผิดพลาด และไมมีpressure gauge แสดงความแตกตางของความดันแตละหอง , ประตูหองอาบน้ําไมได

เปน Air tight door , Circulation fan มีเสียงดัง , Filter ใชงานมาจนใกลจะตัน และไมมีระบบตรวจสอบวามี

ผูปฏิบัติงานอยูภายใน , มีขอบกพรอง หรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน หรือไม ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอระบบ 

หรอืผูที่เขาไปปฏิบัติงานภายในได 
 

1) วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงระบบ BiocontainmentเดิมของอาคารDecontamination ทั้ง 3 อาคารของฝายบําบัดของ

เสียและรักษาสิ่งแวดลอมใหม ใหเปนไปตามมาตรฐานของ เดิมที่กําหนดไว, แกไขระบบ Air Handing Unit โดยการ

เปลี่ยน Filter ใหม , มี pressure gauge แสดงความแตกตางของความดันแตละหองที่ดานหนาของอาคารเพ่ือให

ผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความดันจากภายนอกได มีระบบแจงเตือนใหผูควบคุมระบบ และชางสามารถทราบ

ไดวา มีความผิดปกติเก่ียวกับระบบที่ใด ตั้งแตเม่ือใด เพ่ือที่จะไดแกไขปญหาไดทันทวงที กอนที่จะเกิดความเสียหาย

ตอระบบและทางราชการ หรือมีเชื้อโรคหลุดรอดออกไปจากระบบสูสิ่งแวดลอม 
 

2) ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการตองแลวเสร็จพรอมทดลองตรวจสอบระบบ ภายใน 120 วัน 

3) งบประมาณ 

 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวงเงนิ    13,963,500     บาท  

4) ผูรับผดิชอบ 

 กลุมบริหารชีวภัณฑ 
 

5) ขอเสียหากไมไดทําโครงการน้ี 

 5.1 ความดันอากาศภายในของระบบBiocontainment สูงกวาปกติมาก ทําใหฝาและผนังอาคาร 

             ตองรับภาระ pressure สูงกวาปกติถึง 8 เทา ของpressure ท่ีควรจะเปนจรงิ 

        5.2 สิ้นเปลืองพลังงานเพราะมีการดูดอากาศและปลอยอากาศมากกวาที่ควรจะเปน และระบบปรับ 

             อากาศตองทาํงานตลอดเวลาแมไมมีผูใดเขาไปปฏิบัติงาน 

 5.3 อุปกรณ Air Handing Unit ทํางานหนักกวาปกติ ทําใหอุปกรณประกอบเสื่อมอายุเร็วไปดวย 

 5.4 สามารถทราบแรงดันอากาศของทุกหองไดโดยสังเกตที่ pressure gauge หนาประตู และมีระบบ  

             สง smsเตือนไปยังผูควบคุมระบบและชาง กรณีไมอยูในมาตรฐาน Biocontainment ที่กําหนด 

ไว เพื่อจะไดมาแกไขปญหาไดทันทวงที 
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 5.5 Filter ในระบบ Air Handing Unit ใกลจะตันทําใหระบบตองแบกรบัภาระหนักขึ้น ทําใหระบบ 

             อาจจะชํารุดเมื่อใดก็ได 
 

6) ขอดีของการทําโครงการ เปรียบเทียบกับกอนทําโครงการ 

 6.1 สามารถปรับความดันอากาศภายในระบบ Biocontainment ใหเปนไปตาม 

             มาตรฐาน Biocontainment 

 6.2 ปรับปรงุ Air Handing Unit ใหเปนไปตามมาตรฐานBiocontainment 

 6.3 ลดภาระฝา เพดาน เนื่องจาก pressure สูงกวาปกติ 8 เทา 

 6.4 ประหยัดพลังงาน เพราะมีการปรับปรงุระบบ Air Handing Unit ทําใหการทํางานลดลง และ 

              ไดเปลี่ยน Filter ใหมหมดทั้งระบบ และควบคุมใหระบบปรบัอากาศทํางานเฉพาะเม่ือมี 

              ผูปฏิบัติงานอยูเทานั้น 

 6.5 สามารถทราบขอมูลภายในระบบ Biocontainment ไดทุกขณะและมีระบบเตือนโดยสง sms 

ไปยังผูควบคุมระบบและชางเพ่ือใหชางไดทราบปญหาและแกไขไดทันทวงที และสรางความ 

ปลอดภัยใหระบบและผูปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1.เพ่ือปรับปรุงระบบBiocontainmentเดิมของอาคาร Decontamination ใหเปนไป 

กลยทุธที่ ๘ :รณรงคใหองคกรมีส่ิงแวดลอมที่ดีและปราศจากมลพิษ ตามมาตรฐานของเดิมที่กําหนดไว 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงระบบBiocontainmentอาคารบําบัดนํ้าเสียรวม 2.แกไขระบบAir Handing Unit โดยเปลี่ยน Filter ใหม 

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบําบัดของเสียและรักษาส่ิงแวดลอม ตัวช้ีวัด ความดันอากาศภายในระบบBiocontainmentเปนไปตามมาตรฐาน Biocontainment 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะ คาเปาหมาย เปนไปตามมาตรฐาน 

วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันที่............................................................. 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ป 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 
สํารวจครุภัณฑท่ีตองการ
ปรับปรุง 

ฝายบําบัดของเสียและ
รักษาส่ิงแวดลอม 

ไดชนิดและจํานวนของ
ครุภัณฑ 

ไมมีคาใชจาย ต.ค.๖๐ ต.ค.๖๐ แผน / 


                    

ทําจริง                         

๒ 
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑแตละรายการ 

ฝายบําบัดของเสียและ
รักษาส่ิงแวดลอม 

ไดรายละเอียดของ
ครุภัณฑตามท่ีตองการ 

ไมมีคาใชจาย พ.ย.๖๐ พ.ย.๖๐ 
แผน   /                   

ทําจริง                         

๓ 
คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะท่ีนําเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะ 

เพ่ือขออนุมัติคุณ
ลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ 
ไมมีคาใชจาย ธ.ค.๖๐ ธ.ค.๖๐ 

แผน   


/                   

ทําจริง                         

๔ จัดซ้ือจดจางตามระเบียบ ฝายจัดซ้ือจัดจาง ไดผูเสนอราคา ไมมีคาใชจาย ม.ค.๖๑ ม.ค.๖๑ แผน   
 

/                 
ทําจริง                         

๕ 
ผูเสนอราคาไดและมีคุณสมบัติ
ครบถวนเขาทาการปรับปรุงตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด 

คณะกรรมการพิจารณาผล
ฯ 

ไดผูเสนอราคาและมี
คุณสมบัตถิูกตองมี

รายละเอียดครบถวน 
ไมมีคาใชจาย ก.พ.๖๑ ก.พ.๖๑ 

แผน     /               

ทําจริง                         

๖ ดําเนินการปรับปรุง ผูเสนอราคาได 
ไดครุภัณฑท่ีเปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด 

13,900,000 มี.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ แผน   
 

    
ทําจริง             

๗ 
ตรวจรับครุภัณฑที่ทําการ
ปรับปรุง 

คณะกรรมการตรวจรับฯ 
ไดครุภัณฑท่ีเปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด

และครบถวน 
ไมมีคาใชจาย ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ 

แผน   
    

      /     

ทําจริง                         
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โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตวัคซีน 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียและกระบวนการผลิตและการทดสอบคุณภาพวัคซนีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตวรับน้ําเสียจําพวกมูลสุกร มูลโค ทําใหเปนแหลงเพาะเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อพิษตางๆ โดยมี 2 ขั้นตอนใหญๆ 
คือการบําบัดเชื้อพิษเพ่ือมิใหกระจายสูสิ่งแวดลอมโดยวิธีการใชสารเคมีและการบําบัดน้ําเสียเพ่ือลดคา Biological 
Demand (BOD) โดยวิธีการ Activated Sludgeตามแบบของ University of Capetown (UCT) ซึ่งไดปฏิบัติงานมา
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปจจุบันนี้เปนเวลานานกวา 10 ป จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุง
ใหม (Over Haul) เพ่ือใหกลับมาใชงานไดดีดังเดิมเพ่ือเปนการปองกันไมใหมีการแพรกระจายของเชื้อโรคออกไปสู
สิ่งแวดลอมตามขอกําหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีคาน้ําเสียไดตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
2.วัตถุประสงคของโครงการ 
 
 2.1เพ่ือทําการปรับปรุงระบบทอสงน้ําเสียท้ังหมดของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ซึ่งสวนใหญเกือบจะตัน
หมดแลว พรอมทั้งเปลี่ยน Pump ที่ใชสงน้ําเสียจากจุดยอยตางๆ มายังอาคารบําบัดเชื้อพิษทั้ง 3 อาคาร และระบบ
บําบัด Biological Oxygen Demand (BOD)ท้ังสวนหนาและสวนหลัง เพ่ือใหกลับมาปฎิบัติ งานไดทั้ งหมด 
นอกจากนั้นยั งปรับปรุงเคร่ืองมือตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรมใหใชงานไดพรอมรวมกับโปรแกรมควบคุมจาก 
Programable Logical Control (PLC) ทั้ง 3 อาคาร รวมทั้งปรับปรุงบอเก็บน้ําท่ีบําบัดแลวทั้ง 6 บอ (ดานหนา 3 
บอ และดานหลัง 3 บอ) โดยจะปูดวยแผน HDPE เพ่ือปองกันการซึมของน้ําที่บําบัดแลวออกสูภายนอก เหลือไวเปน
น้ําสําหรบัใชในการรดน้ําตนไม โดยไมมีการทิ้งน้ําที่บําบัดแลวออกสูภายนอกหรือสิ่งแวดลอมเลย 
 

 2.2เพ่ือปรับปรุงระบบบําบัดน้ําและของเสียจากขบวนการผลิตชีวภัณฑ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ประกอบดวยการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําและของเสียจากขบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ (ของงานผลิต
ไวรัสวัคซีน,งานผลิตแบคทีเรียวัคซีน,  งานผลิตสัตวทดลองและทดสอบ,  งานโครงการผลิตวัคซีนสัตวปก,งานบริการ
การผลิต,  งานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย,โดยปจจุบันน้ําเสีย สามารถแบงออกตามสถานที่แหลงกําเนิด ออกเปน 
2 โซนใหญดวยกัน คือ โซนฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย (สวนหลัง)และ โซนฝายผลิตชีวภัณฑสัตวแบคทีเรีย
และไวรัส (สวนหนา)  การจัดการน้ําเสียจากโซนพื้นที่ 2โซนนี้จะพิจารณาดําเนินการแยกจากกันโดยมีระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียของแตละโซนแยกเปนอิสระตอกัน 
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รูปที่ 1 เปนแผนท่ีแสดงตําแหนงที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสวนหนาและระบบบําบัดน้ําเสียสวนหลัง 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
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 2.3เพ่ือใหนํ้าเสียจากฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ซึ่งเกิดขึ้นจากอาคารตางๆ จะถูกรวบรวมมาลงบอพัก และถูก
สูบสงดวยเคร่ืองสูบนํ้าผานทอสงน้ําเสียไปบังระบบฆาเชื้อโรค ( Decontamination System ) ซึ่งอยูในอาคารปด 
ระบบทอสงน้ําเสียไปยังอาคาร Decontamination จะตองปองกันไมใหอากาศหรือน้ําไหลยอนกลับไปยังโรงงานผลิต 
ระบบฆ าเชื้อ โรคDecontamination จะทํ าหนาที่ฆ าเชื้ อแบคที เรีย ใหตายกอน จากนั้ น นํ้าเสียที่ ผานระบบ 
Decontamination ของระบบวัคซีนแบคทีเรียมาแลวจะถูกสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของโซน (Central 
Treatment Plant) เพื่อลดความสกปรกในรูปของบีโอดีและสารแขวนลอย จนกระทั่งไดน้ําทิ้งตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะปลอยใหไหลลงสูบอ Polishing Pond กอนที่จะนําน้ําไปรดน้ําตนไมในบริเวณศูนย
ตอไป ตําแหนงของระบบฆาเชื้อโรค (Decontamination System) ของแบคทีเรีย และตําแหนงของ Central 
Treatment Plant เพ่ือกําจัดบีโอดี และNitrogen  
 

 2.4เพื่อใหน้ําเสียจากศูนยวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด น้ําเสียสวนนี้จะไปรวมกับน้ําเสียจากหนวย
บริการผลิตน้ําและงานบริการ โดยถูกรวบรวมมาลงบอพักน้ําเสียและจากนั้นจะถูกสูบสงเครื่องสูบน้ําเสียไปยังระบบฆา
เชื้อไวรัสใน อาคาร Decontamination จากนั้นน้ําเสียที่ผานระบบ Decontamination ไวรัสแลวจึงจะถูกสงไปยัง 
ระบบ Central Treatment Plant เพ่ือบําบัดความสกปรกในรูปของบีโอดี, สารแขวนลอย เพื่อใหไดนํ้าทิ้งตาม
มาตรฐานที่ตองการ  
 

 2.5เพื่อใหน้ําเสียจากคอกสัตวทดลองโซนที่ 1 ซึ่งจะมีบีโอดี และสารแขวนลอยรวมทั้งไนโตรเจนสูงกวา
บริเวณอ่ืนๆ จะถูกนํามาลดความสกปรกเบื้องตนกอนดวยระบบ Pre Treatment ซึ่งประกอบดวยตะแกรงละเอียด
แบบ Hydro Screenที่จะทําหนาที่ดักเศษมูลสัตว,  หญาฟางหรือตะกอนแขวนลอยออกจากน้ําเสียไปกอน  จากนั้น
น้ําเสียจะไหลลงสูบอดักไขมัน  และบอ Septic Tank เพ่ือลดความสกปรกเบื้องตนลง กอนที่จะถูกสูบสงไปยังระบบ 
Decontaminationเชื้ อ ไวรัส ส วนกลางซึ่ ง ใช ร วมกับน้ํ า เสี ยจากโซนที่ มี เชื้ อ ไวรัส อ่ืนๆ   น้ํ า เสี ยที่ ผ านการ  
Decontamination  แลวจะถูกสงไปยัง Central Treatment Plant เพ่ือกําจัดความสกปรกในรูปของบีโอดีและ
ตะกอนแขวนลอยตอไป  
 
 2.6เพ่ือใหน้ําเสียจากคอกสัตวทดลองโซนท่ี 2 จะมีแนวทางการจัดการในลักษณะเดียวกับคอกสัตวทดลอง
โซนที่ 1 
 

 2.7เพื่อใหน้ําเสียจากฝายเพาะเลี้ยงสัตวทดลอง  น้ําเสียจากโซนน้ีจะไมมีพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เปน
โรคติดตอปนเปอนอยู ดังนั้นน้ําเสียจากคอกสัตวที่มีอยูหลายคอกจะถูกรวบรวมโดยทอรวบรวมแบบ Gravity ไหลมา
รวมกันที่บอพักจากนั้นจะถูกสูบเขาสูระบบ Pre Treatment ที่ประกอบดวยตะแกรงดักขยะแบบ Static Screen,  
บอดักไขมันและSeptic Tank  เพื่อลดความสกปรกเบื้องตน จากนั้นจะถูกสูบสงไปบําบัดยังระบบ Central 
Treatment Plant ของโซนตอไป 
 

 2.8เพื่อใหน้ําเสียจากคอกฉีดพิษทับ น้ําเสียโซนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู น้ําเสียจากคอกสัตวตางๆ  จะถูก
รวบรวมมาโดยทอน้ําเสียดวยระบบ Gravity มารวมยังบอพัก จากนั้นน้ําเสียจะถูกสูบผานระบบ Pre Treatment ที่
ประกอบดวยตะแกรงดักขยะแบบ Hydro Screen,  บอดักไขมันและ Septic Tank  น้ําเสียที่ผาน Pre Treatment 
นี้แลวจะถูกสูบสงไปฆาเชื้อดวยระบบ Decontamination ของเชื้อไวรัสและสงตอไปยัง Central Treatment Plant 
ของโซนตอไป 
 2.9เพ่ือใหน้ําเสียจากอาคารทดสอบความคุมโรค  น้ําเสียสวนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู  การบําบัดน้ําเสียสวน
นี้กําหนดใหมีระบบ Pre Treatment ประกอบดวย Hydro Screen,  Septic Tank และบอดักไขมัน จากนั้นน้ําเสีย
จะถูกสูบสงดวยเครื่องสูบน้ําเสียผานทอสงน้ําเสียดวยแรงดันไปยังระบบ Decontamination ฆาเชื้อไวรัสสวนกลาง
กอนที่จะถูกสงตอไปบําบัดบีโอดีที่ระบบ Central Treatment Plant ของโซนตอไป 
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 2.10เพื่อใหน้ําเสียจากโครงการผลิตวัคซีนสัตวปก นํ้าเสียสวนนี้จะมีเชื้อไวรัสปะปนอยูโดยน้ําเสียจะถูก
สงผานไปยังระบบDecontamination แบบที่ใชความรอนในการฆาเชื้อ หลังจากนั้นจะถูกสูบสงผานเครื่องสูบน้ําเสีย
ไปยังระบบCentral Treatment Plant ของโซนตอไป 
 

 2.11เพ่ือใหน้ําเสียจากบริการผลิตน้ําและงานบริการผลิตน้ําสวนน้ีจะมีเชื้อไวรัสปะปนอยูจะถูกสงดวยเคร่ือง
สูบน้ําเสียผานทอสงนํ้าเสียดวยแรงดันไปยังระบบ Decontamination ฆาเชื้อไวรัสสวนกลางกอนจะถูกสงไปบําบัดบี
โอดีทั้งระบบCentral Treatment Plant ของโซนตอไป 
 

 2.12เพื่อใหน้ําเสียจากอาคารเตาเผาซากสัตวและของเสีย มีน้ําเสียไหลมายังบอพักและถูกสูบสงไปยัง 
Central DecontaminationUnit (Bacteria) กอนที่จะถูกสงไปยัง Central Treatment Plant ตอไป 
 
3.เปาหมาย 
 3.1ครุภัณฑที่ชํารุด หรือไมสามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี ไดรับการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดดีขึ้น 
 3.2ระบบทอสงน้ําเสีย สามารถสงนํ้าเสียไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  
4.ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565 
 
5.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย วงเงินประมาณ......49,000,000 บาท...... 
 
6.ผูรับผิดชอบ 
 ฝายบําบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดลอม  กลุมบริหารชีวภัณฑสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
7.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1ระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 7.2ระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถบําบัดนํ้าเสียเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



286 
 

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ป 2561-2565 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
1.เพ่ือปรับปรุงระบบทอสงนํ้าเสียและปมสูบนํ้าเสียในระบบบําบัด
น้ําเสียของสทข.ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี ๘ :รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
2.ปรับปรุงเครื่องมือตางๆที่ชํารดุทรุดโทรมใหใชงาน
รวมกับโปรแกรมควบคุมได 

แผนปฏิบัติการ :โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตวคัซีน 3.ปรับปรุงบอเก็บนํ้าท่ีบําบัดแลวท้ัง 6 บอ 

หนวยงานเจาภาพ :ฝายบําบัดของเสียและรกัษาสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการซอมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑใหใชงานไดดีกวาเดิม 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ : การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คาเปาหมาย ๒0 – 80% 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เร่ิมตน ส้ินสุด สถานะ ป พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ป พ.ศ. 
๒๕๖๕   

๑ 
สํารวจครุภัณฑท่ีตองการ
ปรับปรุง 

ฝายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

ไดชนิดและจํานวนของ
ครุภณัฑ 

ไมมีคาใชจาย ต.ค.๖๑ ต.ค.๖๑ แผน /                   

ทําจริง                       

๒ 
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภณัฑแตละรายการ 

ฝายบําบัดของเสียและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

ไดรายละเอียดของครุภัณฑ
ตามท่ีตองการ 

ไมมีคาใชจาย พ.ย.๖๐ พ.ย.๖๐ 
แผน     /                 

ทําจริง                       

๓ 
คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะท่ีนําเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะ 

เพ่ือขออนุมัติคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

ไมมีคาใชจาย ธ.ค.๖๐ ธ.ค.๖๐ แผน   /                 
ทําจริง                       

๔ จัดซ้ือจดจางตามระเบียบ ฝายจัดซื้อจัดจาง ไดผูเสนอราคา ไมมีคาใชจาย ม.ค.๖๑ ม.ค.๖๑ 
แผน     /             

ทําจริง                       

๕ 
ผูเสนอราคาไดและมีคุณสมบัติ
ครบถวนเขาทาการปรับปรุงตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด 

คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ 

ไดผูเสนอราคาและมี
คุณสมบัติถูกตองมี

รายละเอียดครบถวน 
ไมมีคาใชจาย ก.พ.๖๑ ก.พ.๖๑ 

แผน     /             

ทําจริง                       

๖ ดําเนินการปรับปรุง ผูเสนอราคาได 
ไดครุภัณฑที่เปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนด 

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

๗ 
ตรวจรับครุภัณฑท่ีทําการ
ปรับปรุง 

คณะกรรมการตรวจรับฯ 
ไดครุภัณฑที่เปนไปตาม

รายละเอียดที่กําหนดและ
ครบถวน 

ไมมีคาใชจาย ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ 
แผน   /         

ทําจริง                       
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โครงการสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy Workplace) 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 สภาพแวดลอมในการทํางานเปนสิ่งสําคัญของชีวิตคนเรา เพราะโดยปกติคนจะใชเวลาสวนใหญอยูในสถานที่
ทํางาน ดังนั้น หนวยงานตางๆ จึงควรกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดลอมใน
ท่ีทํางานที่ดีและเหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จะมีสวนชวยทําใหคนทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยลดอุบัติเหตุ และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน 
เกิดความรกัสามัคค ีและการทํางานเปนทีม 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดตระหนักถึงการที่คนไดทํางานในสถานที่ทํางานที่นาอยู นาทํางาน (Healthy 
Workplace) สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา ยอมสงเสริมใหคนที่ทํางานเกิดความสุขกายสบายใจ มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน เมื่อคนทํางานอยางมีความสุข ก็จะทําใหศักยภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน อันหมายถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งจะนําไปสูภาพลักษณที่ดีขององคกร และทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไป 

2.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรรบัรู และเห็นคุณคาของการมีสถานที่ทํางานที่นาอยู นาทํางาน 
2. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3. เพ่ือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีสภาพแวดลอม มีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรมสีุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

3.กลุมเปาหมาย 
 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เปนสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy Workplace) 
 

4.รูปแบบการดําเนินการ 
 

    กิจกรรม ๕ ส 

 

สะอาด   ปลอดภัย    กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

 

    สิ่งแวดลอมดี 

 

           มีชีวิตชีวา 

      กิจกรรมสงเสริมบรรยากาศ 
      การทํางานแบบมีชีวิตชีวา 
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๕. แนวทางการดําเนินงานโครงการ 

 ๑. แตงต้ังคณะทํางานกิจกรรม ๕ ส 

 ๒. กําหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการสถานที่ทํางานนาอยู นา
ทํางาน 

 ๓. ดําเนนิการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

 ๔. กําหนดรูปแบบของกิจกรรม 

 ๕. ดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

6. แผนปฏิบัติการ 

 แนบทาย 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑. ทําใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน 

 ๒. บุคลากรมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค ทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพ 

 ๓. สรางภาพลักษณ สภาพแวดลอมท่ีดีของสถานที่ทํางาน มีความปลอดภัยในการทํางาน 

8.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 รอยละของสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน ไมนอยกวารอยละ ๘0 
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๕. แผนปฏิบัตกิาร (Action plan) 

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา ประจําป ๒๕๖5 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงพัฒนา วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหบุคลากรรับรู และเห็นคุณคาของการมีสถานท่ีทํางานท่ีนาอยู นาทํางาน 

๒. เพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
๓. เพื่อใหสํานักเทคโนโลยชีีวภัณฑสัตว มีสภาพแวดลอม มีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
ดี 

กลยุทธที่ ๕ :ดําเนินการใหสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน(Healthy work place) 

แผนปฏิบัติการ :โครงการสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  

 
หนวยงานเจาภาพ :คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บคุคล ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ :ความรวมมือของบคุลากรในสํานักฯ คาเปาหมาย รอยละ 80 

วันปรับปรุงคร้ังที่............... วันท่ี............................................................. 

ที ่ กิจกรรมดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ เปาหมาย คาใชจาย เริ่มตน สิ้นสุด สถานะ 
ป พ.ศ. ๒๕6๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

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

๑ แตงตั้งคณะทํางานกิจกรรม ๕ ส 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน  

ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖๑ 

ประจําป 
๒๕๖๕ 

แผน                     

ทําจริง                         

๒ 

กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
และหลักเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของ
กับโครงการสถานท่ีทํางาน นา
อยู นาทํางาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการประชุม ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖๑ 

ประจําป๒๕๖๕ 

แผน                      

ทําจริง                         

๓ 
ดําเนินการและติดตาม
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการดําเนินงาน ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖๑ 

ประจําป๒๕๖๕ 
แผน                      

ทําจริง                         

๔ กําหนดรูปแบบของกิจกรรม  
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
รูปแบบของ

กิจกรรม 
ไมมีคาใชจาย 

ประจําป
๒๕๖๑ 

ประจําป๒๕๖๕ 
แผน        

ทําจริง                         

๕ 
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
สม่ําเสมอ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ดําเนินกิจกรรมตาม
แผน 

ไมมีคาใชจาย 
ประจําป
๒๕๖๑ 

ประจําป๒๕๖๕ 
แผน               

ทําจริง                         
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ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เจาภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เพ่ือรณรงคให
ทุกหนวยงานภายใน 
สทช.ดําเนินงานโดย
คํานึงถึง
ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน และ
ความประหยัด 

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน 

  

1   
โครงการ 

1
โครงการ 

1 
โครงการ 

  

1. เพื่อทําการเปลี่ยน
เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกสวน ที่มีอายุ
การใชงานมากกวา 
10 ปเปน
เคร่ืองปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง ชนิด 
Variable 
Speed/Inverter 

1. โครงการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ
ชนิด Variable 
Speed/Inverter 

หลัก : กลุมชางซอมบํารุง 

2. เพื่อใหบุคลากร
ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ
สตัวมีความเขาใจถึง
ลกัษณะการ
เสื่อมสภาพและ
ชนิดของการ
บํารุงรักษาตางๆ 

รอยละของ
ผูเขารวมอบรมไม
นอยกวา 90% 

  

90%     

  

1. พัฒนาความรู
ใหกับบุคลากรของ
สํานักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑสัตวเพ่ือให
เขาใจในแนวทางการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน
และลดการใช
พลังงาน 

1. โครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร
แนวทางการ
บํารุงรักษาเชิง
ปองกันและลดการ
ใชพลังงาน 

หลัก :กลุมชางซอมบํารุง 
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โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด  Variable  Speed / Inverter 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เน่ืองดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  เปนอาคารควบคุมภาครัฐโดยจะตองจัดทํารายงานการจัด

การพลังงานประจําปงบประมาณ  เพ่ือสงกระทรวงพลังงานในทุกๆ  ป  จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลการใชพลังงาน
ในอาคารพบวาการใชพลังงานสวนใหญอยูกับระบบปรับอากาศโดยแบงเปน  2  ระบบ  คือ  1.  ระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนยใชงานกับหองสะอาด  (Clean  room)  2.  ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนใชงานกับอาคารสํานักงาน  
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการอนุรักษพลังงานของกระทรวงพลังงาน ที่กําหนดไวในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานวา ควรมีการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ปเน่ืองจากเปนการใชเทคโนโลยีลาสมัย 
ประสิทธิภาพการใชพลังงานต่ํา สิ้นเปลืองพลังงาน เสียคาไฟฟาและคาใชจายในการบํารุงรกัษาสูงดังนั้น กลุมชางซอม
บํารุงจึงไดทํ าการสํารวจเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนภายในสํานักฯ เพื่อที่ จะทําการป รับเปลี่ยนเปน
เคร่ืองปรับอากาศที่ใชเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน เปนชนิด Variable Speed / Inverter จํานวน
ท้ังหมด 120 เครื่อง 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1เพื่อเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เปนเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 
2.2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยใชเกณฑประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองปรับอากาศชนิด Variable  
Speed / Inverter  ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเบอร 5 
2.3เพื่อลดการใชพลังงานภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

3. เปาหมาย 
3.1ไดแผนการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
3.2ไดเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศชนิด Variable Speed / Inverter ทดแทนของเดิม 

 
4. ขั้นตอนการดําเนินการ 

4.1 กําหนดคณะทํางาน 
4.2 ประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดขอบเขตงาน 
4.3 รางแผนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
4.4 ตรวจสอบความถูกตองและความเปนไปได 
4.5 เสนอผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือลงนามอนุมัติ 
 

5. แผนปฏิบัติการ 
แนบทาย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562 - 2565 

7. งบประมาณ 
4,500,000 บาท 
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8. ผูรับผิดชอบ 
กลุมชางซอมบํารุง 

 
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ไดทําการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจนครบทั้งหมด 120 เคร่ือง 
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ไดโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด  Variable  Speed / Inverter 
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โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “แนวทางการบํารุงรักษา เชิงปองกันและลดการใชพลังงาน” 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

  ในกระบวนการผลิตหรือการบริการนั้น มักหลีกเลี่ยงงานการซอมและบํารุงรักษาไมได เพราะงาน

ซอมและบํารุงรักษามีบทบาทที่ชวยใหการผลิต และการบริการขององคกรเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในปจจุบันที่กระบวนการผลิต และการบริการสวนใหญจําเปนที่จะตองอาศัยอุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักรมาก

ขึน้ การที่เครื่องจักรเกิดขัดของข้ึน หรือไมสามารถใชงานได จะทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพการผลิต

และการบริการนั้นๆ การที่จะไดมาซึ่งเครื่องจักรท่ีมีคุณภาพนั้น ตองมีระบบการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเคร่ืองจักร เมื่อถูกใชงานไปนาน ๆ ก็ตองมีการเสื่อมสภาพชํารุด สึกหรอ เสียหายและขัดของ ดังนั้น 

เพ่ือใหอายุการใชงานของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหยืนยาว และสามารถใชงานไดตามความตองการของผูใชงานโดย

ไมชํารุดหรือเสียบอยครั้งจึงตองมี“การบํารุงรักษา” ในกระบวนการผลิตหรือบริการดวย จึงจะสามารถควบคุม

การทํางานของเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เก่ียวของในการใชงานและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือหรือเครื่องจักร ของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจําเปนตองเขาใจถึงหลักการ การบํารุงรักษาเครื่องมือ หรือเคร่ืองจักรวาตองมีการ

บํารุงรักษาอยางไร และการจัดทําเอกสารการบํารุงรักษาตองทําอยางไรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานและ

สามารถทําใหเครื่องมือหรือเครื่องจักรมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ลดการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรใหนอยลง 

เพ่ือใหการดําเนินการผลิตชีวภัณฑ ที่ตองพ่ึงพาอาศัยเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการผลิต สามารถทํางานไดอยาง

ตอเนื่องและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑เพื่อใหบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีความเขาใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ และชนิดของ

การบํารุงรักษาตางๆ 

๒.๒ เพ่ือใหบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สามารถกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงปองกันได 

๒.๓ เพ่ือใหสามารถของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว วางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๓. กลุมเปาหมาย  

 หัวหนางาน พนักงานควบคุมเครื่องจักรในการผลิต ชางซอมบํารุงรักษา ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

จํานวน ประมาณ 5๐ คน 
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๔. ระยะเวลาการฝกอบรม 
๖ ชั่วโมง 

๕. วิธีการฝกอบรม 
 ฝกอบรมโดยการบรรยายเชิงปฏิบัติ 1  รุน  จํานวน  ๕๐  คน 

๖. สถานท่ี 
หองประชุมโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวระหวางเดือนมีนาคม ถึง 

เมษายน ๒๕62 

๗. วิทยากร 
จากมหาวิทยาลัย/หนวยงานภายนอก จํานวน ๑ คน 

๘. งบประมาณ 
ใชประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป ๒๕62 

 จํานวนคาใชจายทั้งสิ้น ................... บาท 

รายละเอียดคาใชจาย ดังน้ี 

๑. คาตอบแทนวิทยากร เปนเงนิ .........................บาท 
๒. คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม คณะทํางาน และวิทยากร เปนเงิน ........................ บาท 

- จํานวน 5๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ......................บาท จํานวน 1 วัน  
๓. คาอาหารวางผูเขารวมอบรม คณะทํางาน และวิทยากร เปนเงนิ ......................... บาท 

- จํานวน 5๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ...............................บาท จํานวน 1 วัน  
๔. คาเอกสารประกอบการอบรมและคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนเงิน ...........................บาท 

- จํานวน 5๐ คน   
๙. ท่ีปรึกษาโครงการ 

นายเชาวฤทธ์ิ บุญมาทิต ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมชางซอมบํารุงรกัษา 

๑๑. คณะทํางาน 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
๑. ประเมินผลโครงการอบรมและวิยากรโดยใชแบบสอบถาม 

๑๓. การรับรองผลหลังการเขาสัมมนา 
๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
๒. เขารวมการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๙๐ ของเวลาการฝกอบรม 
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๑๔. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเกิดความเขาใจถึงลักษณะการเสื่อมสภาพ และชนิดของการ

บํารุงรักษาตางๆและทราบแนวทางการบํารุงรักษาเชิงประสทิธิภาพไดอยางถูกตอง 

๒.บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เขาใจถึงความสําคัญของแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันได 
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รายละเอียดการฝกอบรม 

หลักสูตร“แนวทางการบํารุงรักษา เชิงปองกันและลดการใชพลังงาน” 

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

 

วันที่     มีนาคม – เมษายน ๒๕62 

 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน - พิธีเปด 

๐๙.๐๐–๑๐.๑๕ น. การบรรยายหัวขอ การเสื่อมสภาพของเคร่ืองจักร 

 ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พัก ชา – กาแฟ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายหัวขอ แนวทางการบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๓.๐๐–๑๔.๑๕ น. บรรยายหัวขอ การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ระบบในสายการผลิต 

 ๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พัก ชา – กาแฟ 

 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. การจัดทําแผนการบํารุงรักษา 

 ๑๕.๓๐– ๑๕.๔๕ น. พิธีปด 
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แผนปฏิบัติการ 

ประจําป 2562 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1.เพ่ิมการวิจัยและพัฒนา

วคัซีนท่ีเปนความตองการ

ของตลาดที่ใชในการ

ปองกันและควบคุมโรค

สัตว 

1. เพ่ิมการวิจัยและพัฒนา

วคัซีนท่ีเปนที่ตองการของ

ตลาด 

วิเคราะหตลาดและจัดทํา

เปนแผนการวิจัยและ

พัฒนาใหไดเปนผลผลิต

เพ่ือตอบสนองความ

ตองการใชวคัซีนในการ

ปองกันและควบคุมโรค 

1. โครงการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีนเปนความ

ตองการของตลาด 

ไดโครงการวิจัยและพัฒนา

วคัซีนท่ีเปนความตองการ

ของตลาด จํานวน 4  

โครงการ 

หลัก : กลุมวิจัยและพัฒนา 

รอง : กลุมบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

2. ดําเนินการใหโรงงาน

วคัซีนไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

1. เรงรดัการดําเนินการให

โรงงานวัคซีนไดรับการ

รับรองมาตรฐาน GMP 

เพ่ือให สทช.มีโรงงาน

วคัซีนท่ีไดรับมาตรฐาน 

GMP 

1.โครงการจางที่ปรึกษา

เพ่ือจัดทํารายละเอียดทาง

เทคนิคสําหรับปรับปรงุ

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก

ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

GMP 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนที่วาง

ไว 

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 

รอง: ฝายประกันคุณภาพ 

2. โครงการ “การตรวจ

ติดตามภายในเพ่ือให

โรงงานผลิตวัคซีนเปนไป

ตามหลักเกณฑ GMP 

(Internal Audit)” 

ระดับความสําเร็จของการ

ตรวจติดตามภายใน 

(Internal audit) และการ

แกไขขอบกพรองเพ่ือให

โรงงานผลิตวัคซีนเปนไป

ตามหลักเกณฑ GMP 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

3. พัฒนาการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับ

ปองกันโรคสัตวใหมี

คุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอ 

1. พัฒนาการผลิตวคัซีน

ใหมีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 

เพ่ือให สทช.พัฒนาการ

ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและ

ปริมาณเพยีงพอภายใต

หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดตนทุนการผลิต(ใน

ยุทธศาสตร ท่ี 3 ของแผน

ยุทธศาสตร กรมปศุสัตว 

2561-2565) 

1. โครงการศึกษาตํารับ

การทําแหงวัคซีนบรูเซลโล

ซิสที่เหมาะสม 

ไดตํารับการทําแหง

วคัซีนบรูเซลโลซีสที่

เหมาะสม 

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 

 

2. พัฒนาการทดสอบ

วคัซีนใหมีมาตรฐานสากล 

เพ่ือให สทช. พัฒนาการ

ทดสอบวัคซีนใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานสากล 

1. โครงการขับเคลื่อนและ

พัฒนาหองปฏิบัติการ

ทดสอบคุณภาพวัคซีนของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว ใหไดการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 

วธิีการทดสอบคุณภาพ

วคัซีนไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 จํานวนอยาง

นอย 2 ขอบขาย 

หลัก: กลุมควบคุมคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

3. พัฒนาการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับ

ปองกันโรคสัตวใหมี

คุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอ 

1. พัฒนาการผลิตวคัซีน

ใหมีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอ 

เพ่ือให สทช.พัฒนาการ

ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและ

ปริมาณเพยีงพอภายใต

หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดตนทุนการผลิต(ใน

ยุทธศาสตร ท่ี 3 ของแผน

ยุทธศาสตร กรมปศุสัตว 

2561-2565) 

1. โครงการศึกษาตํารับ

การทําแหงวัคซีนบรูเซลโล

ซิสที่เหมาะสม 

ไดตํารับการทําแหง

วคัซีนบรูเซลโลซีสที่

เหมาะสม 

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 

 

2. พัฒนาการทดสอบ

วคัซีนใหมีมาตรฐานสากล 

เพ่ือให สทช. พัฒนาการ

ทดสอบวัคซีนใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานสากล 

1. โครงการขับเคลื่อนและ

พัฒนาหองปฏิบัติการ

ทดสอบคุณภาพวัคซีนของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว ใหไดการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 

วธิีการทดสอบคุณภาพ

วคัซีนไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 จํานวนอยาง

นอย 2 ขอบขาย 

หลัก: กลุมควบคุมคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

3. พัฒนาการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับ

ปองกันโรคสัตวใหมี

คุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอ 

3. เรงรดัการดําเนินการให 

สทช. มีการพัฒนาการ

ผลิตและทดสอบวัคซีนที่

ใชสําหรบัควบคุมและ

ปองกันโรคสัตวใหมี

คุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอ 

เพ่ือให สทช. มีการ

พัฒนาการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับ

ควบคมุและปองกันโรค

สัตวใหมีคุณภาพและ

ปริมาณเพียงพอ 

1. โครงการพัฒนาการ

ผลิตวัคซีนฝดาษไกจาก

เซลลเพาะเลีย้ง 

มีการดําเนินการพัฒนา

วธิีการผลิตวัคซีนฝดาษไก

โดยใชเซลลเพาะเลี้ยง 

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 

 

 
2. โครงการผลิตวัคซีน  

อหิวาตสุกรชนิดเซลล

เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส 

วคัซีนอหิวาตสุกรชนิด

เซลลเพาะเลี้ยงสเตรน

ไชนีส 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

3. พัฒนาการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับ

ปองกันโรคสัตวใหมี

คุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอ 

3. เรงรดัการดําเนินการให

สทช.มีการพัฒนาการผลิต

และทดสอบวัคซีนท่ีใช

สําหรับควบคุมและ

ปองกันโรคสัตวใหมี

คุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอ 

เพ่ือให สทช.มีการ

พัฒนาการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับ

ควบคมุและปองกันโรค

สัตวใหมีคุณภาพและ

ปริมาณเพียงพอ 

1. โครงการศึกษาการ

จัดหา Bulk Vaccine โรค

พิษสุนัขบามาบรรจุที่

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนที่วาง

ไว 

หลัก: กลุมผลิตชีวภัณฑ 
รอง : กลุมวิจัยฯ 
 

2. โครงการวิจัยการ

พัฒนาวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา

(Development of 

Rabies Vaccine) 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนที่วาง

ไว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

4. พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสรางบุคลากรให

สามารถใชความรู

ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญ ยกระดับ

คุณภาพการปฏิบัติการ 

และการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให สทช. มีโครงสราง
ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาบุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
รอบรูตอการเปลี่ยนแปลง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
บริการ และสงเสริมคุม
ภาพชีวิตที่ดี  

1. โครงการฝกอบรม

หลักสูตร "เตรียมความ

พรอมเพ่ือกาวเขาสู 

ประเทศไทย 4.0" รุนที่ 1 

ป 2562 

ผูเขารวมอบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา  รอยละ 

90 

หลัก: คณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

2. พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให

ตอบสนองตอการ

ดําเนินการภายในองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการศึกษาดูงาน

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมดูงาน ไมนอยกวา

รอยละ 90 

2. โครงการพัฒนา

บุคลากรใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี รุนท่ี 1 ประจําป 

2562 

ผูเขารวมอบรมมีความพึง

พอใจ ไมนอยกวารอยละ 

90 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

4. พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

3. พัฒนาการใชระบบ

สารสนเทศบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให สทช. มีโครงสราง
ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาบุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
รอบรูตอการเปลี่ยนแปลง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
บริการ และสงเสริมคุม
ภาพชีวิตที่ดี  

1. โครงการสงเสริมทักษะ

ความรูดาน IT แก

บุคลากรของสํานักโนโลยี

ชีวภัณฑสัตว  

หลักสูตร “เทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับ

ผูบริหารในยุค 

THAILAND 4.0” 

รอยละ ความรู ความ

เขาใจ หลักสูตร ไมนอย

กวารอยละ 90 

หลัก: คณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

4. เรงรดัการจัดทํา 

จัดเก็บ และเผยแพรองค

ความรูรวมขององคกรให

ครบถวนทุกหนวยงาน 

1. โครงการจัดการความรู 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ ๙๐ 

5. ปรับปรุงการวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพและ

โปรงใส 

1. แผนการวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการสํานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑสัตว ประจําป 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไม

นอยกวารอยละ 90 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

4. พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

6. ปรับปรุงการบริหาร

อัตรากําลังใหมี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให สทช. มีโครงสราง
ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาบุคลากร จนมีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
รอบรูตอการเปลี่ยนแปลง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
บริการ และสงเสริมคุม
ภาพชีวิตที่ดี  

1. โครงการฝกอบรม

หลักสูตร “การวางแผน

ทดแทนตําแหนงงาน” 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมฝกอบรม ไมนอย

กวารอยละ 90 

หลัก: คณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกรใหดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

1. ปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเงินทุน

หมุนเวยีนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนายใหมีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน สามารถรองรบั

การปฏิบัติงานและการ

ขยายตัวของขอมูลรวมทั้ง

ระบบตางๆ ที่จะพัฒนาขึ้น 

1. เพ่ือใหมีโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบ

เครือขายเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน บริหารจัดการ 

การใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกันไดอยาง

ปลอดภัย คุมคา มี

ประสิทธิภาพ และเปน

ระบบ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรเพื่อทดแทน

ของเดิม 

สัดสวนของจํานวน

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

ตอพวงเทียบกับจํานวน

บุคลากร 

หลัก : งานสารสนเทศ 

2. แผนงานจัดทําแผนการ

จัดสรรครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

3. โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบเครือขาย

สารสนเทศ 

ความเพียงพอของระบบ

เครือขายและอุปกรณตอ

พวง ในการปฏบิัติงาน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกรใหดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

1. ปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเงินทุน

หมุนเวยีนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนายใหมีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน สามารถรองรบั

การปฏิบัติงานและการ

ขยายตัวของขอมูลรวมทั้ง

ระบบตางๆ ที่จะพัฒนาขึ้น 

1. เพ่ือใหมีโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบ

เครือขายเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน บริหารจัดการ 

การใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกันไดอยาง

ปลอดภัย คุมคา มี

ประสิทธิภาพ และเปน

ระบบ 

4. โครงการระบบกลอง

วงจรปด (CCTV) สทช. 

ภายนอกอาคาร 

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินโครงการตาม

แผน 

หลัก : งานสารสนเทศ 

5. โครงการระบบกลอง

วงจรปด (CCTV) สทช. 

ภายในอาคาร 

6. แผนงานการรายงาน

ผลการปฏิบัติการกิจกรรม 

5ส สารสนเทศ 

จํานวนคร้ังในการรายงาน

ผลการดําเนินการปฏิบัติ

กิจกรรม 5ส สารสนเทศ 

7. แผนงานการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศ 

จํานวนคร้ังการรายงานผล

การดําเนินงานการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศ 

8. โครงการปรับปรุงการ

ใชงานระบบอินเตอรเน็ต 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชอินเตอรเน็ต 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกรใหดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

2. ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของเงินทุนฯ 

ใหรองรับการทํางาน

ภายใตเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือใหมีระบบ

สารสนเทศที่สามารถใช

งานรวมกัน มีความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน มีความ

พรอมในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

สนับสนุนการตัดสินใจใน

การกําหนดนโยบาย การ

วางแผนของผูบริหารและ

บุคลากรของเงินทุนฯ ทั้ง

ภายในและภายนอกทุน 

1. โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชระบบ 

หลัก : งานสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลทุนหมุนเวียน

เพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกรใหดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

3. พัฒนาและสงเสรมิให

บุคลากรมีความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสามารถ

ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือเพิ่มทักษะ 

ศักยภาพ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และบุคลากรของเงนิทุน

หมุนเวยีนฯ 

1. โครงการสงเสริมทักษะ

ความรูดาน IT แก

บุคลากรของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

หลักสูตร “เทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับ

ผูบริหารในยุค 

THAILAND 4.0” 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชระบบ 

หลัก : งานสารสนเทศ 

2. โครงการสงเสริมทักษะ

ความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากรที่

ปฏิบัติงานดาน IT 

จํานวนคร้ังที่บุคลากรท่ี

ดูแลดาน IT ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดาน IT 

3. โครงการฝกอบรมการ

ใชโปรแกรมระบบบริหาร

จัดการคลังชีวภัณฑสัตว 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชโปรแกรมระบบบริหาร

จัดการคลังชีวภัณฑสัตวที่

ตอบพอใจ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกรใหดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

4. พัฒนา ปรบัปรุง 

ฐานขอมูล องคความรู 

งานวิจัย ผลงานวชิาการ

ตางๆ และปรับปรุง

รูปแบบการนําเสนอให

สอดคลองกับยุค 

Thailand 4.0 

4. เพ่ือเปนศูนยกลาง

ขอมูล งานวิจัย งาน

วชิาการ นวัตกรรม และ

เปนชองทางการ

ติดตอสื่อสารดานชีวภัณฑ

สัตวของประเทศไทย 

1. โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานขอมูลเว็บไซต

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว 

รอยละความพึงพอใจ ของ

ผูเขาชมเว็บไซต 

หลัก : งานสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานขอมูลเว็บไซต

การจัดการความรู (KM) 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว 

3. โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานขอมูล

งานวิจัยและผลงาน

วชิาการดานชีวภัณฑสัตว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

6. พัฒนาระบบลูกโซ

ความเย็นของกรมปศสุัตว

เพ่ือใหไดรับมาตรฐานและ

สรางความเชื่อมั่นแก

ผูรับบริการ 

ปรับปรุงระบบลูกโซความ

เย็นของกรมปศุสัตวเพ่ือให

ไดรับมาตรฐานและสราง

ความเชื่อมั่นแก

ผูรับบริการ 

เพ่ือให สทช. มีแผนการ

บริหารและการปรับปรุง

ระบบลูกโซความเย็นของ

กรมปศุสัตว 

โครงการปรับปรุงระบบ

ลูกโซความเย็นของกรมปศุ

สัตว 

ไดแผนและโครงการ

ปรับปรุงระบบลูกโซความ

เย็นที่ไดมาตรฐานในทุกๆ 

มิต ิ

หลัก : กลุมบริการวิชาการ 

7. บริหารจัดการ

น้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิต

วคัซีน 

สํารวจน้ําดิบและจําแนก

ประเภทน้ําใช 

เพ่ือหาแนวทางที่

เหมาะสมในการแกปญหา

น้ําดิบขาดแคลนและไมมี

คุณภาพ 

โครงการจางสํารวจ 

ทดลองขุดเจาะและตรวจ

คุณสมบัติทางเคมีของน้ํา

บาดาล เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมการนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบเพ่ิมเติม 

รายงานผลการสํารวจ

แหลงน้ําบาดาลและการ

ตรวจวดัคุณภาพน้ําบาดาล 

หลัก : กลุมบริหารชีวภัณฑ 

ลดภาระการใชน้ําประปา

ในบานพักขาราชการ 

เพ่ือหาแนวทางเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช

น้ําประปาอยางคุมคาตาม

ความจําเปนและลดภาระ

การบริการบางสวน 

โครงการถายโอนภารกิจ

และขอขยายเขตใหบริการ

น้ําประปาของบานพัก

ราชการจากการประปา

สวนภูมิภาคสาขาปากชอง 

รอยละความสําเร็จในการ

ตอบรับดําเนินการของการ

ประปาสวนภูมิภาค สาขา

ปากชอง 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

7. บริหารจัดการ

น้ําประปาเพ่ือโรงงานผลิต

วคัซีน 

ลดความสูญเปลาของน้ํา

ท้ิงจากกระบวนการผลิต

น้ํา RO 

เพ่ือหาแนวทางเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช

น้ําประปาอยางคุมคาตาม

ความจําเปนและลดภาระ

การบริการบางสวน 

โครงการจางติดตั้งถัง

รองรบัน้ําทิ้งจากระบบ

ผลิตนํ้า RO ขนาด 

4,000 ลิตร จํานวน 2 

ถัง 

ปริมาณการใชนํ้าทิ้ง

ทดแทนการใชน้ําประปา 

หลัก : กลุมบริหารชีวภัณฑ 

เพ่ิมสต็อกน้ําดิบใหมาก

ท่ีสุด และมีคุณภาพดี

เหมาะสมตอการใชผลิต

น้ําประปา 

โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ําดิบในบอเก็บสํารองน้ํา

ใหเหมาะสมและเพียงพอ

ตอการผลิตน้ําประปา 

รอยละความสําเร็จของนํ้า

ดิบในบอเก็บไดมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว

ดิน 

 เพ่ิมสต็อกน้ําประปาที่ผลิต

ไดใหมากกวาที่เปนอยูใหมี

พอใชยาวนานขึ้น 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบ

การผลิตน้ําประปาปจจุบัน

ใหมีกําลังการผลิตและมี

ประสิทธิภาพเต็ม

ความสามารถ 

โครงการจางเหมาบริการ

ลางทําความสะอาดบอ

เก็บสํารองน้ําประปาของ

โรงงานและของฝายผลิต

น้ําประปาประจําป เพื่อ

รักษาคุณภาพน้ําประปา 

จํานวน 8 บอ 

รอยละความสําเร็จของ

น้ําประปาในบอเก็บมี

คุณภาพผานเกณฑ

มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

8. ปรับปรุงการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตรใหมี

มาตรฐานตรงตามหลัก

จรรยาบรรณและถูกตอง

ตาม พรบ.สัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร 

1. จัดทําแผนการปรับปรุง

การเลี้ยงและใชสัตวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตรจนได

มาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ของสากล 

เพ่ือให สทช. จัดทํา

แผนการปรับปรุงการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตรจนได

มาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ของสากล 

1. โครงการจัดทําแผนการ

ปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตรประจําป 

2561-2562 

ไดแผนปรบัปรุงการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตร 

หลัก : คณะกรรมการ

กํากับดูแลการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตร (คกส.) 

2. พัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูความเขาใจในการ

เลี้ยงและใชสัตวเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร 

เพ่ือใหบุคลากรของ สทช. 

ไดรับความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตร 

1. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วทิยาศาสตร คร้ังที่ 2 

จํานวนของผูเขาอบรมที่

ผานการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

9. รณรงคใหองคกรมีการ

ใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประหยัด 

1. เพ่ือทําการเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน ที่มีอายุการใช

งานมากกวา 10 ป เปน

เครื่องปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูง ชนิด 

Variable Speed/Inverter 

เพ่ือรณรงคใหทุก

หนวยงานภายใน สทช. 

ดําเนินงานโดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการใช

พลังงาน และความ

ประหยัด 

1. โครงการเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศชนิด 

Variable 

Speed/Inverter 

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน 

หลัก : กลุมชางซอมบํารุง 

2. พัฒนาความรูใหกับ

บุคลากรของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

เพ่ือใหเขาใจในแนวทาง 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน

และลดการใชพลังงาน 

เพ่ือใหบุคลากรของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมี

ความเขาใจถึงลักษณะการ

เสื่อมสภาพและชนิดของ

การบํารุงรักษา 

2. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรแนวทางการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันและ

ลดการใชพลังงาน 

รอยละของผูเขารวมอบรม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

10. รณรงคใหองคกรมี

สิ่งแวดลอมที่ดีและ

ปราศจากมลพิษ 

1. ดําเนินการใหสถานท่ี

ทํางานนาอยู นาทํางาน 

(Healthy work place) 

เพ่ือใหบุคลากรทุกคนใน

องคกรมีสภาพแวดลอม

สถานที่ทํางาน สุขภาพ

รางกาย เครื่องมืออุปกรณ

ท่ีใชในการปฏบิัติงานที่ดี 

ท่ีจะทําใหบุคลากรทํางาน

อยางมีความสุข 

1. โครงการสถานที่ทํางาน

นาอยู นาทํางาน 

(Healthy work place) 

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินงานตาม

โครงการ 

หลัก : ฝายบริหารท่ัวไป 

 

 


