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คํานาํ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่สําคัญเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนา
ระบบราชการไทย ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสากล 

ส่วนราชการได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ระหว่างการดําเนินการส่วนราชการได้พบกับปัญหาอุปสรรคเป็น
อย่างมากเน่ืองจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ เป็นเหตุให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินการ เพ่ือความเหมาะสม 

กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการหน่ึงที่สามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิผลจากการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างชัดเจน โดยได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) และได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รายหมวด หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมต้ังแต่ปีแรกที่มีการ
มอบรางวัล 

 เพ่ือเป็นการสรุปบทเรียนให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่จับต้องได้ สําหรับใช้ศึกษา เรียนรู้ หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การสําหรับผู้เก่ียวข้องทั้งภายในกรม
ปศุสัตว์และส่วนราชการโดยรวม ผู้เขียนจึงได้ทําการทบทวน รวมรวบองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมปศุสัตว์ ต้ังแต่
เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดทําขึ้นเป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “เส้นทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและ
นวัตกรรม” โดยสะท้อนให้เห็นถึงกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาการ
ของเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุง รวมถึงกระบวนการดําเนินการของกรมปศุสัตว์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตลอด
เส้นทางการดําเนินการ 

โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารวิชาการฉบับน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส่วนราชการต่างๆ ไปสู่การเป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับ
สากลตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการต่อไป 
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เสน้ทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศสุัตว์ 
สู่ความเป็นเลศิด้านกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม 

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล* 

บทคัดย่อ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การ โดยอาศัยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ที่ได้พัฒนามาจากแนวคิด
และโครงสร้างของรางวัลคุณภาพ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของราชการไทยและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นเคร่ืองมือในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการต่างๆ 

ระหว่างการดําเนินการ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการติดตามประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นส่วน
ราชการและผู้ที่เก่ียวข้องในการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 อย่างต่อเน่ือง และ
ได้นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ในทางปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใหม่ โดยปรับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level) และปรับวิธีการดําเนินการจากดําเนินการพร้อมกันทุกหมวดเป็นเลือกดําเนินการปีละ 2 หมวด 
ต่อเน่ืองกัน 3 ปี เมื่อส่วนราชการได้การดําเนินการครบทุกหมวดแล้ว จึงทําการตรวจประเมินเพ่ือรับรองการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) สําหรับส่วน
ราชการที่ต้องการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในระดับที่สูงขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนด
เป็นภาคสมัครใจเปิดโอกาสให้ส่วนราชการสามารถย่ืนสมัคร (Application Report) เพื่อสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดได้อีกทางหน่ึง 

กรมปศุสัตว์ เป็นส่วนราชการหนึ่งที่ได้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ส่งผลให้กรมปศุสัตว์มีผลการดําเนินการด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเน่ือง และได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่สํานักงาน ก.พ.ร. ทําการตรวจรับรองส่วนราชการ ในปีเดียวกันน้ี กรมปศุสัตว์ยังได้รับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรมอีกรางวัลหน่ึงด้วย 

บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์บน 
“เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม” พบว่ามีปัจจัยและองค์ประกอบจํานวนมากท่ีส่งเสริมให้กรมปศุสัตว์ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ (1) การวางแผนการดําเนินการอย่างบูรณา
การและเป็นระบบ (Road Map to PMQA Winner) (2) กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการท่ีถูกต้อง (3) การ
พัฒนาผู้รับผิดชอบโครงการที่มีประสิทธิผล (4) การออกแบบโครงสร้างและกําหนดหน้าที่คณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสม (5) การคัดเลือกบุคลากรมาเป็นคณะทํางานที่
เหมาะสม (6) การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (7) การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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อย่างต่อเน่ือง โดยใช้วงจรการจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององค์การ การประเมินองค์การด้วยตนเอง 
เพ่ือค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง การจัดทําแผนปรับปรุงองค์การในจุดที่พบว่าเป็นโอกาสในการ
ปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงตามแผน และการควบคุม กํากับให้เป็นไปตามแผนท่ีสอดคล้องตาม Road 
Map ที่ได้กําหนดไว้ (8) ผู้บริหารให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ การสร้างบรรยากาศ 
(9) มีการบูรณาการงานพัฒนาเข้ากับงานประจํา (10) ทําการเช่ือมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เข้ากับระบบการสร้างแรงจูงใจ 

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังมีปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ คือ (1) ผู้บริหารทุกคนให้ความสําคัญ
และเปิดโอกาส (2) ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ยืนหยัดในการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
และสามารถอดทนรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างใจเย็น (3) แรงผลักดันจากความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกประเทศ (4) ระบบการตรวจประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพจากองค์การระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า (5) ความ
มุ่งมั่น ความต้ังใจ และความร่วมมือของบุคลากร รวมถึงกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างกันทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และภายนอกองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ :  คุณภาพการบริหารจัดการ PMQA Certified FL PMQA FL 
เลขทะเบียนวิชาการ : 57(2)–0510-005  
* กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมา 

1.1.1  การพัฒนาระบบราชการ 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เมื่อ 2 

ตุลาคม 2545 มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของประเทศไทยจาก 14 กระทรวง กับอีก 1 ทบวง  
มาเป็น 20 กระทรวง พร้อมได้กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ค.ศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบราชการ โดยอาศัยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) 
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง

ออกตามความในมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
4) การพัฒนาผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) เพ่ือพัฒนา

ผู้บริหารของส่วนราชการให้มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามหลักวิชาการและแนวทางใน
การพัฒนาระบบราชการ 

1.1.2 เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 

2546 – พ.ศ. 2550) คือ “พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศ
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน” ซึ่งสะท้อนถึง
เจตนารมณ์ในการปรับเปลี่ยนระบบราชการให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุค
โลกาภิวัตน์ และการทําให้ระบบราชการไทยมีความเป็นเลิศ เพ่ือทําหน้าที่ในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ประชาชน โดยทําให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของส่วนราชการ 
จนมีความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ ได้แก่  

1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 
2) ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม 
3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานให้อยู่ในระดับสูงและเทยีบเท่าเกณฑ์สากล  
4) ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

1.1.3 การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบราชการ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ประกอบด้วย 7

ยุทธศาสตร์ คือ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม ่
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งระบบราชการให้ทันสมัย 
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

1.1.4 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดให้

มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของ
ส่วนราชการให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการบริหารราชการที่ได้ตราขึ้นเป็นกฎหมาย ตามความ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และต่อมาได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้ส่วนราชการมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สําหรับใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและมาตรฐานการทํางานของส่วนราชการไปสู่ระดับสากล  

สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขึ้น โดยใช้แนวคิดและโครงสร้างของรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา The 
Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของราชการ
ไทยและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ได้เป็น “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA)” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 

3) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

1.1.5 การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความเหมาะสมต่อส่วนราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยเริ่มจาก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  
- สํานักงาน ก.พ.ร. ทําการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
- จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award : PMQA) 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ส่วนราชการ 
- พัฒนาผู้แทนจากส่วนราชการให้เป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์การ สร้างวิทยากรตัวคูณ 

สร้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือหมอองค์กร 
- พัฒนาส่วนราชการนําร่อง 2 ส่วนราชการ เพ่ือทดลองนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ มาใช้กับส่วนราชการ ได้แก่ กรมสุขภาพจิต และกรมการค้าภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
- สํานักงาน ก.พ.ร. ใช้มาตรการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการรับเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัติในส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดเลือกตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ มีนํ้าหนักตัวช้ีวัดร้อยละ 3 เพ่ือให้ส่วนราชการเลือกดําเนินการตามความสมัครใจ 

- สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนส่วนราชการโดยการอบรมคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ให้แก่ส่วนราชการ โดยดําเนินการคู่ขนานกับการสร้างส่วน
ราชการนําร่องเพ่ือเป็นต้นแบบและการสร้างวิทยากรที่ปรึกษาให้แก่ส่วนราชการต่างๆ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
- สํานักงาน ก.พ.ร. ใช้มาตรการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการรับเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัติในส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ มีนํ้าหนักตัวช้ีวัดร้อยละ 5 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการ 

- สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนส่วนราชการโดยการอบรมคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ให้แก่ทุกส่วนราชการ  

- ส่งเสริมส่วนราชการเข้าสู่ Fast Track  
- บริหารเครือข่ายวิทยากรที่ปรึกษาที่ได้ดําเนินการพัฒนาไว้แล้วเพ่ือเป็นทีมสนับสนุนให้แก่ส่วน

ราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
- สํานักงาน ก.พ.ร. ใช้มาตรการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการรับเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัติในส่วนราชการ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ และกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการต้องให้
ความสําคัญในการดําเนินการ 

- สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนส่วนราชการโดยการอบรมคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ให้แก่ทุกส่วนราชการ และอบรมการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงาน (Application Report) เป็นการเพ่ิมเติมด้วย 

- พัฒนากลไกการบริหารเครือข่ายวิทยากรท่ีปรึกษาที่ได้ดําเนินการพัฒนาไว้แล้วเพ่ือเป็นทีม
สนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ 

- ขยายการสร้างวิทยากรตัวคูณ และวิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐหรือหมอองค์กร 
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บทเรียนจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่าส่วนราชการมีความคิดเห็นเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังน้ี 

- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 มีความซับซ้อนเข้าใจยาก 
- ไม่ทราบว่าจะเร่ิมต้นดําเนินการพัฒนาองค์การ ณ จุดใด และจะดําเนินการให้เป็นรูปธรรมได้

อย่างไร 
- การดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 เป็นไปในลักษณะการเขียนรายงานผล

การดําเนินงานของส่วนราชการ ที่มีการ “เขียนแล้วแก้ แก้แล้วเขียน ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไรให้ถูกใจคนอ่าน” 
- ส่วนราชการมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถบูรณาการการดําเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่วนราชการไม่มีข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการและผลลัพธ์การดําเนินการของ

ส่วนราชการอย่างเพียงพอสําหรับการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

- เกิดประเด็นคําถามว่า “ระหว่างการปรับปรุงระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ ส่วนราชการ
ควรดําเนินการปรับปรุงอะไรเป็นลําดับแรก” 

- ส่วนราชการไม่ทราบว่าจะดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการได้
อย่างไร จึงจะทําให้คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการดีขึ้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 
จากบทเรียนที่ส่วนราชการและสํานักงาน ก.พ.ร. ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ใหม่ ดังน้ี 

1) ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level : FL) โดยมีวัตถุประสงค์  

- เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
- พัฒนากลไกการส่งเสริมให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ (Promotion Program)  
- เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนปรับปรุง (Improvement Plan) ได้อย่าง

มีประสิทธิผล 
- การจัดทําฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark Database)  

2) ปรับรูปแบบการดําเนินการใหม่ โดยกําหนดให้ส่วนราชการเลือกดําเนินการตามความพร้อม
และความเหมาะสม เพียงปีละ 2 หมวด ต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลา 3 ปี 

3) กําหนดเป็นตัวช้ีวัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เช่นเดิม แต่ได้ลดนํ้าหนักลงจาก
ร้อยละ 22 เหลือร้อยละ 20 

1.1.6 การตรวจประเมินเพื่อรับรองการผา่นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) และรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทําการตรวจประเมินส่วนราชการที่ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (FL) ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด และ
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ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553 ในระดับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 4.6500 ขึ้นไป เพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ผลการตรวจประเมินมีส่วนราชการที่ได้รับ
การรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) จํานวน 54 ส่วน
ราชการ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม 36 ส่วนราชการ ส่วนราชการระดับจังหวัด 12 จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 6 แห่ง โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่ึงใน 54 ส่วนราชการดังกล่าวด้วย 

นอกจากการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) แล้ว สํานักงาน ก.พ.ร. ยังได้เชิญชวนให้ส่วนราชการที่ผ่านการรับรอง Certified FL แล้ว 
และได้มีการปรับปรุงองค์การมาอย่างต่อเน่ืองจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหน่ึง ให้ส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ (Application Report) เพ่ือรับการประเมินรางวัล “คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด” ซึ่งประกอบด้วย 

1) หมวด 1  รางวัลความเป็นเลิศด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) หมวด 2  รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือนําไปสู่การ

ปฏิบัติ 
3) หมวด 3  รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) หมวด 4  รางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การและการ

จัดการความรู้ 
5) หมวด 5  รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6) หมวด 6  รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
ในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด สําหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ปรากฏว่ามีส่วนราชการที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 9 ส่วนราชการ ประกอบด้วยส่วนราชการ
ระดับกรม จํานวน 8 ส่วนราชการ และส่วนราชการระดับจังหวัดอีก 1 จังหวัด  

สําหรับกรมปศุสัตว์ ได้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามกรอบ
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
ส่วนในช่วงที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) กรมปศุสัตว์ยังคงดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2550 เช่นเดิม แต่มีการปรับปรุงการรายงานผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว้ในคู่มือคําอธิบาย
ตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในแต่ละปีงบประมาณ ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่กรมปศุสัตว์สามารถดําเนินการได้บรรลุตามตัวช้ีวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550, 2551, 2552, 2553 และ 2554 ด้วยระดับคะแนน 5.0000, 4.4318, 4.7104, 
4.9042 และ 4,9596 ตามลําดับ 

การท่ีกรมปศุสัตว์มีผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นไปตามข้อกําหนดของการตรวจประเมินเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) กรมปศุสัตว์จึงได้รับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของการตรวจประเมินในส่วนราชการระดับกรม และกรมปศุสัตว์ก็เป็นหน่ึงในส่วน
ราชการที่ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเป็นโอกาสให้กรมปศุสัตว์สามารถส่งรายงานผลการดําเนินการ (Application 
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Report) เพ่ือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการท่ีได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว์ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบในการดําเนินการ 
1.2.2 เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 
1.2.3 เพ่ือให้กรมปศุสัตว์มีโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  
1.2.4 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาหรือการเรียนรู้เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการหรือผู้ที่สนใจ 

1.3 ขอบเขตการดําเนินการ 
1.3.1 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2554 
แต่ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 กรมปศุสัตว์ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ในรูปแบบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

1.3.2 การดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการดําเนินการเพ่ือรับการรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) และการรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด “รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” 

1.3.3 การดําเนินการสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารของกรมปศุสัตว์ต้ังแต่
เริ่มต้น การพัฒนาจนถึงการได้รับรางวัล ในผลงานช่ือว่า “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” 

1.4 วิธีการดําเนินการ 
1.4.1 ศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
1.4.2 ศึกษาองค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
1.4.3 ศึกษากรณีศึกษา Best Practices หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือเกณฑ์ที่เทียบเคียงกัน 
1.4.4 สร้าง Road Map การพัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการและสําหรับใช้สื่อสารกับผู้เก่ียวข้อง 
1.4.5 ดําเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง 
1.4.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมประเมิน

องค์การด้วยตนเองเพ่ือทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และจัดทําแผนปรับปรุงองค์การ รวมถึง
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป 



หน้า | 9 
 

1.4.7 ศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (FL) เปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีการปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือความ
เหมาะสมและเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้น 

1.4.8 ทบทวนรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2551 และรายงานการประเมินผลที่เก่ียวข้อง 

1.4.9 ทบทวนรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน 
(FL) ของกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 และรายงานการประเมินผลที่เก่ียวข้อง 

1.4.10 สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารของกรมปศุสัตว์ ต้ังแต่เริ่มต้นการพัฒนา
จนถึงการได้รับรางวัล ในผลงานช่ือว่า “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์  
สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” 

1.4.11 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกรมปศุสัตว์และส่วนราชการอ่ืนๆ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 คุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้

การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ได้
อย่างย่ังยืนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการกระบวนการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่
รับผิดชอบ 

1.5.2 กรมปศุสัตว์ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) 

1.5.3 กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็น
เลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

1.5.4 บทเรียน แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาระหว่างการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ จนสามารถ
ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาหรือ
การเรียนรู้เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการหรือผู้ที่สนใจ 

1.5.5 เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าขององค์การและมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของประเทศ ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางและพัฒนาต่อยอดได้อย่างกว้างขวาง 

1.5.6 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์การ ประเทศ และความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ 

1.5.7 เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การเพ่ือให้สามารถพัฒนาองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

1.5.8 เป็นแนวทางสําหรับส่วนราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถผ่าน
การตรวจรับรองเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) หรือเพ่ือ
รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

1.5.9 เป็นคู่มือสําหรับพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.5.10 เป็นแนวทางในการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่องค์การ 
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บทที่ 2 
เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2.1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (Public Sector Management Quality 

Award : PMQA) เป็นกรอบแนวคิดสําหรับการบริหารจัดการองค์การ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดและโครงสร้างของรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) มาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของราชการไทย และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงให้สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ซึ่งเป็นการนําหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการองค์การท่ีเป็นเลิศ ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย  

2.1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ

หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  
3) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

2.1.2 ภาพรวมของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศ 

โดยอาศัยหลักการ “ผลลัพธ์ที่ดีมาจากกระบวนการท่ีดี กระบวนการที่ดีจากจากแนวคิดที่ถูกต้อง” เกณฑ์
จะประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับค้นหากระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติขององค์การว่าเป็นไปตามกรอบ
แนวคิดหรือค่านิยมหลักหรือไม่ 

องค์ประกอบของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ลักษณะสําคญัขององค์การ 
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) ลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการแสดงภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการ การดําเนินการขององค์การโดยรวม 
ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ  

- ลักษณะองค์การ 
- ความท้าทายต่อองค์การ 

ทั้งสองหัวข้อประกอบด้วยคําถามต่างๆ รวม 15 ข้อ 
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2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยหมวดย่อยๆ รวม 7 หมวด ได้แก่ 
- หมวด 1 การนําองค์การ 
- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
- หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
- หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
- หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
- หมวด 7 ผลลพัธ์การดําเนินการ 

เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยคําถามต่างๆ รวม 90 คําถาม ซึ่งคําถามของหมวดต่างๆ ถูก
ออกแบบให้มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกันภายในเกณฑ์และมีการบูรณาการกัน
ระหว่างข้อกําหนดต่างๆ ของเกณฑ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการสนับสนุนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินการของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  
- ส่วนที่เป็นกระบวนการ 
- ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ 

ส่วนทีเ่ปน็กระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1) กลุ่มการนําองค์การ ได้แก่ หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

และหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์กลุ่มน้ี (จากภาพที่ 1) มีลูกศร 
2 ข้างเช่ือมโยงกัน แสดงถึงการให้ความสําคัญของผู้บริหารในการนําองค์การ จะต้องกําหนดทิศทางของ
ส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ และการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาพท่ี 2-1 กรอบ (Framework) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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(2) กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ เกณฑ์กลุ่มน้ี (จากภาพที่ 1) มีลูกศร 2 ข้างเช่ือมโยงกัน แสดงให้เห็นว่า ทั้งบุคลากรและ
กระบวนการมีบทบาทสําคัญในการทําให้การดําเนินงานของส่วนราชการประสบผลสําเร็จ นําไปสู่ผลลัพธ์
การดําเนินการในที่สุด 

(3) กลุ่มพ้ืนฐานของระบบ ได้แก่ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
เกณฑ์กลุ่มน้ี (จากภาพที่ 1) มีลูกศร 2 ข้างเช่ือมโยงกับ หมวด 1 การนําองค์การ ซึ่งแสดงถึงผู้บริหารต้องใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในการตัดสินใจ ลูกศร 2 ข้างเช่ือมโยงกับ หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ แสดงถึง
การวัด การวิเคราะห์ เพ่ือการรายงานผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการ และลูกศร 2 ข้างเช่ือมโยงกับ
ทุกหมวดแสดงถึงการบริหารจัดการจะต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลา เกณฑ์กลุ่มน้ีจะช่วยให้ส่วน
ราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช้ข้อมูล สารสนเทศ
และการจัดการความรู้เป็นแรงขับเคลื่อน 

ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ได้แก่ หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ ส่วนน้ี ใช้มุมมอง 4 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้าน
การพัฒนาองค์การ ส่วนน้ี (จากภาพที่ 1) ลูกศร 2 ข้างแนวนอนกลางภาพเช่ือมโยงกลุ่มการนําองค์การ 
กลุ่มปฏิบัติการ กับส่วนที่เป็นผลลัพธ์ แสดงถึงความสัมพันธ์ของการนําองค์การของผู้บริหารจะส่งผลต่อ
ผลลัพธ์การดําเนินการ ผ่านทางการปฏิบัติการของบุคลากรและกระบวนการ 

2.1.3 ลักษณะสําคญัของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ข้อคําถามต่างๆ ที่ไม่ใช่รายการตรวจสอบ 

(Check List) ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
1) เกณฑ์มุ่งผลสมัฤทธ์ิ : ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 
2) เกณฑ์สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน : เพ่ือเสริมสร้างให้ส่วนราชการทําการ

ปรับปรุง ทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด 
3) เกณฑ์มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ : เช่ือมโยง

และใช้ตัวช้ีวัดที่มาจากยุทธศาสตร์และกระบวนการซึ่งจะเช่ือมโยงกับผลลัพธ์การดําเนินการโดยรวมและ
ระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ 

2.1.4 โครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีลําดับโครงสร้าง ดังน้ี 

หมวด  (7 หมวด) 
หัวข้อ  (17 หัวข้อ) 

ประเด็นพิจารณา  (30 ประเด็น) 
คําถาม  (90 คําถาม) 

ลักษณะคําถาม 
คําถามประกอบด้วย คําถาม “อะไร” และ “อย่างไร” 
คําถาม “อะไร” มี 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบว่า ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือ 
ตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ อะไร 
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แบบที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับกระบวนการที่สําคัญและวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการน้ัน 
คําถามแบบน้ีต้องการคําตอบที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยหรือให้ข้อมูลป้อนกลับได้ ดังน้ัน 
การตอบควรตอบว่าใครทําอะไร มีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานอย่างไร 

คําถาม “อย่างไร” ในการตอบคําถามอย่างไร จะต้องให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการ
ที่สําคัญที่แสดงถึง แนวทางที่ชัดเจน (Approach : A) การถ่ายทอดนําไปปฏิบัติ (Deployment : D) การ
เรียนรู้ (Learning : L) และการบูรณาการ (Integration : I) คําตอบที่ไม่สมบูรณ์ จะถูกประเมินว่า “มี
สารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน” ในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ต้องแสดงถึงระดับ (Level : Le) แนวโน้ม (Trend : T) 
การเปรียบเทียบ (Comparison : C) และความเช่ือมโยง (Linkage : Li) 

2.1.5 ประโยชน์ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อส่วนราชการ  
ส่วนราชการจะได้รับประโยชน์จากการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ในการ

ดําเนินการของส่วนราชการ ดังน้ี 
1) ใช้เป็นกรอบในการประเมินระบบบริหารจัดการของส่วนราชการด้วยตนเอง (Self-

Assessment) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานสากล จะช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบถึงจุดอ่อนหรือโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity 
for Improvement : OFI) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนสําหรับการปรับปรุง
องค์การให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นต่อไป 

2) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการการดําเนินการของส่วนราชการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการของส่วนราชการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการสามารถส่งมอบ
คุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ส่วนราชการที่มีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความไว้วางใจ
และความศรัทธาจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ี ยังจะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อส่วนราชการอื่น นําไปสู่โอกาสในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

2.1.6 แนวคิดหลักของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัยแนวคิดของค่านิยมหลัก (Core Value) 

11 ประการ คือ 
1) การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์  

ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสําเร็จ โดยต้องให้
ความสําคัญเก่ียวกับ (1) การกําหนดทิศทาง ค่านิยมที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นค่านิยมที่
ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) การวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบ และวิธีการต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม สร้างความรู้และความสามารถ และทําให้
มั่นใจว่าองค์การมีความย่ังยืน (3) การกําหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการของ
องค์การ เพ่ือนําผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ (4) การกํากับดูแลตนเองที่ดี และการ
เสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์การให้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยผู้บริหารระดับสูง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (5) การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การทําให้องค์การประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ (6) 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน และการพัฒนาผู้นําในอนาคต 
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2) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
การดําเนินการของส่วนราชการ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ัน ประชาชน

ผู้รับบริการจะเป็นผู้ตัดสินว่าส่วนราชการใดดําเนินการได้ประสบความสําเร็จหรือไม่ องค์การที่มีความเป็น
เลิศจะให้ความสําคัญกับ (1) ผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการทําความเข้าใจความต้องการของ
ผู้รับบริการในปัจจุบัน และการคาดการณ์ความต้องการของผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต (2) การสร้างความ
พึงพอใจด้วยคุณภาพการบริการ ด้วยการทําให้งานบริการเข้าถึงได้ง่าย การบริการที่มีคุณภาพ ดําเนินการ
เพ่ือลดข้อผิดพลาดหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการเพ่ือสร้างความไว้วางใจ 
ความเช่ือมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ (3) รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ คาดการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ 

3) การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล 
องค์การที่บรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการ เป็นองค์การที่มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องการเรียนรู้

ขององค์การและของแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี การเรียนรู้ขององค์การรวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของ
แนวทางที่มีอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่นําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ  

การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคลถูกปลูกฝังลงไปในแนวทางปฏิบัติการขององค์การ 
โดยที่การเรียนรู้จะต้อง (1) เป็นปกติวิสัยของงานประจําวัน (2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และ
องค์การ (3) ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ (4) มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์การ  

แหล่งการเรียนรู้ในองค์การ รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลจาก
ผู้รับบริการ การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

การเรียนรู้ขององค์การและบุคลากรจะส่งผลต่อ (1) การเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการผ่าน
การบริการใหม่ (2) การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และต้นทุนที่เก่ียวข้อง (3) ความสามารถในการ
ตอบสนองผู้รับบริการ (4) การเพ่ิมผลิตภาพการบริหาร (5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้
ทรัพยากรขององค์การ (6) การบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการต่อชุมชน 

การเรียนรู้ของบุคลากรจะส่งผลให้เกิด (1) ความพึงพอใจและการเพ่ิมทักษะของบุคลากร 
(2) การเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน (3) สินทรัพย์ทางความรู้ขององค์การ (4) นวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่ดี (5) 
แรงจูงใจในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4) การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
องค์การมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมีความผาสุก 

เช่น การกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับของบุคลากร เป็นต้น 
ตัวอย่างความท้าทายที่สําคัญขององค์การในด้านการให้ความสําคัญกับบุคลากร ได้แก่ (1) การแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นของผู้นําองค์การที่มีต่อความสําเร็จของบุคลากร (2) การยกย่องชมเชยบุคลากรที่มากกว่า
การให้ค่าตอบแทนตามปกติ (3) การสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร (4) การแบ่งปัน
ความรู้ขององค์การเพ่ือให้บุคลากรสามารถให้บริการได้ดีย่ิงขึ้นและสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ (5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทําและมีนวัตกรรม (6) การสร้าง
สภาพแวดล้อมสนับสนุนเพ่ือบุคลากรที่หลากหลาย 

องค์การมีการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์
โดยรวมที่ดีขึ้น เช่น ความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร การร่วมมือกับผู้รับบริการหรือหน่วยงาน
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ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ความร่วมมือที่ดีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์ระยะยาว ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ  

5) ความคล่องตัว 
องค์การที่ประสบผลสําเร็จในปัจจุบัน ต้องมีความคล่องตัว มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะทําให้องค์การสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากสภาพการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน องค์การจึงมีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 
คือ รอบเวลาในการออกแบบบริการ หรือรอบเวลาการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การจําเป็นต้องบูรณาการการทํางานแต่ละขั้นตอนในกิจกรรม
ต่างๆ ต้ังแต่การสร้างกรอบแนวคิด การวิจัยและพัฒนา จนถึงการนําไปปฏิบัติ ดังน้ันองค์การที่มีความ
คล่องตัวสูงจึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

6) การมุ่งเน้นอนาคต 
การสร้างองค์การให้มีความยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ องค์การที่ประสบความสําเร็จต้องมีแนวคิด
เก่ียวกับการมุ่งเน้นอนาคตอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธะระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สําคัญ ได้แก่ ผู้รับบริการบุคลากร ผู้ส่งมอบบริการ สาธารณชน และชุมชนขององค์การ  

การวางแผนงานขององค์การมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังน้ัน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และการจัดสรรทรัพยากรจึงต้องรองรับปัจจัย
ดังกล่าวด้วย 

7) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ 

และการปฏิบัติการขององค์การ รวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมควรนํา
องค์การไปสู่มิติใหม่ในการดําเนินการ  

นวัตกรรมมีความสําคัญต่อการดําเนินการขององค์การในทุกมิติและทุกกระบวนการ ผู้นํา
องค์การ จึงต้องให้ความสําคัญและช้ีนํา รวมถึงจัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการเรียนรู้
องค์การควรบูรณาการนวัตกรรมไว้ในการทํางานประจําวันและใช้ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
องค์การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์การและบุคลากร ดังน้ัน ความสามารถในการ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่าน้ีอย่างรวดเร็วจึงมีความสําคัญต่อการผลักดันนวัตกรรมของ
องค์การ 

8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
การจัดการผลการดําเนินการขององค์การต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงผลการ

ดําเนินการด้านผู้รับบริการ ผลผลิตและบริการ รวมถึงการเปรียบเทียบผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการ 
กระบวนการ และผลการดําเนินการเทียบกับคู่เทียบเคียง รวมถึงผลการดําเนินการของผู้ส่งมอบบุคลากร 
ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
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การวัดและการวิเคราะห์ผลการดําเนินการมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการองค์การ เพ่ือ
บ่งช้ีถึงการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ แนวโน้ม การคาดการณ์ และ
ความเป็นเหตุเป็นผล 

9) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผู้นําองค์การที่เป็นเลิศจะให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะ พฤติกรรมที่มี

จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มุ่งเน้นการดําเนินการอย่างมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ จัดให้มีสารสนเทศและการสนับสนุน
ที่จําเป็นเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นของสาธารณะ 

10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
การสร้างคุณค่าและความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้รับบริการ บุคลากร พนักงานที่เก่ียวข้อง และชุมชน คือ ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายสําคัญขององค์การ การ
วัดผลการดําเนินการเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญขององค์การในการบ่งช้ีการบรรลุผลลัพธ์หรือคุณค่าที่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญขา้งต้น สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์การท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ัน การระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญอย่าง
ชัดเจน จะช่วยให้องค์การสามารถวางแผนงานและการปฏิบัติการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการท่ี
แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีต่อสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11) มุมมองในเชิงระบบ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มุมมองในเชิงระบบในการจัดการองค์การและ

กระบวนการที่สําคัญ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ คือ ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดและค่านิยม
หลักเป็นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเข้าด้วยกัน  

อย่างไรก็ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยการ
สังเคราะห์ที่มองภาพรวม มุ่งเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้มี
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการใช้การเช่ือมโยงที่สําคัญ
ระหว่างข้อกําหนดต่างๆ ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือทําให้มั่นใจว่า
แผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการปฏิบัติการต่างๆ มีความสอดคล้องกันและบูรณาการไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการผลการดําเนินการขององค์การมีการปฏิบัติการ
อย่างเช่ือมโยงซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ 

โดยสรุป แนวคิดหลักของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ความต้องการที่จะเห็น
หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนําองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ 
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2.1.7 ความเชื่อมโยงของเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (GG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ในแต่ละหมวดมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นรายมาตรา
รายละเอียดดังปรากฏตามภาพที่ 2-2 

2.1.8 รายละเอียดของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะสาํคญัขององค์การ 
ลักษณะสําคัญขององค์การ คือ ภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ สิ่งสําคัญที่มีผลต่อการ

ดําเนินการ และความท้าทายที่สําคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ลักษณะสําคัญขององค์กร 
ลักษณะสําคัญขององค์กร แสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้าน

การปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ภาพท่ี 2-2 ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ PMQA กับ พระราชกฤษฎีกา GG 

ภาพท่ี 2-3 โครงสร้างลักษณะสําคัญขององค์การ 
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วัตถุประสงค์ของลักษณะสําคัญขององค์การ คือ  
1) ทําให้เข้าใจถึงส่วนราชการและสิ่งที่ส่วนราชการน้ันเห็นว่ามีความสําคัญ  
2) ช่วยในการระบุข้อมูลสําคญัที่อาจขาดหายไป และทําให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสําเร็จของ

กระบวนการและผลลัพธ์การดําเนินการ 
3) เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง หากพบว่าเรื่องใดมี

ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือข้อมูลขัดแย้งกัน ส่วนราชการสามารถนําเรื่องน้ันไปจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง โดยยังไม่ต้องประเมินตนเอง 

คําถามลักษณะสําคัญขององค์การ 

1. ลักษณะองค์การ 

ก.  ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
(1) - พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 

 - มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
(2) - วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 
 - เป้าประสงค์หลักของส่วนราชการคืออะไร 
 - วัฒนธรรมในส่วนราชการคืออะไร 
 - ค่านิยมของส่วนราชการที่กําหนดไว้คืออะไร 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงานระดับ

ตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
(4)  ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการ

และการปฏิบัติงาน 
(5)  ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง 

ข. ความสัมพันธภ์ายในภายนอกองค์การ 
(6)  โครงสร้างองค์การและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด 
(7)  ส่วนราชการหรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มี

บทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 - ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 - มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 
(8)  - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง 
 - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง 

2. ความท้าทายต่อองค์การ 

ก. สภาพการแข่งขัน 
(9)  - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
 - ประเภทการแข่งขันและจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไรและผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งเป็นอย่างไร 
(10) - ปัจจัยสําคัญทีท่ําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร 
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 - ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร 
(11)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมลูอยู่ที่ใดบ้าง 
(12) ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร 
 - ความท้าทายตามพันธกิจ 
 - ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
 - ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี

อย่างต่อเน่ืองมีอะไรบ้าง 
(15) ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมกีารแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร 

ส่วนที ่2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

หมวด 1 :  การนําองค์กร 
หมวดการนําองค์กร เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการอย่างไรในเรื่อง

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว คา่นิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ รวมถึงการให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม 
และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งส่วนราชการ มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร 

คําถามหมวด 1 การนําองคก์าร 

1.1 การนําองค์การ 

ก. การกําหนดทศิทางของส่วนราชการ 
(1)  - ผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการอย่างไร ในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ

สั้นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดําเนินการที่คาดหวังไว้ รวมทั้งการถ่ายทอดให้บุคลากรใน
ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ 

ภาพท่ี 2-4 โครงสร้างหมวด 1 การนําองค์การ 
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 - ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกล่าว ผู้บริหารของส่วนราชการได้คํานึงถึงความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจน
อย่างไร 

 - ผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการอย่างไรในการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวแบบ 2 ทิศทางอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญโดย
ผ่านระบบการนําองค์การ 

(2)  ผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ 
 - เพ่ือให้เกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 - เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน 
 - เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทํางานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม 

ข. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
(3)  ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี ส่วนราชการและผู้บริหารดําเนินการอย่างไรในเรื่องที่สําคัญต่อไปน้ี 

- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
- ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค. การทบทวนผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
(4)  - ผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
 - ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการประเมินและทบทวนดังกล่าวมาประเมินความสําเร็จของการ

บรรลุเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการอย่างไร 
 - ผู้บริหารของส่วนราชการนําผลการประเมินและทบทวนน้ีมาใช้ในการประเมินความสามารถใน

การตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการอย่างไร 
(5)  - ตัวช้ีวัดสําคัญที่ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวนเป็นประจํามีอะไรบ้าง 
 - ผลการทบทวนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
(6)  - ผู้บริหารของส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนําผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลําดับความสําคัญ

เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงทั้งอย่างต่อเน่ืองและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งใช้เป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

 - ผู้บริหารของส่วนราชการใช้วิธีการอย่างไรในการนําผลการทบทวนไปปรับปรุงและนําไปสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ รวมถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

(7)  - ผู้บริหารของส่วนราชการในแต่ละระดับได้รับการประเมินผลงานอย่างไร 
 - ส่วนราชการนําผลจากการประเมินผลงานของผู้บริหารไปปรับปรุงระบบการนําองค์การของ

ผู้บริหารทุกระดับอย่างไร 

1.2  ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ก.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(8) ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม ส่วนราชการดําเนินการ

อย่างไร 
(9)  กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมายของส่วนราชการในการจัดการกับผลกระทบ

ในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร 
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(10) - ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 

 - ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าวอย่างไร 

ข. การดําเนนิการอย่างมีจรยิธรรม 
(11) ผู้บริหารของส่วนราชการได้กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างมีจริยธรรม

อย่างไร 

ค. การให้การสนับสนุนต่อชมุชนท่ีสาํคญั 
(12) - ส่วนราชการดําเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สําคัญ

ต่อส่วนราชการ 
 - ชุมชนใดที่สําคัญกับส่วนราชการของท่าน และมีวิธีเลือกชุมชนดังกล่าวอย่างไร 
 - มีวิธีการอย่างไรในการเลือกกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 
 - ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการถ่ายทอด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทําไว้ เพ่ือนําไปปฏิบัติและ
การวัดผลความก้าวหน้า 

คําถามหมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1  การจัดทํายุทธศาสตร ์

ก.  กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ 
(1)  ส่วนราชการมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์โดยรวมอย่างไร ให้ระบุ 
 - ขั้นตอนและผู้เก่ียวข้องที่สําคัญ 

ภาพท่ี 2-5 โครงสร้างหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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 - กรอบเวลาที่ใช้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวและเหตุผลที่ใช้ในการกําหนดกรอบเวลา
เช่นน้ัน 

 - โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบเวลาที่
กําหนดไว้ 

(2)  ส่วนราชการได้นําปัจจัยต่อไปน้ีมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไร ให้ระบุวิธีการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 - ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ัง
ส่วนราชการหรือองค์การอ่ืนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน 

 - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ 
 - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลต่อบริการและ

การดําเนินงานของส่วนราชการ 
 - จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ของส่วนราชการ 
 -  การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปล่ียนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่มี

ความสําคัญกว่า 
 - ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอ่ืนๆ 
 - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
 - ลักษณะเฉพาะของส่วนราชการของท่าน 
 - จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองค์การอ่ืนที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกัน 

ข.  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
(3)  - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักมีอะไรบ้าง 
 -  ให้ระบุเป้าหมาย และระยะเวลาที่จะบรรลเุป้าประสงค์เหล่าน้ัน 
 - ให้ระบุลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์เหล่าน้ัน 
(4)  - ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก ส่วนราชการได้

ให้ความสําคญักับความท้าทายต่อองค์การที่ระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์การ ข้อ 2 อย่างไร 
 -  ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก 
  -- มีความสมดุลของโอกาสและความท้าทาย ในระยะสั้นและระยะยาว 
  -- มีความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

2.2  การถ่ายทอดกลยุทธห์ลักเพือ่นําไปปฏิบัติ 

ก.  การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบติั 
(5)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร ในการ 
 - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก 
 -  จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้สําเร็จ 
 - ทําให้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมคีวามย่ังยืน 
(6)  - แผนปฏิบัติการที่สําคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
 - หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในการให้บรกิาร รวมท้ังผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วน

ราชการจะดําเนินการอย่างไรเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 



หน้า | 23 
 

(7)  แผนหลกัด้านทรัพยากรบุคคล ที่ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 

(8)  -  ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง 
 -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวมเสริม

ให้ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 

ข. การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 
(9)  -  เป้าหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดที่ระบุในข้อ 2.2 ก(8) มีอะไรบ้าง 
 -  เป้าหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการเป็นเช่นใด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
 -  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 -  ผลการดําเนินการที่ผ่านมา 
 -  ผลการดําเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง 
 - ระดับเทียบเคียงที่สําคัญ (Benchmark) 

หมวด 3 :  การให้ความสาํคัญกับผู้รบับริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
หมวดการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

ที่ส่วนราชการกําหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงวิธีการการดําเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
กําหนดปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสู่การกล่าวถึง
ส่วนราชการในทางที่ดี 

คําถามหมวด 3 การให้ความสําคญักับผูร้บับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1  ความรู้เก่ียวกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ก.  ความรู้เก่ียวกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(1)  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดหรือจําแนกกลุม่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 - ส่วนราชการได้คํานึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกล่าวอย่างไร 

ภาพท่ี 2-6 โครงสร้างหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(2) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังหลักๆ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 - ส่วนราชการได้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการ
รวมถึงการพัฒนาการบริการใหม่ๆ อย่างไร 

(3)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

3.2  ความสัมพันธแ์ละความพึงพอใจของผู้รบับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ก.  การสรา้งความสัมพันธ์กับผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(4)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

ตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจให้แก่ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียซึ่งจะ
ส่งผลให้ส่วนราชการมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีผู้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น 

(5)  - ส่วนราชการมีวิธีการอะไรบ้างที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอข้อมูล
ขอรับบริการ หรือร้องเรียนต่อส่วนราชการ 

 -  ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในส่วนราชการในการติดต่อ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้ 
(6)  -  ส่วนราชการมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร 
 -  ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อร้องเรียนเหล่าน้ันได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลและ

ทันท่วงทีตามกระบวนการที่กําหนดไว้ 
 -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั้งหมดเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงการดําเนินการของส่วนราชการของท่านและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(7) ส่วนราชการทําอย่างไรเพ่ือให้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวมท้ังวิธีการติดต่อเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

ข. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 
(8)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้การวัดดังกล่าวได้ข้อมูลซึ่งสามารถนําไปใช้สร้างความประทับใจ

และทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
 -  ส่วนราชการนําผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการของส่วนราชการ

อย่างไร 
(9) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการติดตามในเร่ืองคุณภาพการบริการเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง

ทันท่วงทีและนําไปใช้ดําเนินการต่อไปได้ 
(10) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(11) ส่วนราชการทําอย่างไรเพ่ือให้วิธีการในการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
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หมวด 4 :  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้น้ี เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ 

ส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร 

คําถามหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1  การวัด การวิเคราะห์ผลการดําเนนิการของส่วนราชการ 

ก.  การวัดผลการดําเนนิการ 
(1)  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสอดคล้อง

และเช่ือมโยงกันเพ่ือใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินการของส่วนราชการ
โดยรวม 

 -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ีมาสนับสนุนการตัดสินใจใน
ส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

(2)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจในส่วนราชการ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

(3)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการวัดผลการดําเนินการเหมาะสม และทันสมัย
อยู่เสมอ 

 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดําเนินการมีความไวในการ
บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดการณ์ ทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการ 

ข. การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 
(4) ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการนําผลการ

วิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนผลการดําเนินการของส่วนราชการ และนําไปใช้ในการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 

(5)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้รับทราบถึงผลการวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
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4.2  การจัดการสารสนเทศและความรู้ 

ก.  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
(6) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้งานและ

ทําให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์การอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว 

(7) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้อุปกรณ์ที่เก่ียวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์) 
ที่ใช้ในส่วนราชการมีความเช่ือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 

(8) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่
เก่ียวกับสารสนเทศดังกล่าว เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

ข. การจัดการความรู ้
(9)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้เพ่ือให้เรื่องต่อไปน้ีบรรลุผล 
 - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส่วนราชการ 
 - การรับการถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์การอ่ืน 
 - การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(10) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของส่วนราชการ มีคุณลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 
 - ความครอบคลุม 
 - ความรวดเร็ว 
 - ความถูกต้อง 
 - ความทันสมัย 
 - ความเช่ือมโยง 
 - ความน่าเช่ือถือ 
 - ความสามารถในการเข้าถึง 
 - ความสามารถในการตรวจสอบ 
 - การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล 
 - ความปลอดภัย 
 - การรักษาความลับ 

หมวด 5 :  การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 
หมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการแสดงให้เห็นว่าระบบงาน และระบบการเรียนรู้ของ

บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพ่ือให้มุ่งไปใน
แนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
ความใส่ใจต่อการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ และความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ 
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คําถามหมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 

5.1  ระบบงาน 

ก.  การจัดและบรหิารงาน 
(1)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือส่งเสริม

ให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม ความ
คล่องตัว และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ 

(2) ในการจัดระบบงานดังกล่าว ส่วนราชการได้คํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและของ
ชุมชนซึ่งส่วนราชการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาพิจารณาอย่างไร 

(3) ส่วนราชการทําอย่างไรเพ่ือให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายใน
ส่วนราชการมีประสิทธิผล 

ข.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากร 
(4)  - ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพ่ือใหเ้กิดการ

พัฒนาและปรับปรุงการทํางานให้แก่บุคลากรรายบุคคลอย่างไร 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ เพ่ือสนับสนุนให้

บุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอย่างมีประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค.  การจ้างงานและความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 
(5)  ส่วนราชการมีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งอย่างไร 
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(6)  - ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรไว้อย่างไร 
 - ในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากร ส่วนราชการได้คํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของ

บุคลากรและของชุมชนที่ส่วนราชการต้ังอยู่อย่างไร 
(7)  - ส่วนราชการมีแผนในการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหน่งบริหาร หรือตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อ

ภารกิจหลักของส่วนราชการอย่างไร 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรทั่วทั้งส่วน

ราชการ 
(8)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากรที่มาจากท้องถิ่นน้ันให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่

การงานในการปฏิบัติราชการ 

5.2  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสรา้งแรงจูงใจ 

ก.  การพัฒนาบคุลากร 
(9)  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ 
 - ให้แผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ 
 - ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการ กับความต้องการ

ของบุคลากร ในด้านการพัฒนา การเรียนรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
(10) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี ได้แก่ การ

อบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นํา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

(11) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมจากบุคลากร
ทั่วไป หัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา 

 - ส่วนราชการนําความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมดังกล่าวมาประกอบการพัฒนา
บุคลากรอย่างไร 

 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนําความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร 
(12) ส่วนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร 
(13) ส่วนราชการส่งเสริมให้มีการนําความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างไร 
(14) ส่วนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝึกอบรมของบุคลากรอย่างไร ทั้งน้ี 

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการโดยรวม 

ข.  การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
(15) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 - ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์

ดังกล่าว 

5.3  การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 

ก.  สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(16) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
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 - ส่วนราชการกําหนดเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
(17) ส่วนราชการมีวิธีอย่างไรในการทําให้สถานที่ทํางานมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

เพ่ือให้สามารถดําเนินภารกิจไปได้อย่างต่อเน่ือง 

ข. การสนับสนุนและการสรา้งความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 
(18) ส่วนราชการมีวิธีการในการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ

บุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่างไร 
(19) นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว้ ส่วนราชการมีการสนับสนุนบุคลากรอย่างไร ใน

เรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละ
ระดับและแต่ละประเภท 

(20) - ส่วนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรแต่ละระดับและแต่ละประเภท ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร 

 - ส่วนราชการได้ใช้ตัวช้ีวัดต่างๆ เช่น การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน การร้องเรียน การร้องทุกข์ 
ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพ่ือมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรอย่างไร 

(21) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนําผลการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากรมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ในการดําเนินการ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการ
ปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

หมวด 6 :  การจัดการกระบวนการ 
 หมวดการจัดการกระบวนการ เป็นการอธิบายในแง่มุมที่สาํคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ 
การให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่สําคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุ
พันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญต่างๆ หมวดน้ี ครอบคลุมกระบวนการที่
สําคัญและหน่วยงานทั้งหมด 

ภาพท่ี 2-9 โครงสร้างหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
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คําถามหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

6.1  กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

ก.  กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
(1)  -  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าต่อ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ 
 - กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สาํคัญมีอะไรบ้าง 
(2)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําขอ้กําหนดที่สําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า โดย

นําข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญ
เหล่าน้ัน 

 - ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 
(3)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
 - ส่วนราชการได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาประกอบในการออกแบบอย่างไร 
  -- องค์ความรู้ของส่วนราชการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
  -- ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
  -- ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่ายและปัจจัยประสิทธิภาพ  
       ประสิทธิผลอ่ืนๆ 
  -- เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
 - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าที่เก่ียวข้อง

กับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือให้ส่งผลต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วน
ราชการ 

(4)  - ส่วนราชการมีตัวช้ีวัดที่สําคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตามข้อกําหนด

ที่สําคัญเหล่าน้ัน 
(5)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ

ประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทํางานซ้ําและความสูญเสีย

จากผลการดําเนินการ 
(6)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ือให้ผลการดําเนินการ

และการให้บริการดีขึ้น 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนําการปรับปรุงดังกล่าวมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

6.2 กระบวนการสนับสนนุ 

ก. กระบวนการสนับสนุน 
(7)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการสนับสนุน 
 - กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญมีอะไรบ้าง 
(8)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุนโดยนํา

ข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการภายในและภายนอกมาประกอบในการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญเหล่าน้ัน 
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 - ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 
(9)  - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน 
 - ส่วนราชการได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาประกอบในการออกแบบอย่างไร 
  -- องค์ความรู้ของส่วนราชการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  -- ความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
  -- ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และปัจจัยประสิทธิภาพ   
         ประสิทธิผลอ่ืน ๆ 
  -- เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
 - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุนที่เก่ียวข้อง

กับส่วนราชการอ่ืน 
(10) - ส่วนราชการมีตัวช้ีวัดที่สําคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตาม

ข้อกําหนดที่สําคัญน้ัน 
(11) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ

ประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้ําและความสูญเสีย

จากผลการดําเนินการ 
(12) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้ผลการดําเนินการและ

การให้บริการดีขึ้น 
 - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนําการปรับปรุงดังกล่าวมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

หมวด 7 :  ผลลัพธ์การดําเนนิการ 
 หมวดผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การดําเนินการ และแนวโน้มของส่วน
ราชการในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ รวมถึงผลการดําเนินการของส่วนราชการโดยการเปรียบเทียบ
กับส่วนราชการหรือองค์การอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

ภาพท่ี 2-10 โครงสร้างหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
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คําถามหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 

7.1  มิติด้านประสทิธิผล 
(1)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของการบรรลุความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

7.2  มิติด้านคณุภาพการใหบ้ริการ 
(2)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) ตัวช้ีวัดที่สําคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการที่

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี และแง่มุมอ่ืนของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(4)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการให้บริการที่เพ่ิมขึ้น 
(5)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการที่สําคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(6)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า รวมทั้ง

ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดําเนินการขององค์การหรือส่วนราชการที่ทํางานเก่ียวข้องกัน รวมถึง
ตัวช้ีวัดประสิทธิผลอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

(7)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการสนับสนุน รวมท้ังผลิตภาพ 
รอบเวลา ผลการดําเนินการขององค์การหรือส่วนราชการที่ทํางานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวช้ีวัด
ประสิทธิผลอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

(8)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการควบคุมและการ
ลดค่าใช้จ่าย 

(9)  ตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก 
(10) ตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
(11) ตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านการเป็นองค์การที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

7.4  มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
(12) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการและประสิทธิผลด้านระบบงาน 
(13) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร 
(14) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร 
(15) ตัวช้ีวัดที่สําคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ตัวช้ีวัดที่สําคัญของความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีต่อผู้นําระดับสูงและการกํากับดูแลตนเองที่ดีของส่วนราชการ และตัวช้ีวัดที่สําคัญของ
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม 

2.1.9 การประเมินองค์การ 
 การประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกระบวนการ

ตรวจหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองค์การ โดยการประเมินใน 2 มิติ คือ มิติกระบวนการ และมิติ
ผลลัพธ์  

1) มิติกระบวนการ 
กระบวนการ หมายถึง วิธีการท่ีองค์การดําเนินการและปรับปรุง เพ่ือตอบสนองต่อข้อกําหนด

ของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ 
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ปัจจัยที่นํามาใช้ในการประเมินมิติกระบวนการมี 4 ปัจจัย คือ ADLI  
 A = Approach : แนวทาง หมายถึง (1) วิธีการที่ใช้เพ่ือให้กระบวนการบรรลุผล (2) ความ

เหมาะสมของวิธีการที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ (3) ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการ
ต่างๆ ขององค์การ (4) ระดับของการท่ีแนวทางน้ันนําไปใช้ซ้ําได้และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและ
สารสนเทศที่เช่ือถือได้ (การดําเนินการอย่างเป็นระบบ)  

แนวทาง (Approach) ที่ดีมีหลักในการพิจารณา ดังน้ี  
D : Definable หมายถึง มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถแสดงได้เป็นกระบวนการ มีกิจกรรม

ที่ชัดเจนและกระบวนการดังกล่าวต้องเป็นส่วนประกอบหน่ึงใน Value Chain ขององค์การ โดยมีความ
ชัดเจนในลักษณะ 5W1H (What When Who Where Why How)  

R : Repeatable หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการน้ันๆ มั่นใจได้ว่าสามารถทําซ้ําได้ 
ดําเนินการในแนวทางเดิมได้ แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ  

M : Measurable หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการน้ันๆ สามารถกําหนดผลลัพธ์ที่
ต้องการและวัดผลลัพธ์ได้ ทั้งผลลัพธ์สุดท้าย (Lagging Indicator) และผลลัพธ์ภายในกระบวนการ (Leading 
Indicator)  

P : Predictable หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการน้ันๆ สามารถกําหนดเป้าหมายหรือ
สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ 

 D = Deployment : การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 
(1) การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกําหนดต่างๆ ของหัวข้อที่มีความเก่ียวข้องและสําคัญต่อองค์การ (2) 
การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา (Consistent) (3) การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่ควรใช้  

แนวทาง (Deployment) ที่ดีมีหลักในการดําเนินการ ดังน้ี 
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมีการ (1) สื่อสารและช้ีแจงให้ผู้เก่ียวข้องในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการรับรู้และรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงวิธีดําเนินการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
องค์การ (2) กําหนดให้ผู้เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนมีทิศทาง 
การดําเนินการที่เหมือนกัน (3) ถ่ายทอดเป้าหมายผ่านตัวช้ีวัดไปยังผู้เก่ียวข้องตามลําดับ (4) มอบหมาย
หน้าที่อย่างเป็นทางการ (5) ถ่ายทอดผ่านกลไกต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกคนที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามความจําเป็นของแต่ละกระบวนการ  

การลงมือปฏิบัติ หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องในทุกขั้นตอนและทุกกลไกการทํางาน
ของกระบวนการ รับทราบบทบาทหน้าที่และรายละเอียดของการทํางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบและวิธีที่ได้กําหนดไว้  

การติดตามผลการดําเนินการ มีการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
(Lagging Indicator) และตัวช้ีวัดควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

 L = Learning : การเรียนรู้ หมายถึง (1) การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมิน
และปรับปรุง (2) การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง โดยใช้นวัตกรรม (3) 
การแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานและกระบวนการอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ภายในองค์การ 

การเรียนรู้ (Learning) ที่ดีต้องครอบคลุมถึง การเรียนรู้ระดับองค์การ การเรียนรู้ระดับบุคคล 
และการเรียนรู้จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคู่แข่ง ตลอดจนการเรียนรู้จาก Best Practices  
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 I = Integration : การบูรณาการ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ (1) การใช้แนวทางที่
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์การตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ใน
เกณฑ์ (2) การใช้ตัวช้ีวัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมกระบวนการและหน่วยงานทั่วทั้ง
องค์การ (3) แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ การปฏิบัติ มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันทุกกระบวนการและทุกหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์การ 

2) มิติผลลัพธ ์
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลลัพธ์ของการบรรลุข้อกําหนดในหัวข้อผลลัพธ์การดําเนินการ (เกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 หัวข้อ 7.1 – 7.4) 
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมิติผลลัพธ์มี 4 ปัจจัย คือ LeTCLi  

 Le = Level : ระดับ หมายถึง ระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 T = Trend : แนวโน้ม หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง (ความลาดชันของแนวโน้มของผลการ
ดําเนินการ) และความครอบคลุม (การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติและการแบ่งปันอย่างกว้างขวาง) ของการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 C = Comparison : การเปรียบเทียบ หมายถึง ผลการดําเนินการขององค์การเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินการขององค์การอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และ/หรือ ระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม 
 Li = Linkage (I=Integration) : การบูรณาการ หมายถึง การเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดผลต่างๆ กับ
ผลการดําเนินการด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติ
การที่สําคัญตามที่ระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์การและในหัวข้อที่อยู่ในหมวด 1 – 6  

การประเมินองค์การ เป็นการตรวจประเมินกระบวนการจัดการขององค์การที่ใช้ดําเนินการเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายขององค์การตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการดําเนินการ โดยการตรวจหาความเป็นระบบ 
ADLI ในแต่ละกระบวนการ และตรวจหาความเป็นระบบ LeTCLi ของแต่ละผลลัพธ์ของการดําเนินการของ
องค์การ 

ดังน้ัน ความสมบูรณ์ของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ จึงมีความสําคัญต่อการประเมินเป็นอย่างมาก ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสององค์ประกอบหลัก คือ  

องค์ประกอบแรก ต้องมีความรู้ และความเข้าใจองค์การเป็นอย่างดีทั้งบริบท กระบวนการ 
ผลลัพธ์ โดยต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

องค์ประกอบที่สอง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างถ่องแท้ รวมถึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอีกด้วย 
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3) กระบวนการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง 

การตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดกระบวนการหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้เกณฑ์และการเรียนรู้ข้อมูลขององค์การ 
รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการตรวจประเมิน จากนั้นจึงทําการประเมินองค์การโดยการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินพร้อมกับการประเมินความเป็นระบบของกระบวนการด้วย ADLI รวมถึง
การประเมินผลลัพธ์ด้วย LeTCLi หากมีความสอดคล้องและครบถ้วนตามหลักการถือเป็นจุดแข็งของ
องค์การ แต่ในทางตรงกันข้ามหากพบว่ายังไม่มีความสอดคล้องตามหลักการ ถือเป็นจุดอ่อนหรือโอกาสใน
การปรับปรุงขององค์การ ซึ่งจะถูกนําไปสู่การจัดลําดับความสําคัญเพ่ือนําไปจัดทําเป็นแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงองค์การต่อไป 

2.2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (Fundamental Level) 

การดําเนินการภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ส่วนราชการไม่สามารถ
ตอบสนองต่อเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เน่ืองจากเกณฑ์มีระดับความยากในการทําความเข้าใจ
และยากต่อการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ขึ้นมาใหม่ให้มีความเหมาะสมและสามารถดําเนินการได้ โดยได้
ปรับประเด็นคําถามใน 7 หมวด เป็นดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีประเด็นคําถามลักษณะสําคัญขององค์การ จํานวน 15 ข้อ คําถาม
กระบวนการ (หมวด 1 – 6) จํานวน 42 ข้อ และคําถามผลลัพธ์ (หมวด 7) จํานวน 10 ข้อ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีประเด็นคําถามลักษณะสําคัญขององค์การ จํานวน 15 ข้อ คําถาม
กระบวนการ (หมวด 1 – 6) จํานวน 39 ข้อ และคําถามผลลัพธ์ (หมวด 7) จํานวน 8 ข้อ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีประเด็นคําถามลักษณะสําคัญขององค์การ จํานวน 15 ข้อ คําถาม
กระบวนการ (หมวด 1 – 6) จํานวน 39 ข้อ และคําถามผลลัพธ์ (หมวด 7) จํานวน 6 ข้อ 

นอกจากการปรับประเด็นคําถามแล้ว ยังได้มีการกําหนดประเด็นการพิจารณาเพ่ือความชัดเจน
ในการตรวจประเมินและได้มีการพัฒนาเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป (Excel) ที่มีโครงสร้างประกอบด้วยรหัสข้อ
คําถาม แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถ้วน ค่านํ้าหนักของแต่ละ

ภาพท่ี 2-11 กระบวนการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง 
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ประเด็น ประเด็นการตรวจ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก การดําเนินการครบถ้วน (Y/N) คะแนนมิติย่อย คะแนน
รายมิติย่อย คะแนนรายมิติ คะแนนรวมในแต่ละประเด็น คะแนนหัวข้อ คะแนนรวม ร้อยละของการผ่าน
เกณฑ์ สําหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง โดยเน้นการตรวจประเมินกระบวนการตามหลักการ 
ADLI ส่วนผลลัพธ์ให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์ของกระบวนการในแต่หมวดซึ่งมีการกําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า 
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะทําการประมวลผลและรายงานผลออกมาในรูปแบบกราฟได้ทันที ดังภาพที่ 2-12 

คําถามหมวด 1 การนําองคก์าร 

LD 1  ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเร่ืองวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดําเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดําเนินการบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

LD 2 ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
ต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกัน หรือ
ในส่วนราชการอ่ืนๆ 

LD 3 ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
และสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

LD 4 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญ และกําหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ สําหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกล่าวมา
จัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 

LD 5 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational 
Governance) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ภาพท่ี 2-12 โปรแกรม Excel สําหรับการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA-FL 
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LD 6 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

LD 7 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกําหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดําเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งต้องนําวิธีการหรือ
มาตรการที่กําหนดไว้ไปปฏิบัติ 

คําถามหมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 
SP 1 ส่วนราชการต้องมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการระบุ

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ 

SP 2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนําปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สําคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ 
และโครงสร้างส่วนราชการ 

SP 3 ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ รวมท้ังต้องมีการวางแผนเตรียมการ
จัดสรรทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

SP 4 ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทําความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไป
ยังบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังเพ่ือให้มีการถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล 

SP 5 ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน 
สํานัก/กอง ทุกหน่วยงาน (ทั้งที่เป็นสํานัก/กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย และสํานัก/กองที่
จัดต้ัง เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเอง) และระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ 

SP 6  ส่วนราชการต้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม 

SP 7 ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ซึ่งต้องครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

คําถามหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
CS 1 ส่วนราชการมีการกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจเพ่ือให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
CS 2 ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว 
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CS 3 ส่วนราชการมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คํา
ชมเชย โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
และทันท่วงที 

CS 4 ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

CS 5 ส่วนราชการมีการดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

CS 6 ส่วนราชการมีการวัดทั้งความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วน
ราชการ 

CS 7 ส่วนราชการต้องกําหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวทาง การปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการ
โดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

คําถามหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
IT 1 ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ราชการ นอกจากน้ีต้องมีฐานข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

IT 2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล 

IT 3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนกระบวนการ
ละ 1 ฐานข้อมูล 

IT 4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ
รับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

IT 5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกําหนด
ระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดต้ังห้องปฏิบัติการ (Operation Room, 
Management Cockpit, War Room) ที่บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

IT 6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
IT 7 ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ 
คําถามหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
HR 1 ส่วนราชการต้องกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมี

การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

HR 2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และเป็นธรรม 
รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

HR 3 ส่วนราชการต้องดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ใน SP3 ไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
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HR 4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 

HR 5 ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

คําถามหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
PM 1 ส่วนราชการต้องกําหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
PM 2 ส่วนราชการต้องจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมายและข้อกําหนดที่สําคัญที่ช่วยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

PM 3 ส่วนราชการต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญใน PM 2 และนําปัจจัยที่เก่ียวข้องที่
สําคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง 

PM 4 ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ
กระบวนการเพ่ือให้ส่วนราชการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

PM 5 ส่วนราชการต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุผลตามข้อกําหนดที่สําคัญ 

PM 6 ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้ผลการ
ดําเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการ
ดําเนินการ 

คําถามหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
RM 1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
RM 2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/

ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 
RM 3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
RM 4 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 
RM 5 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 
RM 6 จํานวนกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น 

2.3 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) 

เกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทําขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นหลัก โดยมีการจัดทําเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป Excel ที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
รหัสข้อคําถาม แนวทางการดําเนินการ ประเด็นย่อยการพิจารณา การดําเนินการครบถ้วน (ใช่ หรือ ไม่ใช่) 
คําอธิบายผลการดําเนินการเพ่ิมเติมที่องค์การดําเนินการเพ่ือให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลผลการดําเนินการที่
ได้ดําเนินการ สําหรับประเด็นย่อยการพิจารณาจะกําหนดเป็นประเด็นที่กว้างกว่า ประเด็นการพิจารณา
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ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) แต่ยังคงเน้นการตรวจประเมินตามหลักการ 
ADLI ส่วนผลลัพธ์ให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์ของกระบวนการในแต่หมวดซึ่งมีการกําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
เช่นเดิม ดังภาพที่ 2-13 

2.4 เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้มีขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ ต่อไปน้ี 
1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์การให้มีมาตรฐาน 
2) เพ่ือแสวงหาหน่วยงานต้นแบบในแต่ละหมวด 
3) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาคราชการไทยโดยรวม 
หน่วยงานหรือองค์การท่ีประสงค์จะสมัครเพ่ือขอรับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติครบท้ัง 2 ประการ 

ดังน้ี  
1) เป็นส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม หรือระดับจังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา 

หรือหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
2) ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 

เรียบร้อยแล้ว 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององค์การ โดยการตอบคําถามตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการที่โดดเด่นของหมวดที่สมัครขอรับรางวัล 
และแสดงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ืองในหมวดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดง
ผลลัพธ์การดําเนินการตามหมวด 7 โดยเน้นที่ผลลัพธ์ของหมวดที่สมัครรับรางวัลเป็นสําคัญ 

การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ตรวจตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการค้นหาความเป็นระบบของกระบวนการของหมวด
ที่สมัครขอรับรางวัล กล่าวคือ เป็นการตรวจ ADLI ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ของกระบวนการในลักษณะที่
เป็น LeTCLi ได้อย่างชัดเจน โดยในแต่ละหมวดมีกระบวนการที่เป็นประเด็นสําคัญพร้อมตัวช้ีวัดที่มุ่งเน้นใน
การตรวจประเมิน ดังต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2-13 โปรแกรม Excel สําหรับการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA-Certified FL 
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หมวด 1 การนําองค์การ 
ประเด็นที่มุ่งเน้น ตัวช้ีวัดสําคัญ 

1) การสื่อสารทิศทางไปยังกลุ่มอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
นอกเหนือจากบุคลากรภายในของส่วนราชการ  

2) การทบทวนและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาล
ภายในองค์การ 

3) การเตรียมการเชิงรุกในประเด็นผลกระทบเชิง
ลบต่อสังคม  

4) การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
อย่างจริงจัง 

1) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลการนําองค์การของผู้บริหาร
เพ่ือนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีของส่วน
ราชการ 

2) ตัวช้ีวัดระดับความเข้าใจในทศิทางการ
ดําเนินการของส่วนราชการจากผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

3) ตัวช้ีวัดการดําเนินการของส่วนราชการที่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนราชการ 

4) ตัวช้ีวัดพฤติกรรมของบุคลากรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการ 

5) ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสนับสนุนชุมชน 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นที่มุ่งเน้น ตัวช้ีวัดสําคัญ 
1) การวางแผนเรื่องการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ

ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 
2) การวางแผนเรื่องการติดตามและทบทวน 
3) การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนองความ 
ท้าทายของส่วนราชการ 

4) สร้างความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทําให้เกิดความ
สมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สําคัญทั้งหมด 

5) การจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลา
ของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 

7) การเปรียบเทียบและตอบสนองต่อผลการ
ดําเนินการที่คาดการณ์ไว้กับคู่เทียบเคียง ระดับ
เทียบเคียงที่สําคัญ เป้าประสงค์และผลการ
ดําเนินการที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

1) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ใน
การวางแผนและตอบสนองต่อความท้าทายของ
ส่วนราชการ 

2) ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงระดับความเข้าใจในยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3) ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ  

4) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลของการนํายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ 
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หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นที่มุ่งเน้น ตัวช้ีวัดสําคัญ 

1) การนําข้อมูลความต้องการ ข้อร้องเรียน และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่น
เสียที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทํางาน และ
โอกาสในการพัฒนาผลผลิตและบริการใหม่ 

2) การตอบสนองความคาดหวัง เกินความคาดหวัง 
และสร้างความประทับใจ ทาํให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี  

3) ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของส่วนราชการสามารถให้แก่ส่วนราชการหรือ
องค์การที่เก่ียวข้องในการใหบ้ริการเพ่ือนําไปใช้
ในการปรับปรุงได้ 

4) มีวิธีการในการติดตามและประเมินความผูกพัน
ของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กลุ่ม 

5) ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสามารถนํามาเทียบเคียงต่อคู่เทียบได้  

6) นําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือช่วยคาดการณ์ความ
ต้องการที่สําคัญ พัฒนาการสื่อสาร สร้าง
วัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย กําหนดโอกาสสําหรับนวัตกรรม 
ตลอดจนกําหนดทิศทางการดําเนินงานของส่วน
ราชการ  

1) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการรับฟังและเรียนรู้
ความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียของส่วนราชการ 

2) ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงกิจกรรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพ่ือ
เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

3) ตัวช้ีวัดผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการจากข้อมูลที่ได้รบัจากผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ประเด็นที่มุ่งเน้น ตัวช้ีวัดสําคัญ 
1) วิธีการทําให้ระบบการวัดผลการดําเนินการของ

องค์การทันต่อความต้องการและทิศทางของ
องค์การ และไวต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ 

2) วิธีการในการวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ดําเนินการและขีดความสามารถของส่วนราชการ 

3) การนําผลการทบทวนการดําเนินการของส่วน
ราชการเพ่ือนําไปจัดลําดับความสําคัญเพ่ือทราบ
ถึงเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองและก้าวกระโดด 

1) ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญของส่วน
ราชการ 

2) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการทบทวน และการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 

3) ตัวช้ีวัดความมีประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศของส่วนราชการ 

4) ตัวช้ีวัดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของส่วนราชการ  
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
และเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และ
ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการทั่วทั้งส่วนราชการ ส่วนราชการหรือ
องค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือสง่
มอบงานต่อกันเพ่ือทําให้มั่นใจว่าสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ 

4) วิธีการที่ทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ขององค์การมีความทัน
ต่อความต้องการและทิศทางขององค์การ 
สภาวะแวดล้อมในการทํางานที่เปลี่ยนไป และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
สภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติการ  

 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่มุ่งเน้น ตัวช้ีวัดสําคัญ 
1) การประเมินความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

หรือแต่ละประเภท 
2) การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการ

เรียนรู้ของบุคลากรและผู้บรหิาร 
3) การประเมินความจําเป็นด้านขีดความสามารถ

ของบุคลากรและอัตรากําลัง รวมทั้งทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากร 

4) การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสําหรับความ
เปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง 

5) การสนับสนุนให้สถานที่ทํางานมีสุขอนามัย 
ความปลอดภัย และการป้องกันภัย รวมทั้งการ
ปรับปรุงในปัจจัยดังกลา่วอย่างต่อเน่ืองและ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของบุคลากรที่มี
หลากหลาย และมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม
และประเภทของบุคลากร  

1) ตัวช้ีวัดที่ส่วนราชการใช้ในการประเมินความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 

2) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลของการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรและผู้บริหารของ
ส่วนราชการ 

3) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับ
บรรยากาศการทํางาน 

 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ประเด็นที่มุ่งเน้น ตัวช้ีวัดสําคัญ 
1) การกําหนดระบบงานที่สําคัญ ที่สัมพันธ์กับ

ความสามารถพิเศษของส่วนราชการ 
1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการจัดทําหรือทบทวน 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
2) วิธีการในการสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการ

ทํางาน 
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรบัปรุงและบทเรียน

ที่ได้รับกับหน่วยงานและกระบวนการทํางานอ่ืน
ในส่วนราชการ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมในส่วนราชการ 

ทํางานที่สอดคล้องกับข้อกําหนดที่สําคัญ 
2) ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมต่อภัย

พิบัติและภาวะฉุกเฉินระบบงาน 
3) ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ส่วนราชการ

ใช้ในการควบคุมกระบวนการทํางาน 
4) ตัวช้ีวัดประสิทธิผลของการปรบัปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวดที่จะได้รับ
รางวัลต้องมีระดับคะแนนของหมวด ดังน้ี 

1) ทุกหมวดต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2550 เน่ืองจากค่าคะแนน การรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) อยู่ที่ระดับประมาณ 250 คะแนน 

2) สําหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากการดําเนินการใน
หมวดที่ขอรับรางวัลต้องมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ และควรมีผลการดําเนินการเทียบเท่า Band 4 (ระดับที่
กระบวนการหรือระบบใช้ได้ผลดีในบางพื้นที่หรือบางหน่วยงาน) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2550 

3) คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 และควรมีผลการดําเนินการเทียบเท่า Band 3 (ระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใช้ได้ผล) 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

ตารางท่ี 2-1 ระดับคะแนนในการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

หมวด เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

รางวัลหมวด 
1 

รางวัลหมวด 
2 

รางวัลหมวด 
3 

รางวัลหมวด 
4 

รางวัลหมวด 
5 

รางวัลหมวด 
6 

1 120 60 30 30 30 30 30 
2 80 20 40 20 20 20 20 
3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5 
4 80 20 20 20 40 20 20 
5 100 25 25 25 25 50 25 
6 110 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 55 

7.1 100 30 30 25 25 25 25 
7.2 100 25 25 30 25 25 25 
7.3 100 25 25 25 25 25 30 
7.4 100 25 25 25 30 30 25 
รวม 1,000 285 275 282.5 275 280 282.5 
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บทที่ 3 
การดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศสุตัว์ 

กรมปศุสัตว์ ได้มีการพัฒนางานด้านการปศุสตัว์มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 72 ปี นับต้ังแต่
การสถาปนากรมปศุสตัว์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 โดยสามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 ทศวรรษ 
ดังน้ี  

ทศวรรษที่ 1 พ.ศ. 2485 - 2494  “เร่งปราบโรคสัตว์” 
ทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2495 - 2504  “การปศุสัตว์เป็นอาชีพ” 
ทศวรรษที่ 3 พ.ศ. 2505 - 2514  “เติบโตต่อเน่ือง” 
ทศวรรษที่ 4 พ.ศ. 2515 - 2524  “ก้าวไกลไปต่างประเทศ” 
ทศวรรษที่ 5 พ.ศ. 2525 - 2534  “เข้าสู่มาตรฐานและนวัตกรรม” 
ทศวรรษที่ 6 พ.ศ. 2535 - 2544  “เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต” 
ทศวรรษที่ 7 พ.ศ. 2545 - 2554  “สู่ครัวโลก” 
ทศวรรษที่ 8 พ.ศ. 2555 - 2564  “การปศุสัตว์ย่ังยืน” 

การดําเนินการจากอดีตจนถึงปัจจุบันของกรมปศุสัตว์ จะแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์การที่มี
ระบบการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) อยู่ในสายเลือด ดังน้ันเมื่อ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์จึงเป็นส่วนราชการหน่ึงที่ให้ความสําคัญในเรื่องน้ี 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางานขององค์การไปสู่ระดับสากล ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและช้ีแจงโครงการให้ส่วน
ราชการได้รับทราบ กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงจํานวน 2 ท่าน จากน้ันได้ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบราชการ
ของกรมปศุสัตว์  

3.1  การเตรียมความพร้อม 

 3.1.1 การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ 
ภายหลังจากที่ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อการ
พัฒนาองค์การ จึงได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างบุคลากรผู้ที่จะมารับผิดชอบในการดําเนินโครงการน้ีอย่าง
จริงจัง จึงได้มอบหมายให้ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ โดยได้ส่งเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมทุกหลักสูตรในโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2555 เช่น การฝึกอบรม
เก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยากรตัวคูณ ผู้ตรวจประเมินภายในองค์การ ผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยากรท่ีปรึกษา และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์การ) เป็นต้น นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม
เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างต่อเน่ือง 

3.1.2 ศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
ภายหลังจากที่ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
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การบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นตัวช้ีวัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมส่วนราชการเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดให้ส่วน
ราชการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Roadmap)  
- จัดประชุมช้ีแจงให้ความรู้ภายในหน่วยงาน 
- เตรียมความพร้อมคณะทํางาน 

2) ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององค์การ 
- ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) 
- จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์การ 
- จัดทําแผนปรับปรุงองค์การ 

การดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์ ให้ความสําคัญต่อการทําความเข้าใจ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 และทําความเข้าใจองค์การ รวมถึงกระบวนการต่างๆ
ภายในองค์การเป็นหลัก เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินการของกรมปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้องเพ่ือ
เป็นข้อมูลสําหรับการประเมินองค์การ สําหรับการประเมินองค์การเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งกรมปศุสัตว์
สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ” ทุกประการ 

บทเรียนสําคัญที่ได้รับจากการดําเนินการ  
1) คณะทํางานและผู้เก่ียวข้องได้เรียนรู้กรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และเข้าใจบริบทขององค์การที่ตรงกันมากขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการประเมินองค์การและการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ 

2) เกิดแนวคิดการพัฒนาองค์การในระยะยาวเพื่อความย่ังยืนขององค์การ โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เป็นแนวทางการดําเนินการ 

3.1.2  ศึกษาองค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ภายหลังจากกรมปศุสัตว์ ได้เรียนรู้และเริ่มเข้าใจแนวทางการ

ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาองค์การ กรมปศุสัตว์
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกรมปศุสัตว์สู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตาม
แนวทาง PMQA ให้แก่ผู้บริหาร คณะทํางาน กลุ่มผู้ตรวจประเมินภายในองค์การ (Internal Assessor) 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

2) เพ่ือพัฒนาคณะทํางาน (Category Champion) แต่ละหมวด และผู้เก่ียวข้องในการพัฒนา
องค์การ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์และกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ PMQA และมีความสามารถในการ
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จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ และรายงานผลการดําเนินงานขององค์การ (Application Report) ตลอดจน
การนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ (PMQA Master Plan) ที่มีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือพัฒนาคณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์การและผู้เก่ียวข้อง ให้มีขีดความสามารถในการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง และสามารถจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินองค์การ โดยการให้คะแนนประเมิน 
การกําหนดจุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI)  

4) เพ่ือพัฒนาคณะทํางานให้มีความสามารถในการเขียนรายงาน (Advance Writing) ผลการ
ดําเนินการขององค์การ (Application Report) 

5) เพ่ือให้กรมปศุสัตว์มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และทําการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

กรมปศุสัตว์จัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาคณะทํางานด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงผู้เก่ียวข้อง โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1) สร้างความเข้าใจ ความต่ืนตัว และความมุ่งมั่น ให้แก่ผู้บริหาร คณะทํางาน กลุ่มผู้ตรวจประเมิน
ภายในองค์การ (Internal Assessor) และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เป็นเวลา 2 วัน 

2) พัฒนาความรู้เชิงลึก และเชิงปฏิบัติการ ให้กับคณะทํางาน และผู้เก่ียวขอ้ง เป็นเวลา 14 วัน 
3) พัฒนาความสามารถในการตรวจประเมินองค์การเชิงลึก และการเขียนรายงาน (Advance 

Writing) ผลการดําเนินการขององค์การ (Application Report) ให้กับคณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์การ
และคณะทํางาน เป็นเวลา 5 วัน 

4) พัฒนาองค์การตามแผนพัฒนาองค์การ (PMQA Master Plan) 
ในการฝึกอบรม วิทยากรใช้องค์การท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับสากล (World Class Organization) ได้แก่ องค์การที่ได้รับรางวัล The Malcolm Baldrige National 
Quality Award : MBNQA จากประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์การที่ได้รับรางวัล Singapore Quality 
Award : SQA จากประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งองค์การที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award : TQA จาก
ประเทศไทย เป็นกรณีศึกษาเพ่ือเรียนรู้ Best Practices สําหรับนํามาประยุกต์ใช้กับกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ
การเรียนรู้เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การในแต่ละหมวด ตัวอย่างเครื่องมือ  

หมวด 1 การนําองค์การ เช่น Agility, Change Management, Core Values, Empowerment,  
Self-Assessment,  7S Framework, Strategic Alliance, Strategic Planning, Supply Chain Integration, 
Total Quality Management (TQM), Vision Mission Statement, Good Governance, Holistic 
Thinking, Key Performance Indicators (KPI), Leadership Style, Managerial Grid  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เช่น Balance Scorecard (BSC), Boston Matrix, 
Contingency Planning, Core Competency, Crisis Management, Economic Value Added 
Analysis, Five Forces Model, Scenario Planning, SWOT Analysis, Total Quality Management 
(TQM), Mission Statement  

หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Benchmarking, 
Customer Relationship Management (CRM), Customer Segmentation, Customer Surveys, 
Total Quality Management (TQM), Value Chain Management, 4P Marketing 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เช่น Balance Scorecard (BSC), Best 
Practices Database, Decision Support System, E-Commerce, Productivity Measurement, 
Key Performance Indicators (KPI), Knowledge Management (KM), Management Information 
System 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เช่น 360 Degree Feedback, Career Path Planning, 
Core Competency, Early Retirement, Effective Communication, Effective Meeting, Exit 
Interview, Pay for Performance, Performance Appraisal, Recruit or Hiring, Retention Strategy, 
Succession Planning, Team Building, Total Quality Management (TQM), Training Evaluation, 
Internal Communication, Job Analysis, Job Description, Job Evaluation, Job Instructions, 
Job Method, Job Relations, Leadership Style, Lean Organization, Learning Organization, 
Managerial Grid, Maslow Theory 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เช่น 7 Wastes, Activity Based Costing (ABC), Cost of 
Quality, Design on Experiment (DOE), Downsizing, Organizational Assessment, POKA-YOKE, 
QC Story, QCC, 5S, Quality Function Deployment (QFD), Re-Engineering, SIX SIGMA, Total 
Preventive Maintenance (TPM), Total Quality Management (TQM), Value Engineering (VE), 
Visual Control, GMP, HACCP, HA, JCIA, Innovation Process, Internal Quality Audit, ISO 9001/ 
14001, Just in Time (JIT), Kaizen, Lean Production 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ เช่น Balance Scorecard (BSC), Benchmarking, Critical 
Success Factors, Effectiveness, Efficiency, Financial Ratio, Productivity Index, Result Base 
Management, Management by Objectives,  Management Cockpit 

โดยที่กรอบแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เปิดโอกาสให้องค์การ
เลือกใช้เครื่องมือใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การสําหรับการตอบสนองต่อข้อกําหนดของเกณฑ์ 
และการบรรลุเป้าหมายขององค์การ เน่ืองจากบริบท เป้าหมาย และความท้าทาย รวมถึงความสามารถของ
องค์การมีความแตกต่างกัน  

3.1.3  ศึกษากรณีศึกษา Best Practices หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือเกณฑ์ที่
เทียบเคียงกัน 
การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เป็น Best Practice ขององค์การท่ีประสบความสําเร็จทั้งภายใน 

ประเทศและต่างประเทศเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่กรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้และได้เห็นตัวอย่างจริงขององค์การน้ันๆ เช่น  

1) การนํา Application Report ขององค์การในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัล The 
Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA มาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือเรียนรู้แนวทางใน
การตอบสนองต่อข้อกําหนดของเกณฑ์และการบริหารจัดการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมถึง
เพ่ือเรียนรู้แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (Application Report) ในระดับสากล 

2) การศึกษา Best Practices องค์การที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award : TQA ที่
จัดทําโดยสํานักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ที่ได้รวบรวม
และจัดพิมพ์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์การต่างๆ ที่ได้รับรางวัล TQA ในแต่ละปี ร่วมกับการศึกษาดู
งานในองค์การเหล่าน้ัน 
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การดําเนินการดังกล่าวช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาความคิดให้แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ รวมถึงคณะทํางานและผู้เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี และที่สําคัญที่สุดคือส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจต่อ
บุคลากรที่เก่ียวข้องในการที่จะพัฒนาองค์การของตนเองต่อไป  

3.1.4 Road Map การพัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการและสําหรับใช้สื่อสารกับผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้มีแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ที่ชัดเจน 

และใช้สําหรับการสื่อสารภายในองค์การเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนากรมปศุสัตว์
ไปสู่การเป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้มาตรฐานระดับสากล (World Class) จึงได้มี
การจัดทํา Road Map การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไปสู่การได้รับรางวัล PMQA และ
ต่อมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ดังภาพที่ 3-1 

จากภาพ Road Map กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังน้ี  
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเริ่มจากการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ตาม
ด้วยการประเมินองค์การด้วยตนเองโดยเริ่มจาก (1) จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององค์การ ตามด้วย 
(2) การประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (3) 
ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินการขององค์การ จากนั้น (4) วางแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์การตามผลการประเมิน (5) ดําเนินการตามแผน และ (6) ควบคุม กํากับการดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ลําดับการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น คือวงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐที่กรมปศุสัตว์ใช้เป็นแนวทางการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง การดําเนินการดังกล่าวคณะทํางาน

ภาพท่ี 3-1 Road Map to PMQA Winner 
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ที่กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการพัฒนาไว้แล้วเป็นผู้รับผิดชอบ ในระหว่างการดําเนินการคณะทํางานจะได้เรียนรู้
และได้รับคําปรึกษาจากวิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่กรมปศุสัตว์ได้
พัฒนาไว้เป็นการล่วงหน้า 

 
2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพ่ือทําให้ผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ  
3) การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ ทั้งมิติหน้าที่ความรับผิดชอบและมิติการพัฒนา 
4) ดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Process Improvement) 

โดยกําหนดให้เจ้าของกระบวนงาน (Process Owner) ปรับปรุงกระบวนงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

5) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยใช้กรอบแนวคิดของ 4 Learn ซึ่ง
ประกอบด้วย Learn to Learn (การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้) Learn to Share (การเรียนรู้เพ่ือการแบ่งปัน
ความรู้) Learn to Connect (การเรียนรู้เพ่ือเช่ือมโยงความรู้) และ Learn to Innovate (การเรียนรู้เพ่ือ
สร้างนวัตกรรม) 
 
 

ภาพท่ี 3-2 วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3.2 การดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ 

3.2.1 ดําเนินการตาม Road Map ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
กรมปศุสัตว์ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการหารจัดการภาครัฐ ตาม Road Map ที่วางไว้

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการหารจัดการภาครัฐขององค์การไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการใน 5 เรื่องหลักตาม Road Map ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่การสื่อสารไป
ยังบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือรับรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถพัฒนากระบวนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ นําความรู้หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนากระบวนงานมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือภายนอกองค์การ ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการประจําปี เพ่ือใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง รวมถึงใช้สําหรับการรายงานตามตัวช้ีวัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจนใช้ในการสมัครเพื่อรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หรือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แล้วแต่กรณี 

กรมปศุสัตว์ มีการทบทวน Road Map เป็นประจําทุกปี เพ่ือความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
ที่ผ่านมามีการปรับปรุงโดยการขยายเวลาออกไปเพ่ือความเหมาะสมและเกิดความสอดคล้องกับการดําเนินการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. เน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ไปเป็นเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) และปรับแนวทางการดําเนินงานโดยกําหนดให้ส่วน
ราชการเลือกดําเนินการปีละ 2 หมวด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 เมื่อส่วนราชการดําเนินการ
พัฒนาองค์การจนผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว สํานักงาน ก.พ.ร. 
จึงดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified 
Fundamental Level : Certified FL) 

3.2.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมประเมิน
องค์การด้วยตนเองเพื่อทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และจัดทําแผนปรับปรุง
องค์การ รวมถึงดําเนินการตามแผนปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป 
กรมปศุสัตว์การดําเนินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบผสมผสานเพ่ือให้

สามารถตอบสนองได้ใน 2 มิติ ได้แก่  
1) มิติการพัฒนาองค์การ เพ่ือการเป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้

มาตรฐานในระดับสากล กรมปศุสัตว์ดําเนินการตาม Road Map ที่ได้จัดทําไว้อย่างต่อเน่ือง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ  

- ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ จะทําการทบทวนข้อมูลผลการดําเนินการร่วมกับการ
พิจารณารายงานผลการประเมินองค์การในรอบที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการประเมินองค์การ ซึ่งจะ
ทําให้ทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองค์การ นําโอกาสในการปรับปรุงที่พบมาวิเคราะห์และ
จัดลําดับความสําคัญ แล้วนําไปจัดทําแผนพัฒนาองค์การ  

 แผนพัฒนาและปรับปรุงองค์การประจําปี จะนําเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนนําไปช้ีแจงให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบและนําไปดําเนินการต่อไป หากมีกิจกรรมหรือแผนพัฒนาที่
ต้องให้ความสําคัญจะถูกกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบด้วย 
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- ไตรมาสที่ 2 และ 3 ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ จะนําแผนพัฒนาองค์การที่กําหนดไว้ไป
ดําเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลา ในช่วงน้ีผู้รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ จะลงมาควบคุม กํากับและ
อํานวยการให้ผู้รับผิดชอบสามารถดําเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิผล 

- ไตรมาสที่ 4 สรุปผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 
รวมถึงจัดทํารายงานที่เก่ียวข้องเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน ก.พ.ร.  

2) มิติการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้บรรลุตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์และสามารถรายงานผลการดําเนินการตามกรอบตัวช้ีวัดได้ครบถ้วน  
กรมปศุสัตว์ใช้วิธีการดําเนินการแบบคู่ขนาน โดยวางแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับกรอบการประเมิน
ตัวช้ีวัดต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  

 ภายในไตรมาสท่ี 4 ของปีงบประมาณ กรมปศุสัตว์จะดําเนินการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ผลการดําเนินการที่ผ่านมาเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะสําคัญขององค์การ และผลการดําเนินการด้านกระบวนการของหมวด 1 – 6 
รวมถึงผลลัพธ์การดําเนินการสําหรับหมวด 7 ตามรูปแบบที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในแต่ละปี เช่น  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จัดทํารายงานผลการดําเนินการโดยการเขียนรายงานตอบข้อคําถาม
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 จํานวน 105 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะสําคัญ
ขององค์การ 15 ข้อ และรายงานผลการดําเนินการขององค์การ หมวด 1 – 7 รวม 90 ข้อ จากน้ันจึงนํา
ข้อมูลผลการดําเนินการมาใช้สําหรับการประเมินองค์การด้วยตนเอง ทําให้พบว่าองค์การมีจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือนําไปสู่การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง และ
การจัดทําแผนปรับปรุงองค์การ พร้อมจัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 การดําเนินการและการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นไปในทํานองเดียวกับการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แต่มีการกําหนดรายการหลักฐานที่จะทําการตรวจประเมิน จํานวน 
40 รายการ และปรับวิธีการตรวจใหม่เป็นการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด (Check List) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกอบด้วย
ลักษณะสําคัญขององค์การ 15 ข้อ และรายงานผลการดําเนินการขององค์การใน 2 หมวดที่เลือกดําเนินการ 
รวมถึงรายงานผลลัพธ์การดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่กําหนดซึ่งเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการในหมวด 
1 – 6 ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดซึ่งมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละปีงบประมาณ เน่ืองจาก
มีการเรียนรู้และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

สําหรับกรมปศุสัตว์ มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นปกติโดย
ดําเนินการตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.1 และยังคงให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (เพ่ือรับการตรวจประเมินตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ) ดังน้ี 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เลือกดําเนินการในหมวด 1 และหมวด 3 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลือกดําเนินการในหมวด 5 และหมวด 6 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เลือกดําเนินการในหมวด 2 และหมวด 4 
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3.2.3 ศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เนื่องจากสํานักงาน 
ก.พ.ร. มีการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความเหมาะสมและเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการ
ได้ง่ายขึ้น 
สืบเน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ขึ้นมาเพ่ือใช้แทนเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
ภายใต้แนวความคิด ดังน้ี 

1) เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการนําเกณฑ์ไปปฏิบัติมากกว่าการเขียนรายงาน  
2) เน้นการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบและการสร้างความเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ 
3) เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวช้ีวัดที่ส่วนราชการได้ดําเนินการอยู่แล้ว 
4) เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการบูรณาการ 
5) เน้นการพัฒนามากกว่าการได้รางวัล 
เป้าหมายในการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งมอบบริการสาธารณะ ซึ่งอาศัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
กําหนดแนวทางและวิธีการ การนําไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน 
การบูรณาการ และการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการเทียบเคียงขีดสมรรถนะ (Benchmarking) กับ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือนํากรณีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ (Best 
Practices) มาเป็นแบบอย่าง  

ในแต่ละประเด็นของเกณฑ์จะมุ่งเน้นกระบวนการและระบบงานพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือตอบสนอง
ประเด็นต่างๆ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เป็นสําคัญ โดยกําหนดให้ส่วนราชการต้องดําเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบในทุกข้อและทุกหมวด ใน
ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) “ระดับพ้ืนฐาน” 
หมายถึง กระบวนการเริ่มได้ผล ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อบ่งช้ี ดังต่อไปน้ี 

1) มีกระบวนการหรือระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับกิจกรรม
ในหัวข้อที่ประเมิน (Approach) 

2) กระบวนการหรือระบบเป็นที่เข้าใจยอมรับและเร่ิมมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการหรือ
กิจกรรม (Deployment)  

3) องค์การเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการหรือระบบ และอาจมีการปรับปรุงให้
กระบวนการหรือระบบให้ดีขึ้นบ้าง (Learning) 

4) กระบวนการหรือระบบสอดรับและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์การตามที่ระบุไว้ในภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (Integration) 

กล่าวคือ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) มุ่งทําให้ส่วนราชการมีการ
ดําเนินการที่มีแนวทางอย่างเป็นระบบ มีการนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดผล และเร่ิมมี
ผลลัพธ์เกิดขึ้น เช่น มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการดําเนินการ มีความก้าวหน้าในการพัฒนา 
และเริ่มมีการบูรณาการกับระบบงานอ่ืนๆ ภายในองค์การ ส่วนเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2550 มุ่งให้ส่วนราชการมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ซึ่งมีพัฒนาการหรือการเรียนรู้ขององค์การที่สูงกว่า
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL)  
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) เป็นเกณฑ์ที่นําเฉพาะประเด็นที่
สําคัญๆ ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 มากําหนดเป็นเกณฑ์ โดยสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์เพ่ือสร้างความชัดเจนให้ส่วนราชการสามารถนําไปดําเนินการพัฒนาองค์การเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 กับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ในแต่ละหมวด รายละเอียดโดยสรุป ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

หมวด 1 การนําองค์การ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ภาพท่ี 3-3 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 1) 

ภาพท่ี 3-4 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 2) 
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หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 

ภาพท่ี 3-5 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 3) 

ภาพที่ 3-6 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 4) 

ภาพท่ี 3-6 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 4) 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 
 

ภาพท่ี 3-7 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 5) 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

3.3 การดําเนินการเพื่อรับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified Fundamental Level) 

3.3.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ตามกรอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) และเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) 
เป็นการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการตรวจประเมินเพ่ือรับการรับรองการผ่าน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) สืบเน่ืองจากกรมปศุสัตว์ได้มีการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จึงมี
ความพร้อมรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 
เมื่อมีการเปิดรับสมัคร ดังน้ันเพ่ือให้สามารถประเมินผลการดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินผล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้ศึกษาและเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (FL) และเกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือรับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) เพื่อทราบถึงความแตกต่างของเกณฑ์และระดับความต้องการข้อมูล
ผลการดําเนินการขององค์การในการจัดทํารายงานการประเมินผลเพื่อขอรับการรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 

ภาพท่ี 3-8 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ PMQA 2550 กับ PMQA FL (หมวด 6) 
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ตารางท่ี 3-1 การเปรียบเทียบเกณฑ์ PMQA FL กับ เกณฑ์ PMQA Certified FL  
และผลการดําเนนิการของกรมปศสุัตว์ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

หมวด 1 การนําองค์การ 
LD1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ/ผู้บริหาร
ต้องมีการกําหนดทิศ
ทางการทํางานที่ชัดเจน 
ครอบคลุมในเร่ือง
วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์หรือผลการ
ดําเนินการท่ีคาดหวัง
ขององค์การ โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมท้ังมีการ
ส่ือสารเพ่ือถ่ายทอด
ทิศทางดังกล่าวสู่
บุคลากร เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ ความเข้าใจ และ
การนําไปปฏิบัติของ
บุคลากร อันจะส่งผลให้
การดําเนินการบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 
 
 

A  มีแนวทาง/วิธีการใน
การกําหนดทิศทาง
องค์การท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยอาจ
จัดทําเป็นแผนภาพ 
(Flow Chart) ของ
กระบวนการ 
 แนวทาง/ช่องทางใน
การส่ือสารทิศทางของ
องค์การ 
 ระบุผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการท่ีชัดเจน 

1 มีแนวทาง/วิธีการใน
การกําหนดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และ
เป้าประสงค์ให้
สอดคล้องกับพันธกิจ 
และความคาดหวัง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (อาจแสดง
เป็น Flow Chart 
ประกอบด้วย ขั้นตอน 
ปัจจัยนําเข้า ผู้เก่ียวข้อง 
และกรอบเวลา) 

 กรมปศุสัตว์มีแนวทางในการกําหนด
ทิศทางขององค์การ โดยใช้กระบวนการการ
มีส่วนร่วม และให้ความสําคัญกับพันธกิจ 
และหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนํามากําหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์การ                             
 การกําหนดและการส่ือสารทิศทางของ
องค์การ ดําเนินการเพ่ือการบรรลุพันธกิจ 
ความต้องการ ความคาดหวัง ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

D  บุคลากรมีการรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกับ
ทิศทางขององค์การ 
และสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

2 มีแนวทาง/วิธีการใน
การถ่ายทอดส่ือสาร
องค์การ ประกอบด้วย 
ช่องทาง ประเด็นการ
ส่ือสาร ผู้ส่ือสาร และ
ความถี่ ให้เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มบุคลากรและ
นําไปปฏิบัติจริง 

 ผู้บริหารส่ือสารทิศทางขององค์การไปยัง
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่าน
ช่องทางและวิธีการส่ือสารต่างๆ อย่าง
เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม รายละเอียดตาม
เอกสาร “ช่องทางการส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหาร/บุคลากรทุกระดับกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

L  มีการติดตาม
ประเมินผลการกําหนด
และส่ือสารทิศทางของ
องค์การอย่างเป็นระบบ 
 แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงวิธีการกําหนด
ทิศทางขององค์การ 
และวิธีการ/ช่องทางใน
การส่ือสาร 

3 มีการประเมินผลการ
รับรู้และความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าประสงค์ของ
องค์การ อันจะส่งผลให้
การดําเนินการบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 
(สอดคล้องกับ SP1 
และ SP2) 

 ผู้บริหารส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดทิศทางของ
องค์การไปยังบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง ตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้บุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้อง รับรู้ เข้าใจ และนําไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการส่ือสารมีประสิทธิผล กรมปศุสัตว์มี
การประเมินผล เพ่ือประเมินการรับรู้ เข้าใจ 
และนําไปปฏิบัติของบุคลากร 

I  ทิศทางขององค์การท่ี
มีความสอดคล้องกับ
พันธกิจ/ความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

4 มีการทบทวนแนว
ทางการกําหนดและการ
ถ่ายทอดส่ือสาร
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าประสงค์เพ่ือนําไปสู่
การปรับปรุง 

 กรมปศุสัตว์มีการทบทวน ช่องทางและ
วิธีการส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การรับรู้ และเพ่ิมการเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้น 
โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์การ 
หมวดที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

LD2 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารส่วนราชการมี
การเพ่ิมอํานาจในการ
ตัดสินใจ
(Empowerment) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
ต่างๆ ภายในองค์การ 
โดยมีการมอบอํานาจ

A  คําส่ัง/วิธีปฏิบัติ/
แนวทางในการมอบ
อํานาจการตัดสินใจไปสู่
บุคลากร 

1 มีการรายงานผลการ
ประเมินการใช้อํานาจท่ี
ได้รับการมอบอํานาจ 
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
การให้บริการ
ผู้รับบริการได้ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์มีการมอบอํานาจให้
เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ภายในกรมฯ และ
ส่วนราชการอ่ืน เพ่ือให้เกิดการกระจาย
อํานาจ และมีความคล่องตัวต่อการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติ
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ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน
ในส่วนราชการเดียวกัน 
หรือในส่วนราชการอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผล และ
ปรับปรุงการดําเนินการ 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจ ซึ่งผู้รับมอบอํานาจได้
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบอํานาจ พร้อม
รายงานผลการใช้อํานาจให้กรมปศุสัตว์
ทราบ 

D  รายงานผลการ
ดําเนินการการมอบ
อํานาจดังกล่าว พร้อม
ยกตัวอย่าง 

2 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจ
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
และแก้ไขให้เหมาะสม 
(โดยพิจารณาว่า 
ขอบเขตการมอบ
อํานาจและบุคลากรที่
ได้รับมอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่) 

 กรมปศุสัตว์มีการวิเคราะห์ และ
ประเมินผล แนวทาง และวิธีการมอบ
อํานาจ รวมถึงการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการใช้อํานาจ เพ่ือปรับปรุงการ
มอบอํานาจให้ดีขึ้น 

L  รายงานผลการ
ติดตาม/ทบทวนเร่ือง
การมอบอํานาจไปสู่
บุคลากร 

-   

I  การมอบอํานาจไปสู่
บุคลากร สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2550 

-   

LD3 ผู้บริหารของส่วน
ราชการส่งเสริมให้มี
กระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การและสร้างความ
ผูกพัน ร่วมมือภายใน
องค์การ รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย 

A  แนวทาง/วิธีการ
ส่งเสริมให้มี
กระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การและสร้างความ
ผูกพัน ร่วมมือภายใน
องค์การ รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย 

1 ผู้บริหารส่งเสริม และมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ สร้างความผูกพัน 
ความร่วมมือภายใน
องค์การ และสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร 
(สามารถแสดงแนว
ทางการปฏิบัติจริง และ
ยกตัวอย่างได้) 

 กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ 
การสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายใน
องค์การ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรภายในกรม โดยจัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น  
- โครงการสถานที่นา่อยู่น่าทํางาน (Healthy 
Workplace) 
- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นของกรมปศุสัตว์ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและประสิทธิภาพการ
ทํางาน 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management 
system) ที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม 
- โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 

 D  ตัวอย่าง
กระบวนการ/กิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการและสร้าง
ความผูกพัน ความ

-  
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ร่วมมือภายในองค์การ 
รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย 

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน   
 รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ขององค์การ 
ซึ่งกระบวนการนี้ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ
อีกทางหนึ่งด้วย  
 การดําเนินกิจกรรมและกระบวนการ 
ดังกล่าวข้างต้น กรมปศุสัตว์มีการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรม นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้
ความสําคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรมด้วย เช่น เป็นประธานคณะกรรม 
การจัดการความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับบุคลากร 
 กรมปศุสัตว์มีการวิเคราะห์ ทบทวน และ
ประเมินผล กิจกรรม และกระบวนการ
ต่างๆ ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม เพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 L  ผลการติดตามและ
ทบทวนแนวทาง/วิธีการ 
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการและสร้าง
ความผูกพัน ร่วมมือ
ภายในองค์การ รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย เพ่ือนําไปสู่
การปรับปรุง 

-  

I  กิจกรรมท่ีกําหนด 
ส่งเสริมให้เกิดการบูร
ณาการ และสร้างความ
ผูกพัน ความร่วมมือ
ภายในองค์การ รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายของส่วน
ราชการ 

-  

LD4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ/ผู้บริหาร
ต้องกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ และกําหนดให้มี
ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับใช้ใน
การทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานและนําผล
การทบทวนดังกล่าวมา
จัดลําดับความสําคัญ 
เพ่ือนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  แนวทาง/วิธีการใน
การกําหนดตัวชี้วัดที่
สําคัญท่ีผู้บริหารใช้ใน
การติดตามประเมินผล 
โดยอาจจัดทําเป็น
แผนภาพ (Flow 
Chart) ของ
กระบวนการ ซึ่งตัวชี้วัด
ที่สําคัญควร
ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดในการ

ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
 ตัวชี้วัดในการ

บรรลุพันธกิจหลัก 
 ตัวชี้วัดของ

แผนงาน/โครงการ 
 แผนในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่ง

1 มีแนวทางกําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญและได้
ระบุตัวชี้วัดที่สําคัญ 

 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ มีแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการกําหนด และจัดลําดับ 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ เพ่ือใช้ในการติดตาม
ประเมินผล โดยพิจารณาจาก  
1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
2) นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
3) นโยบายของกรมปศุสัตว์ 
4) เป็นงานสําคัญที่เก่ียวข้องกับหลายส่วน
ราชการของกรมปศุสัตว์ 
5) เป็นงานที่มีพ้ืนที่ดําเนินการทั่วประเทศ
และมีผลกระทบต่อประชาชน 
 ตัวชี้วัดที่สําคัญ มีการกําหนดกรอบแนว
ทางการประเมิน รอบระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผล และผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผล ในแต่ละตัวอย่างชัดเจน โดยใช้
กรอบแนวทางตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด                                   
 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ได้กําหนดตัวชี้วัดที่
สําคัญ (ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง) เพ่ือใช้
ในการติดตามประเมินผล รวม 6 ตัวชี้วัด 
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ประกอบด้วย 
 แนวทางในการ

ประเมิน 
 กรอบระยะเวลา 
 ผู้รับผิดชอบในการ

ประเมินผลผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่สําคัญ 
 แนวทาง/ปัจจัยที่ใช้
ในการนําผลการ
ทบทวนมาจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ของส่วนราชการให้ดีขึ้น 

ได้แก่ 
1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 
2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 
3) ร้อยละของจํานวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่
ส่งเสริมเปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตว์
ทั้งหมด                                              
4) ร้อยละของจํานวนปศุสัตว์ได้รับการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์เปรียบเทียบ
กับจํานวนปศุสัตว์ในพ้ืนที่เส่ียงทั้งหมด 
5) จํานวนฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐานท่ีเกิดการ
ระบาดของไข้หวัดนก 
6) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

D  ตัวชี้วัดท่ีสําคัญที่
ผู้บริหารใช้ในการ
ติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 รายงานผลการ
จัดลําดับความสําคัญ
ของผลการทบทวนท่ีจะ
นํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน   

2 ผู้บริหารทบทวนผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้และจัดลําดับ
ความสําคัญในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้ดีขึ้น 

 ผู้บริหารติดตามผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่สําคัญ ทั้ง 6 ตัวชี้วัด ผ่านการ
ประชุมเร่งรัดผลการดําเนินงานเป็นราย
เดือน และผ่านรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เป็นรายไตรมาส 
 ผลการดําเนินงานท้ัง 6 ตัวชี้วัดเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเดือน 
ยกเว้นตัวชี้วัดที่เก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้บริหารจึงเร่งรัดและปรับปรุง
การเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด 
 กรมปศุสัตว์จัดลําดับความสําคัญ เพ่ือ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการไม่บรรลุ
เป้าหมาย และความยากง่ายในการปรับปรุง 
(งบประมาณและระยะเวลา) 

L/I  มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางในการ
กําหนดตัวชี้วัดและ
แผนการประเมินเพ่ือ
ให้ผลการดําเนินการดี
ขึ้น 

3 มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางในการ
กําหนดตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 ผู้บริหารมีการทบทวนตัวชี้วัดที่สําคัญ
เป็นประจําทุกปี และมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ได้มีการเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่สําคัญอีกหนึ่งตัว 
คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

LD5 ส่วนราชการ/ผู้บริหาร
ต้องมีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี 
(Organizational 
Governance) เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงาน
ของส่วนราชการเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

A  มีแนวทาง/วิธีการ
จัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดี 
โดยอาจจะทําเป็น
แผนภาพ (Flow 
Chart) แสดง
กระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุง
นโยบายฯ 
 มีแนวทาง/ช่องทาง

1 มีการกําหนดนโยบาย
และแผนดําเนินงาน
ด้านการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมของ
องค์การและตามหลัก
ธรรมาภิบาลการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยโครงการที่ดําเนิน 

 กรมปศุสัตว์กําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดี เพ่ือส่งเสริมให้การ
ดําเนินงานของกรมฯ เป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล และการบรรลุวิสัยทัศน์    
พันธกิจ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมขององค์การ 
โดยมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
- นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
- นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ในการส่ือสารนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การ
ที่ดีภายในองค์การ 
 มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี
ที่ว่าด้วยการดําเนินการ 
การส่งเสริม ให้มีการนํา
นโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดีไปสู่การ
ปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน 
 มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินการอย่างชัดเจน 

การมีความสอดคล้อง
กับนโยบาย การกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดีแต่ละ
ด้าน 

- นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
- นโยบายด้านองค์การ                            
 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ครบท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่ 
- ด้านรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม : โครงการ
แก้ไขปัญหาน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจาก
โรงงานมาผลิตพืชอาหารสัตว์แบบชุมชนมี
ส่วนร่วม 
- ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านผู้ปฏิบัติงาน : โครงการติดตาม 
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาจากการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (โครงการ กกจ. 
สัญจร) 
- ด้านองค์การ : กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามารถขององค์การด้วย KM 
 กรมปศุสัตว์ส่ือสาร นโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดี ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
- การประชุม เช่น การประชุมคณะทํางาน
ด้านการกํากับดูแลองค์การท่ีดี  
- ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
http://www.dld.go.th/person/frontpa
ge.html  
- ทางเอกสาร เช่น รวมกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับทีเ่ก่ียวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
จรรยา และนโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี 
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว์ 

D  สามารถแสดงผลการ
ดําเนินการตามแผน 

2 มีการนํานโยบาย และ
แผนดําเนินงานไป
ปฏิบัติจริง 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติงาน ครบท้ัง 4 ด้าน ด้านละ 1 
โครงการ โดยมีผลการดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

L ▪ มีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนิน
มาตรการ/โครงการ 
และรายงานผลให้
ผู้บริหารรับทราบ 
รวมท้ังมีการวิเคราะห์
ผลการดําเนินการเพ่ือ
เป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการส่งเสริม
นโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดีต่อไป 

3 มีการทบทวนนโยบาย
และผลการดําเนินงาน
การกํากับดูแลองค์การ
ที่ดี เพ่ือนํามาปรับปรุง
การส่งเสริมนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดี
ต่อไป 

 กรมปศุสัตว์มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการแต่ละโครงการ เพ่ือปรับปรุง
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

I  นโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดี
สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมขององค์การ 
และหลักธรรมาภิบาล

-   
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ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

LD6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้องจัดให้มี
ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหาร
ความเส่ียงที่ดีตาม
แนวทางของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  แนวทาง/วิธีการ 
ควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง อาจ
จัดทําเป็นแผนภาพ 
(Flow Chart) ของ
กระบวนการ 

1 มีการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง และ
จัดทําแผนปรับปรุง
สําหรับการดําเนินการ
ของปีที่ผ่านมา 

 กรมปศุสัตว์วางระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําให้มั่นใจ
ว่าการดําเนินงานของกรมฯ บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ/เป้าหมาย
ผลผลิต โดยวางระบบควบคุมภายในตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน และจัดให้มีการบริหารความ
เส่ียง โดยใช้แนวทางของ COSO โดยเฉพาะ
โครงการท่ีสําคัญๆ                                 
 ในการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ 
ดําเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเส่ียงของ
การดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

D  มีการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 ประกอบ 
ด้วยแบบ ปย. 1 แบบ 
ปย. 2 แบบ ปอ. 1  
แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3  
และแบบ ปส. 

2 นําแผนจากข้อ 1 มา
ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียงตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้ และได้จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียงและรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง รอบ 8, 10 เดือน และ 
12 เดือน 

L  มีการวิเคราะห์
จุดอ่อน/ความเส่ียงของ
การดําเนินงานตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้สามารถนําไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของ
การควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (รายงานผล
การวิเคราะห์จุดอ่อน/
ความเส่ียงของระบบ
การควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่ 2) 

-   
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I  ระบบการควบคุม
ภายในมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแนวทาง
ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและมี
ผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจ/เป้าหมาย
ผลผลิต 

-   

LD7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ/ผู้บริหาร
ต้องกําหนดให้มีวิธีการ
หรือมาตรการในการ
จัดการผลกระทบทาง
ลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม 
อันเป็นผลมาจากการ
ดําเนินการของส่วน
ราชการ รวมท้ังต้องนํา
วิธีการหรือมาตรการที่
กําหนดไว้ไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

A  มาตรการ/วิธีการใน
การจัดการผลกระทบ
ทางลบท่ีเกิดขึ้นกับ
สังคมอาจจัดทําเป็น
แผนภาพ (Flow Chart) 
ของกระบวนการ 
หมายเหตุ กรณีส่วน
ราชการใดไม่มี
ผลกระทบทางลบท่ีเกิด
ขึ้นกับสังคมให้แสดง
มาตรการหรือวิธีการใน
การป้องกันผลกระทบ
ทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
สังคม 

1 มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ที่มีผลให้เกิดผลกระทบ
ทางลบ อันเกิดจากการ
ดําเนินการตามพันธกิจ
ของส่วนราชการ 

 มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบ
เป็นไปเพ่ือป้องกันไม่ให้การดําเนินงานตาม
พันธกิจ ของกรมฯ ส่งผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

D  รายงานผลการ
จัดการผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ้นกับสังคม 

2   กรมปศุสัตว์มีการกําหนดมาตรการใน
การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน  
 กรณีกิจกรรม แผนงานหรือโครงการที่
กําหนดขึ้นใหม่กําหนดให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม 
หากพบว่าอาจจะมีผลกระทบทางลบเกิดขึ้น
ให้กําหนดมาตรการในการจัดการ เช่น 
มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายโรค
ทางระบบสืบพันธุ์ผ่านทางนํ้าเชื้อแช่แข็ง 
โดย การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิต
น้ําเชื้อ 
 กรณีที่เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 
กรมปศุสัตว์มีมาตรการในการเยียวยา เช่น 
กรณีเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน กรมฯ มีมาตรการใน
การทําลายสัตว์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
โรคไปสู่คน และชดเชยความเสียหายให้แก่
เกษตรกรเจ้าของสัตว์ตามระเบียบกรม   
ปศุสัตว์ในการทําลายสัตว์ 

L  มีการทบทวนวิธีการ
ในการจัดการผลกระทบ
ทางลบ เพ่ือปรับปรุง
แนวทาง/มาตรการ/
วิธีการดําเนินการ 

3 มีการนําแนวทางการ
ป้องกันและการแก้ไข
ผลกระทบไปปฏิบัติ 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามมาตรการใน
การจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคม 
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I  มาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบท่ี
กําหนดสอดคล้องกับ
พันธกิจขององค์การ 

4 มีการทบทวนการ
จัดการผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ้นกับสังคม 
เพ่ือปรับปรุงแนวทาง/
มาตรการ/วิธีการ
ดําเนินการ 

 กรมปศุสัตว์มีการทบทวนมาตรการ และ
วิธีการจัดการผลกระทบทางลบ เพ่ือ
ปรับปรุงมาตรการเพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้เก่ียวข้อง เช่น การลดระยะเวลาการจ่าย
ค่าชดเชยให้เกษตรกรในกรณีมีการทําลาย
สัตว์ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
SP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้องมีการ
กําหนดขั้นตอน/
กิจกรรม และกรอบ
เวลาที่เหมาะสม รวมถึง
มีการระบุผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยมุ่งเน้นที่
จะผลักดันให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของส่วนราชการ บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและกลุ่ม
ภารกิจ 

A  มีการจัดทําแผนภาพ 
(Flowchart) ของการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 ระบุแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการอย่าง
ชัดเจน 
 ระบุกรอบเวลาในแต่
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
 ระบุผู้รับผิดชอบใน
แต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน 

1 มีกระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  (อาจแสดง
เป็น Flow Chart 
ประกอบด้วยขั้นตอน 
ข้อมูล และสารสนเทศท่ี
ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
SP2 ผลผลิตแต่ละขั้น 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง 
และกรอบเวลา) 

 กรมปศุสัตว์มีขั้นตอน กระบวนการ 
กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี รายละเอียด
ตาม Flowchart 
 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรม
ปศุสัตว์ได้วิเคราะห์แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
และกลุ่มภารกิจ เพ่ือทราบทิศทางและ
เป้าหมายของประเทศ กระทรวง กลุ่ม
ภารกิจ แล้วนํามาเป็นปัจจัยในการกําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของ
กรม แล้วจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งมี
รายละเอียดระดับ แผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรม รวมถึงค่าเป้าหมาย 

D  แสดงการถ่ายทอดค่า
เป้าหมาย (cascading) 
ระหว่างแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและกลุ่ม
ภารกิจ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
 แสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารใน
ทุกระดับ 

2 ผู้บริหารในทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 

 กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับต้ังแต่ ผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับสํานัก/กอง ระดับหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่ายและผู้ปฏิบัติ รวมถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการ
จัดทําแผน 

L  แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการให้ดีขึ้นจากเดิม 
 สามารถแสดงให้เห็น
ถึงการนําเร่ืองเหล่านี้ไป
ใช้ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

o ผลการประเมิน
จากผู้ประเมินภายนอก
องค์การ 

3 แผนกลยุทธ์รองรับ
ความท้าทายที่สําคัญ
ขององค์การ ทั้งด้าน
พันธกิจ ด้านปฏิบัติการ 
และด้านทรัพยากร
บุคคล รวมท้ัง
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลยุทธ์ที่กําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ
เป็นไปเพ่ือการบรรลุเป้าหมายและความท้า
ทายขององค์การท้ังด้านพันธกิจ ด้าน
ปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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o ผลการประเมิน
จากผู้ประเมินภายใน
องค์การ (เช่น การ
ประเมินองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA เป็นต้น) 

I  กลยุทธ์หลักที่กําหนด
ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องตามที่
ระบุไว้ในลักษณะสําคัญ
ขององค์การ ปี 2553 
ดังนี้ 

o แสดงให้เห็นถึงกล
ยุทธ์ที่รองรับความท้า
ทายท่ีสําคัญของ
องค์การครอบคลุม ทั้ง
ด้านพันธกิจ ด้าน
ปฏิบัติการ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงให้เห็นถึงกล
ยุทธ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

4 มีการทบทวน
กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ
การปรับปรุงการจัดทํา
แผน 

 กรมปศุสัตว์มีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการให้ดีขึ้นจากเดิม 
โดยเพ่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วม เช่น 
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากภายในและภายนอกองค์การ 
 กรมปศุสัตว์ได้ใช้ผลการประเมิน PART 
และผลการประเมินตนเอง PMQA มา
ประกอบการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 

SP2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วน
ราชการ (4 ปี และ 1 
ปี) ต้องมีการนําปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอก
ที่สําคัญและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงไป มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของส่วนราชการ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการดําเนินงานที่ผ่าน
มา ความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ รวมถึง กฎหมาย 
ระเบียบ และโครงสร้าง
ส่วนราชการ 

A  มีกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ประเภทข้อมูลที่ใช้อย่าง
ชัดเจน 
 มีกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ประเภทข้อมูลที่ใช้อย่าง
ชัดเจน 

1 มีกระบวนการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมจากทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
กรมปศุสัตว์มีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งขององค์กร (SWOT analysis) ซึ่งมี
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
SPELT-EN (Social, Politics, Economics, 
Legal, Technologies, Environments) 
และปัจจัยภายใน ได้แก่ 7'S (Share value, 
System, Strategy, Structure, Style, 
Staff, Skill) 

D  แสดงให้เห็นถึงปัจจัย
ภายในและภายนอกที่
นํามาใช้ประกอบการ
วางแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

o วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของส่วนราชการ 

o ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

o ความเส่ียงในด้าน
การเงิน สังคม และ
จริยธรรม 

o ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององคก์าร 
 แสดงประเภทข้อมูล

2 มีการใช้ข้อมูล/ปัจจัย
ต่อไปน้ีในการวางแผน   
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของจังหวัด   
- ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย   
- ความเส่ียงในด้าน
การเงิน สังคม และ
จริยธรรม 
- กฎหมาย ระเบียบ  
โครงสร้างจังหวัด 
- ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อ 
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององคก์าร 

 นอกจากน้ีกรมปศุสัตว์ยังให้ความสําคัญ
กับปัจจัยต่อไปน้ีในการวางแผนด้วย 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ 
- ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
- ความเส่ียงในด้านการเงิน สังคม และ
จริยธรรม 
- กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ 
- ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา 
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ของกรมปศุสัตว ์

ในแต่ละปัจจัยภายใน
และภายนอกท่ีใช้
ประกอบการวางแผนฯ 
ได้อย่างชัดเจน 
 สามารถแสดงให้เห็น
ถึงวิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ได้แก่ 

o ข้อมูลที่นํามาใช้
เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

o การรวบรวมข้อมูล
ต้องครอบคลุมทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

o แสดงให้เห็นถึง
การวิเคราะห์ที่
เหมาะสมกับประเภท
ข้อมูล 

L  แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับเปล่ียน/เพ่ิมเติม
ปัจจัย (ประเภทข้อมูล) 
ที่นํามาใช้ประกอบการ
วางแผน 

3 มีกระบวนการทบทวน
และปรับปรุงข้อมูล/
ปัจจัยที่นํามาใช้ในการ
วางแผนรวมท้ัง
กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 กรมปศุสัตว์นําปัจจัยภายในและภายนอก
ดังกล่าวข้างต้นที่เป็นปัจจุบัน มาผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ รวบรวม ตามความ
เหมาะสมของประเภทข้อมูล มา
ประกอบการวางกลยุทธ์ โดยใช้หลักการ 
TOWS เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 กรมปศุสัตว์มีการเรียนรู้กระบวนการ
วางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้าน
ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวางแผน 
รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเอาชนะ
ความท้าทายขององค์การ เช่น มีการใช้
ข้อมูลในประเด็นความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ผล
การประเมิน PART และ PMQA ตลอดจนมี
การนําผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนด้วย 
 การวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปี ของกรมปศุสัตว์ 
เป็นไปเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
นอกจากน้ัน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุ
สัตว์จึงจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยใช้
แนวทางการบริหารความเส่ียงตามหลักการ
บริหารความเส่ียง (COSO) และตามหลัก
ธรรมาภิบาล นอกจากนี้ในหลายประเด็นได้
ถูกกําหนดเป็นนโยบายการกํากับองค์การท่ีดี 

I  สามารถแสดงให้เห็น
ว่าการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ที่วิเคราะห์ถึง
ความเส่ียงด้านการเงิน 
สังคม และจริยธรรม 
กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ด้านอ่ืนๆ ได้ถูกนําไปใช้
ในการจัดทําแผนธรรมา 
ภิบาล หรือนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดี 

-  

SP3 
 

ส่วนราชการต้องมีการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านการ

A  มีแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากร

1 มีกระบวนการการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านการ

 กรมปศุสัตว์มีการวางแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ครอบคลุม 
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บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของส่วน
ราชการ รวมท้ังต้องมี
การวางแผนเตรียมการ
จัดสรรทรัพยากรอ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคล อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 

o การวางแผนและ
บริหารกําลังคน 

o แผนพัฒนา
บุคลากร 

o แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูง
ในสายงานหลัก 

o แผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

บริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยครอบคลุม
ประเด็นต่อไปน้ี การ
วางแผนและการบริหาร
กําลังคน แผนพัฒนา
บุคลากร แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงในสายงานหลัก 
แผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ด้านการวางแผนและบริหารกําลังคน 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
ในสายงานหลัก และแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจาก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี เพ่ือให้บุคลากรมีความ
พร้อมต่อการดําเนินการตามแผนฯ ซึ่งจะ
ส่งผลให้กรมปศุสัตว์สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

L/I 
 
 
 
 
 
 

 มีการทบทวนแผน 
กลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

2 มีการวางแผน
เตรียมการจัดสรร
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ
รองรับการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
(สอดคล้องกับ SP6) 

 กรมปศุสัตว์มีการจัดทํารายละเอียด
แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม มีผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละแผนงาน/โครงการ มีการจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม 

3 มีการทบทวนแผนและ
การจัดทําแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 กรมปศุสัตว์มีการทบทวนแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

SP4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารต้องมีการ
ส่ือสารและทําความ
เข้าใจในเร่ือง
ยุทธศาสตร์และการนํา
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบติั ไป
ยังบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้
เข้าใจและนําไปปฏิบัติ 
รวมท้ังเพ่ือให้มีการ
ถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล 
 
 
 
 
 

A  สามารถแสดงให้เห็น
ถึงวิธีการหรือช่องทางท่ี
ผู้บริหารใช้ในการ
ส่ือสารและสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
แผนให้แก่บุคลากร 

1 ผู้บริหารมีกระบวนการ
การส่ือสารเร่ือง
ยุทธศาสตร์และการนํา
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบติั
ไปสู่บุคลากร ซึ่ง
ครอบคลุม    
- การถ่ายทอดกลยุทธ์
ขององค์การสู่การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
และแผนระดับหน่วย 
งานและระดับบุคคล 
- การปฏิบัติตาม
แผนงานและโครงการ 
- ตัวชี้วัดของแต่ละ
แผนปฏิบัติการ 
- บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์การ 
(อาจเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการสื่อสารใน LD1) 

 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์มีการส่ือสาร 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ไปยังบุคลากรภายใน
องค์การทุกระดับอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติ 
โดยวิธีการและช่องทาง ดังต่อไปน้ี  
- แจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ผ่านการประชุมผู้บริหาร 
- ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ 
 ผู้บริหารกรมปศุสัตวส่ื์อสารและสร้างความ
เข้าใจกับบคุลากรภายในองคก์ารเก่ียวกับ 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เช่น 
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ของ
องค์การ และตัวชี้วัด เพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ในระดับสํานัก/กอง 
รวมถึงเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตามแผน และ
รับรู้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ตลอดจนตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน 

D  การส่ือสารและสร้าง
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามแผน ต้อง

2 มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้ใน
การนําแผนไปสู่การ

 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์มีการสร้าง
บรรยากาศและส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
องค์การได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
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ครอบคลุมประเด็น 
o การถ่ายทอด    

กลยุทธ์องค์กรไปสู่การ
จัดทําแผนปฏิบัติการ 

o การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการ 

o ตัวชี้วัดของแต่ละ
แผนปฏิบัติการ 

o บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ประสบการณ์ในการทํางานที่ดี (Best 
Practices) ระหว่างกัน โดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น KM Forum และ CoP ทั้ง
ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย 

L  สามารถแสดงให้เห็น
ถึงวิธีการหรือช่องทางท่ี
บุคลากรใช้ในการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ 
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการ
ทํางาน 
 แสดงให้เห็นถึง
กิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีในการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติภายใน
ส่วนราชการ 

-   

SP5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีการ
ถ่ายทอด (Cascading) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับองค์การลงสู่ระดับ
หน่วยงาน (สํานัก/กอง) 
ทุกหน่วยงาน (ทั้งที่เป็น
สํานัก/กองท่ีมี
โครงสร้างรองรับตาม
กฎหมาย และสํานัก/
กองท่ีจัดต้ัง เพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการ
ภายในส่วนราชการเอง) 
และระดับบุคคล (อย่าง
น้อย 1 หน่วยงาน) 
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  มีการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ระดับองค์การ 
ซึ่งแสดงความเช่ือมโยง 
สอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของ
องค์การในด้านต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 
 มีกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครบทุกระดับ 
ดังต่อไปน้ี 

1. ระดับหน่วยงาน 
(ทุกสํานัก/กอง ทั้ง
สํานัก/กองท่ีมี
โครงสร้างรองรับตาม
กฎหมาย และสํานัก/
กองท่ีจัดต้ังเพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการ
ภายในส่วนราชการเอง) 
เงื่อนไข ****  การ
ประเมินข้อนี้จะ
พิจารณาว่ามีการ

1 มีการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ระดับองค์การ  
ซึ่งแสดงความเช่ือมโยง  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์    
พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของ
องค์การในด้านต่างๆ  
อย่างครบถ้วน 

 กรมปศุสัตว์มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ที่สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ขององค์การ 
 กรมปศุสัตว์มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับสํานัก/กอง 
โดยใช้แนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. (IPA) 
ส่วนการถ่ายทอดระดับสํานัก/กอง สู่ระดับ
บุคคล ใช้แนวทางตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด (PMS) ทั้งน้ีกรมปศุสัตว์ได้มีการ
กําหนดกรอบแนวทางในการถ่ายทอดค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการประเมินผลอย่าง
ชัดเจนที่มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ (กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์) 
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ดําเนินการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดหรือไม่ หากไม่มี 
ถือว่าไม่ได้ทําหัวข้อ 
SP5 แม้ว่าจะมีการ
ดําเนินงานในขั้นตอน
อ่ืน ถือว่าไม่ใช่การ
ดําเนินงานตาม SP5 ให้
ยุติการพิจารณาแต่
เพียงเท่านี้ ไม่ตรวจข้อ
ต่อไป 
ตัวอย่างเช่น ส่วน
ราชการนําเอาตัวชี้วัด
ของ ก.พ.ร. มาใช้โดย
มิได้ดําเนินการเพ่ิมเติม
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
ไม่ได้นําเป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วัดถ่ายทอด
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ต่างหน่วยงาน
กัน หรือ กําหนดตัวชี้วัด
ที่มิได้มีที่มาจากการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
เป็นต้น 

การดําเนินการ
ถ่ายทอดเป้าหมายจาก
ระดับองค์การลงสู่
สํานัก/กอง ส่วน
ราชการประจําจังหวัด
และระดับบุคคลจะยึด
ตามแนวทางท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. 
ส่งเสริม (แนวทางของ 
อ.พสุ  เตชะรินทร์ ใน 
“ชุดเคร่ืองมือการ
พัฒนาองค์การ 
(Organization 
Improvement 
Toolkits) ตามแนวทาง 
PMQA” ซึ่งปรากฏอยู่
ในเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

หากส่วนราชการ
ดําเนินการตามคู่มือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติการภาพรวม
ระบบบริหารผลงาน
และระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน 
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ก.พ. ส่งเสริมสามารถ
นํามาอ้างอิงเป็นผลการ
ดําเนินงานได้ 

2. ระดับบุคคล 
(อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

- การถ่ายทอด
เป้าหมายลงสู่ระดับ
บุคคลจะต้องดําเนินการ
อย่างน้อย 1 สํานัก/
กอง 
 มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือปฏิทิน
กิจกรรม (Gantt 
Chart) ในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินการตาม
ระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
จากระดับองค์การสู่
ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 
 มีแนวทางการ
ประเมินผลสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ี
ชัดเจน 
 มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีใช้ในการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารทั้งในระดับ
หน่วยงาน (ส่วน
ราชการ) และระดับ
บุคคล (สํานัก/กอง) 
 มีแนวทาง/วิธีการ
ติดตาม และรายงานผล
การดําเนินงานที่มี
ความถี่เหมาะสม 

D  มีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
หรือ ปฏิทินกิจกรรม 
(Gantt Chart) ในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย 
 มีการส่ือสารให้
บุคลากรในส่วนราชการ
รับทราบถึงกรอบการ

2 มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือปฏิทิน
กิจกรรม (Gantt 
Chart) ซึ่งมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับองค์การ
และบุคลากรที่สอด 
คล้องกับแผนที่
ยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
องค์การบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
รายละเอียดของแนวทางดังกล่าว
ประกอบด้วย 
- มีแผนปฏิบัติการถ่ายทอดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน 
(สํานัก/กอง) และระดับบุคคล (Gantt 
Chart) อย่างเป็นขัน้ตอน ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารภายในไตรมาสแรก 
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ประเมินผล และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
หรือปฏิทินกิจกรรม
(Gantt Chart) ในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
 มีข้อตกลงฯ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และ
สามารถใช้ประเมินผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ในระดับหน่วยงานและ
ในระดับบุคคล 
 มีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติราชการและมี
การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายในแต่ละ
ระดับที่มีความถี่
เหมาะสมและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
ในการดําเนินการ
เหมาะสม 
 มีการสรุปประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ประจําปี (ผล คะแนน) 
ครบทุกระดับ 

ของปีงบประมาณ 
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลสําเร็จของ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตาม
ข้อตกลงอย่างชัดเจน 
- มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารส่วน
ราชการ และสํานัก/กอง 
- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าและการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ รอบ 
6, 9 และ 12 เดือน 

L  มีสรุปบทเรียนจาก
การติดตาม
ความก้าวหน้าและ 
การรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 
มีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 

3 มีการติดตามความก้าว 
หน้า สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน และสรุป
บทเรียนของการ
ประเมินผลในระดับ
หน่วยงานและระดับ
บุคคล 

 กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามกรอบ
แนวทางในการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และการประเมินผล ทุกขั้นตอน ทั้ง
ในระดับหน่วยงาน (สํานัก/กอง) และระดับ
บุคคล ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้  
- มีการส่ือสารให้บุคลากรภายในองค์การ
รับทราบกรอบการประเมินผล และ
แผนปฏิบัติฯ (Gantt Chart) ให้บุคลากร
รับทราบทุกระดับ โดย 
- จัดทําเป็นคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
- จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
- มีการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับสํานัก/
กอง ระหว่าง รองอธิบดีผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน กับ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และ
ระดับบุคคล ระหว่าง ผู้อํานวยการสํานัก/
กอง กับ บุคลากรในหน่วยงาน 
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- มีการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ราชการ และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ในระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคล ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติฯ 
(Gantt Chart) โดย 
- การจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
- การรวบรวมและสรุปผลการประเมิน 
ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
- ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผล ระบบ
การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผลในระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- จัดทําข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป 

I  มีการเช่ือมโยง
ระหว่างผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานกับระบบ
แรงจูงใจ 

-   

SP6 ส่วนราชการต้องจัดทํา
รายละเอียดโครงการ
เพ่ือใช้ในการติดตามผล
การดําเนินงานให้
สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ได้สําเร็จ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่แผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

A  มีการจัดทํา
รายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ ซึ่ง
ต้องประกอบด้วย 

o ระยะเวลา
ดําเนินการในแต่ละ
กิจกรรม 

o ผู้รับผิดชอบในแต่
ละแผนงาน/โครงการ 

o การจัดสรร
งบประมาณ และ
ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ 

1 มีการติดตาม การ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน และการ
ปรับแผนงาน/โครงการ
หรือการปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 กรมปศุสัตว์มีการจัดทํารายละเอียด
แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม มีผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละแผนงาน/โครงการ มีการจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม 
 กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และได้มี
การติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ กิจกรรม ผ่านระบบ TLPS เป็น
ประจําทุกเดือน เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับแผนงานท่ีต้ังไว้ หากไม่เป็นไป
ตามแผนผู้บริหารจะเร่งรัด และกํากับอย่าง
ใกล้ชิด 

D  แสดงให้เห็นถึงความ 
สําเร็จในการดําเนินการ
ตามรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ 
ตามที่กําหนด 
 แสดงให้เห็นถึงมีการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยผ่านการ
ติดตามการดําเนินงาน

-   



74 | หน้า 
 

รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

ในแต่ละแผนงาน/
โครงการ 

SP7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐาน COSO เพ่ือ
เตรียมการรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนิน
แผนงาน/โครงการท่ี
สําคัญ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเส่ียง      
ด้านธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  แสดงเหตุผล/วิธีการ 
หลักเกณฑ์ในการคัด 
เลือกแผนงาน/โครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 อย่างน้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ละ 
1 แผนงาน/โครงการ 
โดยเป็นแผนงาน/
โครงการท่ีได้รับ
งบประมาณ และมี
ผลกระทบสูงต่อการ
บรรลุความสําเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น 
 วิเคราะห์ความเส่ียง
ของแผนงาน/โครงการ 
ตามมาตรฐาน COSO 
ซึ่งต้องนําความเส่ียง
เร่ืองธรรมาภิบาลที่
เก่ียวข้องมาเป็นปัจจัย
ในการวิเคราะห์ด้วย 
 มีแผนบริหารความ
เส่ียงที่สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ และมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
แผนฯ ที่ประเมินผลได้
ชัดเจน 

1 การจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงได้ใช้แนว
ทางการวิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน COSO 
รวมท้ังนําความเส่ียง
ด้านธรรมาภิบาลมา
วิเคราะห์ความเส่ียงของ
แผนงาน/โครงการ 

 กรมปศุสัตว์มีการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ที่มีความสําคัญ ที่จะต้องนํามาจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง โดยให้ความสําคัญกับ
แผนงาน/โครงการท่ีได้รับงบประมาณมาก 
และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสําเร็จ
ขององค์การ 
 นําแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมา
ดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างเป็น
ขั้นตอน ภายใต้กรอบมาตรฐานของ COSO 
และตามหลักธรรมาภิบาล 
 มีแผนบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์การประเมินความเป็นไปได้ 
และความรุนแรงของความเส่ียง โดย
ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน 
 มีการกําหนดแนวทางและกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รอบ 
8, 10 เดือน และ 12 เดือน 
 แผนบริหารความเส่ียงได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร 

D  ดําเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียงที่
กําหนดไว้ 

2 จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง  
พร้อมทั้งแสดงผลสําเร็จ
เปรียบเทียบก่อนและ
หลังดําเนินการตาม 
แผนฯ เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 

 จัดประชุมชี้แจง ทําความเข้าใจกับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ตามแผนบริหารความ
เส่ียง ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผน
บริหารความเส่ียง 
 ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตาม
กิจกรรม/โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผน
บริหารความเส่ียง 
 ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องรายงาน
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียง ตามระยะเวลาที่กําหนด 
(รายงานรอบ 8, 10 และ 12 เดือน) 
 กรมปศุสัตว์มีการรวบรวม และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย 
 ผลการดําเนินงานรายโครงการ 
 การสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมของกรมฯ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงในปีต่อไป และผู้บริหารให้
ความเห็นชอบและรับทราบรายงานสรุปผล 
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L  มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียงต่อ
ผู้บริหารอย่างน้อย 2 
ไตรมาส โดยสรุปผล
การดําเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข 
 จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง 
พร้อมทั้งแสดงผลสําเร็จ
เปรียบเทียบก่อนและ
หลังดําเนินการตาม 
แผนฯ เม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ กรณีเป็น
แผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณต่อไป 
จะต้องมีการสรุป
วิเคราะห์ความเส่ียงที่
เหลืออยู่ 

-   

หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
CS1 ส่วนราชการมีการ

กําหนดกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามพันธกิจเพ่ือให้
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

A  มีการกําหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียครบตามพันธ
กิจท่ีกําหนดไว้ 

1 มีกระบวนการกําหนด
กลุ่มผู้รับบริการและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมพันธกิจของ
ส่วนราชการ เพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 กรมปศุสัตว์ มีการกําหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม
ปศุสัตว์ เพ่ือทําให้เกิดความชัดเจน ในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการตามพันธ
กิจของกรม และตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการวิเคราะห์
ความต้องการและความคาดหวัง จากผล
การสํารวจ แล้วนํามาจัดกลุ่ม ได้ดังน้ี 
กลุ่มผู้รับบริการ : 
- เกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 
- ผู้ประกอบการเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
- ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
- ประชาชน 
- ชุมชน 
- องค์การภาครัฐ 
- องค์การภาคเอกชน 
- เครือข่ายปศุสัตว์ 

I  การกําหนดกลุ่ม
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ

-   
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 

CS2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีช่องทาง
การรับฟังและเรียนรู้
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพ่ือนํามาใช้
ในการปรับปรุงและ
เสนอรูปแบบการบริการ
ต่างๆ โดยแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของ
ช่องทางการส่ือสาร
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  ส่วนราชการมี
ช่องทางการรับฟังและ
เรียนรู้ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของช่อง
ทางการส่ือสารดังกล่าว 

1 มีกระบวนการในการรับ
ฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความเหมาะสมของ
แต่ละกลุ่ม 

 กรมปศุสัตว์กําหนดช่องทางการรับฟัง
และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจาก 
- ความสามารถและความครอบคลุมในการ
เข้าถึงกลุ่ม 
- ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และง่าย
ในการติดต่อเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

D/I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนราชการนํา
ข้อมูลที่ได้จากช่องทาง
ต่างๆ มาปรับปรุงการ
ทํางานให้ดีขึ้น 1 
กระบวนงาน หรือ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 

2 มีกระบวนการในการนํา
ข้อมูลที่ได้จากช่องทาง
ต่างๆ  มาปรับปรุงการ
ทํางาน (สอดคล้องกับ 
PM 6) 

 ช่องทางในการส่ือสาร รับฟังและเรียนรู้
ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม
ปศุสัตว์ ได้แก่ 
- การติดต่อโดยตรง 
- ผ่านส่ือต่างๆ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์) 
- การอบรม ประชุม สัมมนา 
- เครือข่าย 
- กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับจากช่องทาง
ต่างๆ มาวิเคราะห์หาความต้องการ และ
ความคาดหวังที่เปล่ียนแปลงไป แล้วนําไป
ปรับปรุงกระบวนงานในการให้บริการ เช่น 
การเพ่ิมกระบวนงานบริการผ่านระบบ e-
service เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ 

3 มีกระบวนการในการ
ประเมินและปรับปรุง
วิธีการรับฟังและเรียนรู้
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 กรมปศุสัตว์มีกระบวนการการประเมิน
และปรับปรุงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประเมินประสิทธิภาพการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการจากช่องทางต่างๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการตอบสนองในคร้ังที่
ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงและปรับเปล่ียนวิธีการ
รับฟังในคร้ังต่อไป จากกระบวนการรับฟัง
ความเห็น ดังต่อไปน้ี 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- เว็บบอร์ด 
- กล่องรับความเห็น 
- จดหมายเวียนสํารวจความพึงพอใจ มีการ
ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ วิธีต้ัง
คําถามและรูปแบบการจัดการเวียนส่ง 
เพ่ือให้เข้าถึงผู้รับบริการมากที่สุด 
- การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การเปิดให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียตอบแบบสอบถามออนไลน์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
- กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้รับบริการออนไลน์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพ่ือรองรับการบริหารข้อมูล
ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ 

CS3 
 
 

ส่วนราชการมีระบบที่
ชัดเจนในการรวบรวม
และจัดการข้อร้องเรียน 
/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย 
โดยมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์
เพ่ือกําหนดวิธีการและ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที 

A  ส่วนราชการมีระบบ
ในการรวบรวมข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย 

1 มีกระบวนการในการ
รวบรวมข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย 
และวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว โดยระบุ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ  
ได้อย่างชัดเจน โดยมี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

 กรมปศุสัตว์วางระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน โดยกําหนดเป็นระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 
2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 
 กรมปศุสัตว์มีการติดตามคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีช่องทาง
ต่างๆ ที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือรับฟัง ข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย 
นอกจากน้ียังจัดให้มีระบบการสํารวจความ
คิดเห็นผู้รับบริการ ทั้งระดับหน่วยงาน และ
ระดับองค์การ 

D  ส่วนราชการมีการ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/
กลุ่มงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย 

2 มีระบบในการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย ที่
มีการกําหนดตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และ
เป้าหมายอย่างชัดเจน 

 กรมปศุสัตว์มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
โดยกําหนดเป็นระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2553 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 
 กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีคณะทํางานที่
เป็นผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชยเพ่ือ
ดําเนินการ กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
วิเคราะห์ผลการดําเนินการ และแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนสรุปผลการดําเนินการ 
 กรมปศุสัตว์มีระบบการบริหารจัดการคํา
ชมเชย โดยกําหนดให้มีการแจ้งเวียนคํา
ชมเชยให้ทราบโดยท่ัวกัน มีการยกย่องเชิด
ชูเกียรติเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงานวันสถาปนา
กรมฯ ประจําปี) 

L  ส่วนราชการมีระบบ
และผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามและประเมินผล
คุณภาพการให้บริการ 
และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

3 มีระบบและผู้รับผิดชอบ
ในการติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพการ
ให้บริการอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที 
(พิจารณาท่ีความถี่ใน
การติดตาม) 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามระเบียบกรม
ปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน พ.ศ. 2553 โดยมี ศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ต้ังอยู่ที่กลุ่มวินัย กอง
การเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  
 กรมปศุสัตว์มีการสํารวจความคิดเห็นใน
ระดับหน่วยงาน และองค์การ ปีละ 2 คร้ัง 
และมีการรับฟัง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
ได้กําหนดไว้ เพ่ือติดตามคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

I  ส่วนราชการสามารถ
ระบุตัวอย่างท่ีนําข้อ
ร้องเรียน/เสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น และคํา

4 มีการติดตามประเมนิผล 
เพ่ือปรับปรุงกระบวน 
การจัดการข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

 กรมปศุสัตว์มีการประเมินผลระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น เป็นประจําทุกปีเพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น 
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ชมเชยจากการรับฟังใน
ช่องทางต่างๆ มา
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงาน 

และคําชมเชย เพ่ือ
สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที 

CS4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีการสร้าง
เครือข่าย และจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  ส่วนราชการมีข้อมูล
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เปน็
เครือข่าย รวมท้ังมี
ช่องทางการติดต่อกับ
เครือข่ายอย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

1 มีการกําหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่จะเป็น
เครือข่าย 

 กรมปศุสัตว์มีการคัดเลือกผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเพ่ือสร้าง
เป็นเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ในการดําเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
- เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
- เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร
สัตว์ 
- เครือข่ายการพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วน
ร่วมสําหรับเกษตรกรรายย่อย                    
- เครือข่ายเรียนรู้การเล้ียงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เครือข่ายเอกชนดําเนินภารกิจด้านการ
ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
- เครือข่ายผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ 
Greenstaralert 

D/L
/I 
 มีกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2 กําหนดช่องทางในการ
ติดต่อกับกลุ่มดังกล่าว 
(อาจเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ CS 2 และ 
CS 3) 

 กรมปศุสัตว์จัดให้มีช่องทางในการติดต่อ
กับเครือข่ายต่างๆ เช่น 
- จดหมายเวียนทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ 
- การประชุมสัมมนา 
- เว็บบอร์ด 
- หนังสือราชการ 

3 มีกระบวนการและ
กิจกรรม ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 กรมปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยให้เครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ในฐานะผู้จัด
งาน ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชม เช่น งาน
ปศุสัตว์ปลอดโรค เนื้อสัตว์ปลอดภัย 

CS5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีการ
ดําเนินการในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการผ่าน
กระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ  ที่เป็น
การส่งเสริมระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  ส่วนราชการสามารถ
แสดงระบบหรือวิธีการ 
หรือกลไกในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารราชการที่
เชื่อมโยงหรือเก่ียวข้อง
กับภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตร์และแสดงให้
เห็นถึงการกําหนดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 
 ส่วนราชการจัดให้มี
ระบบ/วิธีการ ในการ
เปิดช่องทางให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้ง 
หรือผู้รับบริการได้เข้า

1 มีการดําเนินการในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการผ่าน
กระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
การส่งเสริมระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 กรมปศุสัตว์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการใน
ภารกิจของกรม และระดับการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจและแต่ละกลุ่มของประชาชนที่เข้า
มามีส่วนร่วม เช่น 
- ภารกิจการผลิตไก่พ้ืนเมือง เปิดโอกาสให้
เกษตรกรที่ผลิตไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดํา
เชียงใหม่ 1 เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 ใน
ระดับ Empowerment โดยให้ดําเนินการ
เองท้ังหมดเพ่ือให้มีการผลิตที่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
- ภารกิจการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์เปดิ
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับ 
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มามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของส่วน
ราชการ 

Collaboration 

D  ส่วนราชการมี
ช่องทางในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่มีความ
หลากหลายและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
น้อย 3 ช่องทาง โดย
ข้อมูลข่าวสารต้อง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันกาล 
 ส่วนราชการมี
ช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่กลุ่มเป้า 
หมายสามารถเข้าถงึได้ 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
และมีการจัดทํารายงาน
สรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 ส่วนราชการสามารถ
ให้ตัวอย่างการ
ดําเนินการ/โครงการ 
หรือ กิจกรรม  หรือเวที 
หรือวาระต่างๆ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการดําเนิน 
การในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมตามระดับการมี
ส่วนร่วมท่ีไม่ตํ่ากว่า
ระดับการเข้ามา
เก่ียวข้อง (Involve) 

2 มีกระบวนการ ในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย รวมท้ังการ
รายงานหรือเผยแพร่ผล
การดําเนินงานให้แก่
ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้ง
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง  
เชื่อถือได้ และทันกาล 

 กรมปศุสัตว์ส่ือสารกับกลุ่มเครือข่ายที่ 
เข้ามามีส่วนร่วม โดยการนําเสนอข้อมูล 
ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มเครือข่าย
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันกาล รวมถึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้
ช่องทาง ดังน้ี 
- การประชุมสัมมนา ชี้แจง 
- ส่ือสารผ่านกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  
- แผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
- เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
- การออกติดตามให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
- หนังสือราชการ 
- กรมปศุสัตว์มีการจัดทํารายงานสรุปความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอส่วนราชการ 
ปีละ 1 คร้ัง 
 ในปี 2554 กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการ
เปิดโอกาสให้กลุ่มห้องปฏิบัติการภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
ระดับ Collaboration และได้จัดกิจกรรม
พิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้อง 
ปฏิบัติการ ให้แก่ห้องปฏิบัติการท่ีรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ 
 กรมปศุสัตว์ได้เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ห้องปฏิบัติการ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ 

L  ส่วนราชการได้มีการ
แสดงให้เห็นว่าได้มีการ
รายงาน หรือเผยแพร่
ผลการดําเนินงานให้แก่
ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้ง 

3 ทบทวนกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และมี
แผนในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นหรือแสดงให้เห็น
ว่ามีการขยายขอบเขต
หรือกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมขึ้น 

 กรมปศุสัตว์ทบทวนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกกลุ่มภารกิจ และมี
แผนการยกระดับและขยายการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น 
- กลุ่มเกษตรกรมีการยกระดับการมีส่วนร่วม
ให้เกษตรกรเข้ามาดําเนินการเองในการผลิต 
- กลุ่มผู้ประกอบการมีการยกระดับการมี
ส่วนร่วมให้ผู้ประกอบการดําเนินการเองแต่
อยู่ภายใต้การกํากับดูแล และควบคุม
คุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตาม
กฎหมาย 
 กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายในการส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ระดับ
สูงสุดเท่าที่มีความเป็นไปได้ในแต่ละกลุ่ม 
เช่น ปัจจุบันได้มีการดําเนินการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับ 
Collaboration และ Empowerment ใน
บางกลุ่มแล้ว 

I  ส่วนราชการมีกรอบ
แนวคิดหรือแนวทาง
หรือแผนในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นหรือแสดงให้เห็น
ว่ามีการขยายขอบเขต
หรือกลุ่มเป้าหมายใน
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

-   

CS6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีการวัดทั้ง
ความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
ตามที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือ
นําผลไปปรับปรุงการ
ให้บริการและการ
ดําเนินงานของส่วน
ราชการ 
 
 
 
 

A  หลักฐานการวัด
ความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผลท่ีได้ 
 หลักฐานการวัด
ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผลท่ีได้ 

1 มีกระบวนการวัดความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ
การให้บริการ 

 กรมปศุสัตว์มีระบบการดําเนินการสํารวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่มในช่วงกลางปี 
และปลายปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการ
ติดตามผลการดําเนินงานและการให้บริการ
ของกรม เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุง
กระบวนงานบริการให้ดีขึ้น 

L/I  แสดงให้เห็นว่าได้นํา
ผลไปปรับปรุงการ
ให้บริการและการ
ดําเนินงานของส่วน
ราชการ 

2 มีกระบวนการวัดความ
ไม่พึงพอใจของผู้รับ 
บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพการให้บริการ 

 กรมปศุสัตว์มีระบบการดําเนินการสํารวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่มในช่วงกลางปี 
และปลายปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการ
ติดตามผลการดําเนินงานและการให้บริการ
ของกรม เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุง
กระบวนงานบริการให้ดีขึ้น 

3 มีการนําผลการวัดความ
พึงพอใจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ และการ
ดําเนินงาน 

 กรมปศุสัตว์รวบรวมและประเมินผลผล
การสํารวจความต้องการ ความคาดหวัง 
ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
นํามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนงานบริการให้ดีขึ้น เช่น การ
ให้บริการขอใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์ โดย
ระบบ e-service เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และลดภาระค่าใช้จ่าย 

4 มีการนําผลการวัดความ
ไม่พึงพอใจไปปรับปรุง
การให้บริการ และการ
ดําเนินงาน 

 กรมปศุสัตว์รวบรวมและประเมินผลผล
การสํารวจความต้องการ ความคาดหวัง 
ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
นํามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนงานบริการให้ดีขึ้น เช่น การ
ให้บริการขอใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์โดย
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ระบบ e-service เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และลดภาระค่าใช้จ่าย 

CS7 ส่วนราชการต้อง
กําหนดมาตรฐาน คู่มือ 
แนวทาง การปฏิบัติของ
บุคลากรในการ
ให้บริการ ระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน
บริการในแต่ละงาน  
โดยมีการจัดทําแผนภูมิ
หรือคู่มือการติดต่อ
ราชการโดยประกาศให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทราบ เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

A/D
/I 
 ตัวอย่างมาตรฐาน
หรือวิธีการให้บริการที่
ได้จัดทําไว้ รวมท้ังมีการ
จัดทําและประกาศให้
ประชาชนได้ทราบ
แผนภูมิหรือคู่มือการ
ติดต่อราชการที่ระบุ
ระยะเวลาการให้บริการ
ที่ชัดเจนในภารกิจหลัก
ขององค์การ 

1 มีการกําหนดมาตรฐาน
การให้บริการซึ่งมีกรอบ
เวลาชัดเจน และ
ประกาศเผยแพร่คู่มือ
การติดต่อราชการให้
ประชาชนทราบ 

 กรมปศุสัตว์มีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน 
ในการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการในแต่ละงาน โดย 
- จัดทําแผนภูมิ/คู่มือการติดต่อราชการ 
- ประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบ : 
- ณ สถานที่ให้บริการ 
- เว็บไซต์หน่วยงาน 
- เอกสาร 

2 จัดทําคู่มือการทํางาน
ของบุคลากรในการ
ให้บริการเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

 กรมปศุสัตว์มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการในแต่ละงาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดทําเอกสาร คู่มือ
และแนวทางการปฏิบัติงานในการให้บริการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละ
งาน 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
IT1 ส่วนราชการต้องมีระบบ

ฐานข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
นอกจากน้ีต้องมี
ฐานข้อมูลเก่ียวกับผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
รวมท้ังตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และทันสมัย 

A  แสดงการวิเคราะห์
ข้อมูลที่จําเป็นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 แสดงการทบทวน
ฐานข้อมูลทั้งหมดในแต่
ละยุทธศาสตร์ที่มี 
 แสดงแนวทางในการ
คัดเลือกข้อมูลที่จํา
เป็นมาจัดทําฐานข้อมูล
ใหม่อย่างน้อย
ยุทธศาสตร์ละ 1 
ฐานข้อมูล โดย CIO 
หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 
 แสดงแนวทางการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ได้ครบถ้วน (กรณีที่ต้อง
มีการปรับปรุง) 

1 มีกระบวนการทบทวน
และวิเคราะห์ฐานข้อมูล
ที่จําเป็นในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติราชการ และมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ให้มีความครบถ้วน 

 กรมปศุสัตว์มีแนวทางในการวิเคราะห์ 
ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นในการ
ดําเนินการสําหรับแต่ละยุทธศาสตร์ โดย
พิจารณาจากความจําเป็นในการใช้ข้อมูล 
(ความถี่ในการใช้) และระดับความสําคัญ
ของข้อมูล (ความสําคัญของข้อมูล และ
ความเสียหายหากไม่มีข้อมูล) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนา และจัดทําเป็นฐานข้อมูล แล้วแต่
กรณี เช่น ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ข้อมูลที่
จําเป็นต้องเก็บเพ่ิมเติม ข้อมูลที่จําเป็นต้อง
ปรับปรุง และข้อมูลที่ควรยกเลิก รวมถึง
ฐานข้อมูลที่ต้องจัดทําขึ้นใหม่ตามความจํา
เป็น เพ่ือให้มีข้อมูลที่มีความครอบคลุม 
ถูกต้อง ทันสมัย ตอบสนองต่อการใช้งาน
สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี รวมถึงตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 

D  แสดงฐานข้อมูลที่ได้
พัฒนาขึ้นในปี 2554 ได้
ครบถ้วน 
 แสดงฐานข้อมูลที่ได้
ทําการปรับปรุงในปี 
2554 ได้ครบถ้วน 
 แสดงฐานข้อมูลผล
การดําเนินงานของ

2 มีฐานข้อมูลเก่ียวกับผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผน 
ปฏิบัติราชการ ที่
ครอบคลุม  ถูกต้อง  
และทันสมัย 

 ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลที่จําเป็น
สําหรับแต่ละยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุม 
ถูกต้อง และทันสมัย ตามความเหมาะสมที่
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ 

3 มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติ

 ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
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รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2550-2554 
โดยแสดงรายละเอียด
ของผลการดําเนินงาน 
เช่น กรณีเป็นร้อยละ 
ต้องแสดงค่าเศษและ
ส่วน กรณีเป็นตัวชี้วัด
ขั้นตอนต้องแสดง
รายละเอียดส่ิงที่ได้ทํา 

ราชการที่ครอบคลุม 
ถูกต้องและทันสมัย 

ปฏิบัติราชการ ประจําปี 2550-2554 ให้
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

IT2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการทบทวน
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่า กระบวนการละ 
1 ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

A  แสดงการวิเคราะห์
ข้อมูลที่จําเป็นในแต่ละ
กระบวนการสร้าง
คุณค่า 
 แสดงการทบทวน
ฐานข้อมูลทั้งหมดใน
กระบวนการที่สร้างคุณ
ค่าที่จัดทําไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2553 
 แสดงแนวทางในการ
คัดเลือกข้อมูลที่จําเป็น 
มาจัดทําฐานข้อมูลใหม่
หรือแนวทางการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ได้ครบถ้วน (กรณีที่ต้อง
มีการปรับปรุง) แต่ละ
กระบวนการสร้าง
คุณค่า โดย CIO หรือ 
CEO เปน็ผู้อนุมัติอย่าง
น้อยกระบวนการละ 1 
ฐานข้อมูล (ในกรณีส่วน
ราชการมีมากกว่า 4 
กระบวนการ) 

1 มีกระบวนการทบทวน
และวิเคราะห์ฐานข้อมูล
ของกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า และมีแนวทางที่
ชัดเจนในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดิมให้มีความ
ครบถ้วน 

 กรมปศุสัตว์มีแนวทางในการวิเคราะห์ 
ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นสําหรับ
กระบวนการสร้างคุณค่า เพ่ือใช้สนับสนุน
การดําเนินงาน และการตัดสินใจ โดย
พิจารณาจากความจําเป็นในการใช้ข้อมูล 
(ความถี่ในการใช้) และระดับความสําคัญ
ของข้อมูล (ความสําคัญของข้อมูล และ
ความเสียหายหากไม่มีข้อมูล) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนา และจัดทําเป็นฐานข้อมูล แล้วแต่
กรณี เช่น ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ข้อมูลที่
จําเป็นต้องเก็บเพ่ิมเติม ข้อมูลที่จําเป็นต้อง
ปรับปรุง และข้อมูลที่ควรยกเลิก รวมถึง
ฐานข้อมูลที่ต้องจัดทําขึ้นใหม่ตามความจํา
เป็น เพ่ือให้มีข้อมูลที่มีความครอบคลุม 
ถูกต้องและทันสมัย 

D  แสดงฐานข้อมูลที่ได้
พัฒนาขึ้นในปี 2554 ได้
ครบถ้วน 
 แสดงฐานข้อมูลที่ได้
ทําการปรับปรุงในปี 
2554 ได้ครบถ้วน 
(กรณีที่ต้องมีการ
ปรับปรุง) 

2 มีฐานข้อมูลของ
กระบวนการที่สร้างคุณ
ค่าที่ครอบคลุมถูกต้อง 
และทันสมัย 

 กรมปศุสัตว์มีฐานข้อมูลของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า ที่ครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลทําการตรวจสอบและจัดเก็บโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
เช่น ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ (e-service) 

3 มีกระบวนการในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่จําเป็นสําหรับกระบวนการสร้าง
คุณค่าให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ 

IT3 
 
 
 

ส่วนราชการต้องมี
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการสนับสนุน

A  แสดงการวิเคราะห์
ข้อมูลที่จําเป็นใน
กระบวนการสนับสนุน 
 แสดงการทบทวน

1 มีกระบวนการทบทวน
และวิเคราะห์ฐานข้อมูล
ของกระบวนการ
สนับสนุน และมี

 กรมปศุสัตว์มีแนวทางในการวิเคราะห์ 
ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นสําหรับ
กระบวนการสนับสนุน เพ่ือใช้สนับสนุนการ
ดําเนินงาน และการตัดสินใจ โดยพิจารณา
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รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการละ 1 
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาน ข้อมูลทั้งหมดใน
กระบวน การสนับสนุน
ที่จัดทําไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2553 
 แสดงแนวทางในการ
คัดเลือกข้อมูลที่จํา
เป็นมาจัดทําฐานข้อมูล
ใหม่หรือแนวทางการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ได้ครบถ้วน (กรณีที่ต้อง
มีการปรับปรุง) แต่ละ
กระบวนการสนับสนุน 
โดย CIO หรือ CEO 
เป็นผู้อนุมัติอย่างน้อย
กระบวนการละ 1 
ฐานข้อมูล (ในกรณีส่วน
ราชการมีมากกว่า 2 
กระบวนการให้
ดําเนินการเพียง 2 
กระบวนการ) 

แนวทางท่ีชัดเจนในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ให้มีความครบถ้วน 

จากความจําเป็นในการใช้ข้อมูล (ความถี่ใน
การใช้) และระดับความ สําคัญของข้อมูล 
(ความสําคัญของข้อมูล และความเสียหาย
หากไม่มีข้อมูล) เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และ
จัดทําเป็นฐานข้อมูล แล้วแต่กรณี เช่น 
ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ข้อมูลที่จําเป็นต้องเก็บ
เพ่ิมเติม ข้อมูลที่จําเป็นต้องปรับปรุง และ
ข้อมูลที่ควรยกเลิก รวมถึงฐานข้อมูลที่ต้อง
จัดทําขึ้นใหม่ตามความจําเป็น เพ่ือให้มี
ข้อมูลที่มีความครอบคลุม ถูกต้องและ 
ทันสมัย 

D  แสดงฐานข้อมูลที่ได้
พัฒนาขึ้นในปี 2554 ได้
ครบถ้วน 
 แสดงฐานข้อมูลที่ได้
ทําการปรับปรุงในปี 
2554 ได้ครบถ้วน 
(กรณีที่ต้องมีการ
ปรับปรุง) 

2 มีฐานข้อมูลของ
กระบวนการสนับสนุน    
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
และทันสมัย 

 กรมปศุสัตว์มีฐานข้อมูลของกระบวนการ
สนับสนุน ที่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ 
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลทํา
การตรวจสอบและจัดเก็บโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เช่น ระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

3 มีกระบวนการในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่จําเป็นสําหรับกระบวนการ
สนับสนุนให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ 

IT4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้องมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมลู 
ข่าวสารและรับบริการ
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  แสดงการวิเคราะห์
ข้อมูลที่จําเป็นหรือ
ความรู้ที่เก่ียวข้องของ
ส่วนราชการเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้า
ค้นหาได้ 
 แสดงการวิเคราะห์
งานบริการท่ีเก่ียวข้อง
กับส่วนราชการเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้า
ใช้บริการ 
 แสดงการทบทวน
ข้อมูลที่จําเป็นหรือ
ความรู้ที่เก่ียวข้องของ
ส่วนราชการเพ่ือให้
ประชาชนสามารถ

1 มีแนวทางในการจัดทํา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้
ประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ 

 กรมปศุสัตว์จัดทําเว็บไซต์เพ่ือบริการ
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ สําหรับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
ข้อมูลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มี
แนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
- มีกฎหมายเฉพาะให้ต้องดําเนินการ 
(พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540) 
- เป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมี
ความต้องการสูง 
- เป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
โดยท่ัวไป และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 



84 | หน้า 
 

รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าถึงและค้นหาข้อมูล
ได้ที่ได้ดําเนินการใน
อดีต 
 แสดงการทบทวน
งานบริการท่ีเก่ียวข้อง
กับส่วนราชการเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้า
ใช้บริการท่ีได้
ดําเนินการไว้ในอดีต 
 แสดงแนวทางในการ
คัดเลือกข้อมูลที่จํา
เป็นมาจัดทําการค้นหา
ข้อมูลใหม่ โดย CIO 
หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ
อย่างน้อย 1 ข้อมูล 
 แสดงแนวทางในการ
คัดเลือกงานบริการที่จํา
เป็นมาจัดทํางานบริการ
ใหม่ โดย CIO หรือ 
CEO เป็นผู้อนุมัติอย่าง
น้อย 1 งานบริการ 
 แสดงแนวทางการ
ปรับปรุงระบบสืบคน้
ข้อมูลเดิมได้ครบถ้วน 
(กรณีที่ต้องมีการ
ปรับปรุง) 
 แสดงแนวทางการ
ปรับปรุงงานบริการเดิม
ได้ครบถ้วน (กรณีที่ต้อง
มีการปรับปรุง) 

D  แสดงการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
 แสดงการให้บริการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้ 
 แสดงงานบริการผ่าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้
พัฒนาขึ้นในปี 2554 
 แสดงงานบริการท่ีได้
ปรับปรุงในปี 2554 
(กรณีที่ต้องมีการ
ปรับปรุง) 

2 มีแนวทางในการจัดทํา
กระบวนการให้บริการ
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กรมปศุสัตว์มีการให้บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยมี
แนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
- เป็นงานบริการท่ีมีผู้รับบริการเป็นจํานวน
มาก 
- เป็นงานบริการท่ีสามารถให้บริการผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ได้ 
- มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3 มีข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ และเป็น
ทางการ รวมท้ังสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูล 

 กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ 
ผ่านเว็บไซต์ URL: http://www.dld.go.th 
 กรมปศุสัตว์มีการให้บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) อย่าง
กว้างขวาง เช่น 
- การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 
- การออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์ ซาก
สัตว์ (e-signature) 
- บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
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4 มีแนวทางในการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และให้บริการประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น 

 กรมปศุสัตว์มีการติดตามประเมินผล
ระบบการให้บริการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง 
โดย 
- การวิเคราะห์และประเมินความสามารถ
ในการตอบสนองของระบบท่ีมีต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
- การรับฟังความต้องการและข้อร้องเรียน
ผ่านระบบ call center  
- การสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้
บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์           
หากไม่สามารถตอบสนองได้ตามความ
ต้องการอย่างเหมาะสม กรมฯ จะ
ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ เช่น การปรับปรุง
ระบบ e-service การขยาย bandwidth 
การเพ่ิมข้อมูล และสารสนเทศท่ีจําเป็น 

IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบ
การติดตาม เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย (Warning 
System) เช่น การ
กําหนดระบบการเตือน
ภัยแบบสัญญาณไฟ
จราจร การจัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการ 
(Operation Room, 
Management 
Cockpit, War Room) 
ที่บ่งชี้ถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

A  แสดงระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และ
เตือนภัย (Warning 
System) 
 แสดงข้อมูลความถี่ 
และความเสียหายของ
ภัยที่เคยเกิดขึ้น 

1 มีระบบการติดตาม เฝ้า
ระวัง และเตือนภัย      
ที่บ่งชีค้วามเปล่ียนแปลง
หรือภัยที่เกิดขึ้น ความถี่ 
และความเสียหาย 

 กรมปศุสัตว์ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในประเด็น
ต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ออนไลน์ ได้แก่  
- การติดตามผลการดําเนินงานผ่านระบบ 
TLPS 
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ส่วนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ผ่านระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผล
การดําเนินงานรายไตรมาส  
 นอกจากน้ีกรมปศุสัตว์ได้มีการจัดทําระบบ
ติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภัย สําหรับ
กระบวนการสร้างคณุค่าที่สําคัญๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือทราบสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงได้อย่าง
ทันท่วงที และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขององค์การ เช่น ระบบ
บริการรับแจ้งโรคระบาดสัตว์ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
เป็นต้น 

D  แสดงการรายงาน
หรือนําเสนอข้อมูลให้
ผู้บริหารผ่านระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร (Executive 
Information System 
: EIS) หรือระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 
(Geographic 

2 มีระบบการรายงานหรือ
เสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร
ผ่านระบบสารสนเทศ 

 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์บริหารผลการ
ดําเนินงาน โดยใช้ข้อมูล สารสนเทศจาก
ระบบต่างๆ ที่ได้จัดทําขึ้น เช่น ระบบ TLPS 
ระบบ GFMIS ระบบ GIS ระบบ e-service 
เป็นต้น โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูและ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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Information System 
: GIS) 

L  แสดงรายละเอียด
การปรับปรุงระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และ
เตือนภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิมที่เคยมีอยู่ 

3 มีกระบวนการปรับปรุง
ระบบการติดตาม เฝ้า
ระวัง และเตือนภัย 

 กรมปศุสัตว์มีการติดตามประเมินผล
ระบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยประเมิน
ความสามารถในการตอบสนองของระบบท่ี
มีต่อความต้องการของผู้ใช้งาน หากระบบ
นั้นๆ ไม่สามารถตอบสนองได้ตามความ
ต้องการจะดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ เช่น ระบบ   
e-service มีการเพ่ิมความสามารถในการ
ตรวจสอบการลงนามใบอนุญาต เป็นต้น 

IT6 ส่วนราชการต้องมีระบบ
บริหารความเส่ียงของ
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

A  แสดงการทบทวน
นโยบายความม่ันคง 
 แสดงผลการจัดทํา
นโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยขององค์การ
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร โดย CIO หรือ 
CEO เป็นผู้อนุมัติ 
 แสดงผลการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของข้าราชการในการ
ดําเนินงานทางด้าน
ความม่ันคงปลอดภัย
สําหรับสารสนเทศ
องค์การ 
 แสดงระบบ
สารสนเทศท่ีมีทั้งหมด
ในองค์การ 
 แสดงระบบรักษา
ความม่ันคงและ
ปลอดภัย (Security) 
ของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 
หากไม่มีประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งใน 8 
ประเด็น ไม่ให้คะแนน 
 แสดงรายละเอียด
แผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ (IT 
Contingency Plan) 

1 มีการบริหารความเส่ียง
ของระบบข้อมูล 
สารสนเทศขององค์การ 
และมีการปฏิบัติตาม
แผน เพ่ือรักษาความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล 

 กรมปศุสัตว์มีการบริหารความเส่ียงของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีการ
วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง และนํามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการทบทวน และจัดทํา
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมปศุสัตว์ 
 กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมปศุสัตว์ ในประเด็นต่างๆ เช่น การ 
back up ข้อมูล การกําหนดสิทธิผู้ใช้งานใน
ระบบการรักษาความปลอดภัยห้อง server 
เป็นต้น 

D  แสดงผลการปฏิบัติ
ตามแผนแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัยพิบัติ

-   
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ที่อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ (IT 
Contingency Plan) 
 แสดง Access 
Rights ที่ถูกต้องและ
ทันสมัยได้อย่างน้อย 1 
ระบบ 

IT7 ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ 
และนําแผนไปปฏิบติั 

A  แสดงแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action 
Plan) อย่างน้อย 3 องค์
ความรู้ ตามแนวทางท่ี
กําหนด 

1 มีการแสดงว่าองค์
ความรู้มีความจําเป็นต่อ
การบรรลุเป้าหมายของ
ประเด็นยุทธศาสตร์
คุณภาพการจัดทําแผน 

 ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้กรม
ปศุสัตว์ได้วิเคราะห์และระบุองค์ความรู้ที่
จําเป็นต่างๆ ต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (แผนการจัดการความรู้ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์) 

D  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
โดยดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ 
ได้สําเร็จครบถ้วนทุก
กิจกรรมและสามารถ
ดําเนินการที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ในทุก
กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ที่ระบุไว้ 

2 มีแนวทางจัดทํา
แผนการจัดการความรู้  
ที่นําไปปฏิบัติและส่งผล
การดําเนินงานของ
องค์การ 

 กรมปศุสัตว์มอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ รับผิดชอบในการจัดการ
ความรู้ของกรมปศุสัตว์ โดยมีแนวทางใน
การดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
- ทบทวนการดําเนินงานท่ีผ่านมาและ
พิจารณารายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์จํานวน 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- จําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกองค์
ความรู้จํานวน 3 องค์ความรู้จากประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM 
Forum เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้
ของหน่วยงาน 
- กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้อย่างครบถ้วน โดยในแต่ละ
กิจกรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีกลุ่ม 
เป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากกว่า
ร้อยละ 90 และมีการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็น
ระยะๆ ตามแผนที่กําหนดไว้ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
HR1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้อง
กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก และความ
พึงพอใจของบุคลากร 
รวมท้ังต้องมีการ
วิเคราะห์และปรับปรุง
ปัจจัยดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ 
 

A  มีกระบวนการ
กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร 
ประกอบด้วยปัจจัยที่
สร้างแรงจูงใจ และ
ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศ
ในการทํางาน 
 มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่
มีผลต่อความผาสุก 
ความพึงพอใจของ

1 มีแนวทางในการ
กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากร
แต่ละกลุ่มและจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัย
ดังกล่าว 

 มีกระบวนการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 
 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
โดยจัดทําแบบสอบถาม นําไปทดลองใช้ 
ปรับปรุงแก้ไขและนําไปใช้จริง 
 ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
 นําผลจากการวิเคราะห์มากําหนดปัจจัย
ที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร ด้านปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยที่
สร้างบรรยากาศในการทํางาน 
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บุคลากร 
 มีแผนการสร้างความ
ผาสุก และความพึง
พอใจของบุคลากร ที่
สอดคล้องกับปัจจัยที่
กําหนด 

 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยโดยใช้
ค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้โดยแยกเป็นกลุ่ม
ข้าราชการ กลุ่มลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ 

D  มีการดําเนินการตาม
แผนการสร้างความ
ผาสุก และความพึง
พอใจของบุคลากร 

2 มีการนําปัจจัยความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร เพ่ือ
ใช้ในการวางแผนสร้าง
ความผาสุก และความ
พึงพอใจของบุคลากร 

 แต่งต้ังคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์ เพ่ือนําผลปัจจัยที่ได้
ศึกษามาจัดทําแผนสร้างความผาสุก 
 นําปัจจัยที่วิเคราะห์ได้ซึ่งจัดลําดับของ
ปัจจัยแล้วนํามาพิจารณาจัดทําแผนสร้าง
ความผาสุกให้มีความสอดคล้อง 

L 
 
 
 
 
 
 
 

 มีระบบการประเมิน
ความผาสุก ความพึง
พอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร 
เช่น การสํารวจความพึง
พอใจ การกําหนด
ตัวชี้วัด เป็นต้น 

3 มีการนําแผนการสร้าง
ความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากรไป
ปฏิบัติจริง เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ 

 ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ให้
ทุกหน่วยงานทราบ และให้ความร่วมมือใน
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ โดยมี
โครงการต่างๆ ดังน้ี 
- โครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทํางาน 
(Healthy Workplace)  
- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นของกรมปศุสัตว์ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการทํางาน 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management 
system) ที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม 
- โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

4 มีการประเมินความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร 

 มีการประเมินความพึงพอใจของโครงการ
สถานที่น่าอยู่ น่าทํางาน โดยออก
แบบสอบถามและทําการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือประเมินผลและนํามาปรับปรุงปัจจัยฯ 

HR2 ส่วนราชการมีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
ที่มีประสิทธิผล และ
เป็นธรรม รวมท้ังมีการ
แจ้งผลการประเมินให้
บุคลากรทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น 

A  มีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
ทั่วทั้งองค์การ 

1 มีแนวทางการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลและเป็น
ธรรม 

 กรมปศุสัตว์แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทําระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ในการวางแผนการดําเนินงาน 
การศึกษาแนวทางของหน่วยงานนําร่อง 
และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ. 
 กรมปศุสัตว์ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ. 
และระเบียบ พ.ร.บ. ปี 2551 และให้การ
ประเมินผลเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 
 คณะทํางานได้จัดทําคู่มือและแผ่นพับ
บริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้
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อธิบายรายละเอียดของระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและวิธีการ
ประเมินตลอดจนตัวอย่างแบบฟอร์มการ
ประเมิน รายละเอียดสมรรถนะต่างๆ ซึ่งได้
แจกให้แก่บุคลากรในกรมปศุสัตว์ 

D  บุคลากรท่ัวทั้ง
องค์การได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 มีการแจ้งผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

2 มีแนวทางในการแจ้งผล
การประเมินให้บุคลากร
ทราบเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําปฏิทินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
หน่วยงานทราบระยะเวลาดําเนินการในแต่
ละขั้นตอน และแจ้งผลการประเมินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
 กรมปศุสัตว์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ โดยจะพิจารณาความเห็น
ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เก่ียวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 แจ้งผลการประเมินในตัวแบบฟอร์ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ หน้าที่ 3 โดย
ให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้ลงนามเพ่ือ
แจ้งผลการประเมินและรับทราบผลการ
ประเมิน 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําบันทึกแจ้งผล
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรอบ
ที่ 1 เป็นรายบุคคลทราบซึ่งเป็นข้อมูล
เฉพาะของแต่ละบุคคล โดยได้จัดทํา Web 
Page เพ่ิมเติมเข้าไปในรายละเอียดการจ่าย
เงินเดือนของกองคลัง ( Website กองคลัง) 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมคณะ
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณากําหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารและเห็นชอบ
ร่วมกันว่าจะใช้ตัวใดและจัดทําบันทึกเพ่ือ
แจ้งให้ผู้บริหารทราบทั่วกัน และลง 
website กองการเจ้าหน้าที่ 

I  มีการจัดสรร
แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 

3 มีแนวทางการจัดสรร
แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบัติงาน 

 นําผลการประเมินของข้าราชการไป
ประกอบการจัดสรรการเล่ือนเงินเดือน ดังนี้ 
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและให้คะแนนเมื่อส้ินรอบการ
ประเมิน พร้อมแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงาน 
- พิจารณาผลการประเมินกับวงเงิน
งบประมาณเพ่ือจัดสรรว่าข้าราชการใน
สังกัด จํานวนเท่าใด ได้เล่ือนเงินเดือนเป็น
ร้อยละเท่าใด และจัดส่งผลการเล่ือนให้กอง
การเจ้าหน้าที่ 
- ออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 
- นําผลการประเมินของข้าราชการไป
ประกอบการจัดสรรแรงจูงใจในการพัฒนา



90 | หน้า 
 

รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ รายบุคคล
ของข้าราชการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

HR3 ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการตามแผน  
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
กําหนดไว้ใน SP3 ไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้มีขีด
สมรรถนะท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตาม
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

A  มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปี 2554 
 มีแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
 มีแผนพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร
หรือแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี 
2554 

1 มีการนําแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่กําหนดไว้ใน SP 
3 มาจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี และนํา
แผนไปปฏิบัติ 

 กรมปศุสัตว์จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ปีงบประมาณ 2554-2556 ซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
5 มิติ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ 
2554 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินการ 
 กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ประกอบด้วย 
- แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2554 
- แผนพัฒนารายบุคคลตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปี 2554 
- แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ประจําปี 
2554 

D  มีรายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปี 2554 

2 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปี เพ่ือให้
สามารถบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโดย
แสดงผลการดําเนินการท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 

L  มีการสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการพัฒนาบุคลากร 

3 มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การพัฒนาบุคลากร 

 กลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นเจ้าภาพสํารวจ
ความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนา
บุคลากรโดยการวางแผนจัดทําโครงการร่าง
การวิจัยและออกแบบเคร่ืองมือการสํารวจ
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการ
สํารวจให้กรมฯ ทราบ 

I  การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรมีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 

-   

HR4 ส่วนราชการต้องมีระบบ
การประกันคุณภาพของ
การฝึกอบรม รวมถึง
การประเมินประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของการ
พัฒนา/ฝึกอบรม
บุคลากร 

A  มีหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรม 

1 มีแนวทางในการ
กําหนดหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรม 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ ทบทวน ปรับปรุง 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ พร้อม
กําหนดแนวทางการดําเนินการให้ทุก
หน่วยงานนําไปปฏิบัติ และนําเสนอที่
ประชุมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันพิจารณา 
เพ่ือนําร่างหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และ
ประกาศใช้ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
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ประเด็นการพิจารณา 
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ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

D  มีการนําหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไปใช้ในการจัด
ฝึกอบรม 

2 มีการนําหลักเกณฑ์ไป
ใช้ในการจัดฝึกอบรม 

 ดําเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์ โดย 
จัดทําคู่มือเผยแพร่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้
ทราบทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน และแผ่นบันทึกข้อมูล 
 ทุกหน่วยงานนําหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมไปใช้ และดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนด 
 มีการประเมินผลการฝึกอบรมและ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม
หลักเกณฑ์ 

L  มีการประเมิน
ประสิทธิผลการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร 

3 มีการประเมิน
ประสิทธิผลการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร/
ความคุ้มค่าของการ
พัฒนา 

 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกําหนดให้มีการประเมินผลการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ประเมิน
ปฏิกิริยาและประเมินการเรียนรู้ โดยให้
กําหนดวิธีการประเมินผลในโครงการ
ฝึกอบรมทุกโครงการ และรายงานผลการ
ประเมิน เสนอกรมฯ ทราบหลังส้ินสุดการ
ฝึกอบรม 

HR5 ส่วนราชการมีแผนการ
สร้างความก้าวหน้าใน
สายงานให้แก่บุคลากร 
เพ่ือสร้างขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

A  มีแผนการสร้าง
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

1 มีแผนการสร้าง
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร เพ่ือสร้างขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

 กรมปศุสัตว์มอบให้คณะทํางานจัดทํา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพกรมปศุสัตว์ 
 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วางแผนการดําเนินการในการจัดทําแผน
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพกรมปศุสัตว์ 
 คณะทํางานร่วมกันพิจารณา ศึกษา
หน่วยงานนําร่องและหลักเกณฑ์สํานักงาน 
ก.พ. เพ่ือจัดทําแผนสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพกรมปศุสัตว์ 
 ได้จัดแบ่งหน่วยงานที่มีลักษณะงานการ
ดําเนินงานคล้ายคลึงกันไว้ในสายงาน
เดียวกัน โดยไม่ยึดตามโครงสร้างเพ่ือ
ประโยชน์ในการย้าย โอน บรรจุ 

D  มีการดําเนินการตาม
แผนการสร้าง
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

2 มีการดําเนินการตาม
แผนการสร้าง
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการสร้าง
เส้นทางก้าวหน้าฯ เพ่ือกําหนดแผนงาน 
กิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 ได้กําหนดตําแหน่งเป้าหมายท่ีมีความ 
สําคัญทางยุทธศาสตร์เป็นสายงานนําร่อง 
 จัดทําผังแสดงรูปแบบความก้าวหน้าของ
ตําแหน่งนําร่อง 2 ตําแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัด
และปศุสัตว์อําเภอ 
 ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเล่ือน
ตําแหน่งของตําแหน่งนําร่อง 2 ตําแหน่ง 
ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อําเภอ 
 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างเส้น 
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมปศุสัตว์ 

L  มีการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการ

3 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการ

 จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของ
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สร้างความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

สร้างความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอ และ
วางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อไป 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
PM1 ส่วนราชการต้อง

กําหนดกระบวนการที่
สร้างคุณค่าจาก
ยุทธศาสตร์พันธกิจและ
ความต้องการของผู้รับ 
บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการ 

A  แสดงวิธีการกําหนด
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าซึ่งอย่างน้อยได้
พิจารณาจาก 

- ยุทธศาสตร์ 
- พันธกิจ 
- ความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1 มีแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่
สร้างคุณค่าให้ตอบ 
สนองยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

 กรมปศุสัตว์กําหนดกระบวนการที่สร้าง
คุณค่าและกระบวนการสนับสนุน โดยการ
วิเคราะห์ Value Chain ของกระบวนการที่
ทําให้กรมปศุสัตว์สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย รวมถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของกรมฯ 
(DLD Work System) 

2 มีแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่
สร้างคุณค่าให้
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กรมปศุสัตว์กําหนดกระบวนการที่สร้าง
คุณค่าและกระบวนการสนับสนุน โดยการ
วิเคราะห์ Value Chain ของกระบวนการที่
ทําให้กรมปศุสัตว์สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย รวมถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของกรมฯ 
(DLD Work System) 

PM2 ส่วนราชการต้องจัดทํา
ข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าจากความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย  
และข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ที่ช่วยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า 

A  มีการจัดทํา
ข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าซึ่งอย่างน้อยได้
พิจารณาจาก 

- ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ข้อกําหนดด้าน

กฎหมาย 
- ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 
- ความคุ้มค่าและ

การลดต้นทุน 

1 มีแนวทางในการจัดทํา
ข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าซึ่งอย่างน้อยได้
พิจารณาจาก 
- ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
- ข้อกําหนดด้าน
กฎหมาย 
- ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 
- ความคุ้มค่าและการ
ลดต้นทุน 

 ในแต่ละกระบวนการที่สร้างคุณค่า มีการ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ข้อกําหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
- เทคโนโลยี 
- องค์ความรู้ขององค์การ 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ 
- ความคุ้มค่าและต้นทุนของกระบวนการ 
- ตัวบ่งชี้ที่สําคัญของผลการดําเนินการเพ่ือ
กําหนดเป็นข้อกําหนดท่ีสําคัญของ 
กระบวนการ 

D  การนําข้อกําหนดของ
กระบวนการไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า 

2 กําหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่า เพ่ือให้บรรลุตาม
ข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ 

 จากข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า ถูกนํามากําหนดเป็นตัวชี้วัดที่
สําคัญของกระบวนการเพ่ือใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการของกระบวน 
การท่ีสร้างคุณค่าในทุกกระบวนการ 

L  มีการติดตามผลของ
ตัวชี้วัดของกระบวนการ 
เพ่ือนํามาปรับปรุง
กระบวนการ 

3 มีระบบติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัด
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าเพ่ือนํามา
ปรับปรุงกระบวนการ 

 กรมปศุสัตว์ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
อย่างสม่ําเสมอและมีการติดตามผ่านระบบ
การนําองค์การเป็นประจําทุกเดือนผ่าน
ระบบ TLPS และผ่านการประชุมติดตามผล
การดําเนินงานระดับกรมฯ และระดับ
สํานัก/กอง 
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PM3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้อง
ออกแบบกระบวนการ
จากข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ใน PM 2 และนําปัจจัย
ที่เก่ียวข้องท่ีสําคัญ มา
ประกอบการออกแบบ
กระบวนการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  แสดงข้อกําหนดท่ี
สําคัญของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่าและ
ชี้ให้เห็นว่านํามา
ออกแบบกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุข้อกําหนด
ที่สําคัญอย่างไร 
 การออกแบบ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าได้นําปัจจัยที่
สําคัญมาใช้ประกอบ 
อย่างน้อย 2 ปัจจัย
ต่อไปน้ี 

- องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เปล่ียนแปลงไป 

- ขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

- การควบคุม
ค่าใช้จ่าย 

- ปัจจัยเร่ือง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1 มีแนวทางการออกแบบ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าเพ่ือให้บรรลุ
ข้อกําหนดที่สําคัญใน    
PM 2 

 กรมปศุสัตว์นําข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า ได้แก่ ความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ขององค์การและท่ี
เปล่ียนแปลงไป ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ ความคุ้มค่า
และต้นทุนของกระบวนการ มาเป็นปัจจัย
หรือเงื่อนไขในการพัฒนา/ปรับปรุงหรือ
ออกแบบกระบวนการใหม่เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 

D  มีการส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่
เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
ออกแบบกระบวนการ
และการนําไปปฏิบัติ 

2 นําปัจจัยที่สําคัญมา
อย่างน้อย 2 ปัจจัย ใช้
ประกอบการออกแบบ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่า ได้แก่  
- องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เปล่ียนแปลง 
- ขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
- การควบคุมค่าใช้จ่าย 
- ปัจจัยเร่ือง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 กรมปศุสัตว์นําข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า ได้แก่ ความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ขององค์การและท่ี
เปล่ียนแปลงไป ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ ความคุ้มค่า
และต้นทุนของกระบวนการ มาเป็นปัจจัย
หรือเงื่อนไขในการพัฒนา/ปรับปรุงหรือ
ออกแบบกระบวนการใหม่เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 

L  มีการตรวจสอบ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าเพ่ือวิเคราะห์หา
จุดท่ีควรปรับปรุง โดย
การศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการ หรือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3 มีกระบวนการในการ
ส่ือสารสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องให้นํา
กระบวนการไปปฏิบัติ 

 ในแต่ละกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้
ออกแบบแล้ว มีการจัดทําเป็นคู่มือ/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบ 
หากเป็นกระบวนงานที่มีความซับซ้อนจะมี
การประชุมชี้แจง ฝึกอบรม หรือสอนงาน
ให้แก่ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติ 

4 มีกระบวนการการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และปรับปรุง

 ในแต่ละกระบวนการที่สร้างคุณค่า มีการ
กําหนดตัวชี้วัดภายในกระบวนการ เพ่ือ
ตรวจสอบกระบวนการ และใช้ข้อมูลที่ได้
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กระบวนการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สําหรับวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการให้ดีขึ้น 
 จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานท้ัง
ภายในกระบวนการและข้ามสายงาน เช่น 
กิจกรรม CoP, KM Forum เป็นต้น 

PM4 ส่วนราชการต้องมีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉิน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่อการ
จัดการกระบวนการ  
เพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถดําเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

A  แสดงแผนสํารอง
ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบกับการ
จัดการกระบวนการใน
กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 

1 มีแนวทางการสร้างแผน
สํารองฉุกเฉิน เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบใน
กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 
และเพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง 

 กรมปศุสัตว์มีการวิเคราะห์ความเส่ียง
ของกระบวนการ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ โดยได้จัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง และแผนสํารองฉุกเฉิน เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินในด้าน
ต่างๆ เช่น 
- ด้าน IT 
- ด้านโรคระบาดสัตว์ 
- ด้านอาหารสัตว์ (เสบียงสัตว์) 
- ระบบสํารองไฟห้องปฏิบัติการ 
- แผนรองรับเหตุการณ์ไฟไหม้ของ
ห้องปฏิบัติการ 
- ระบบความมั่นคงและปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
- สถานที่ทํางานสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติจน
ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ 

D  ส่ือสารให้ผู้ที่
เก่ียวข้องในแผนสํารอง
ฉุกเฉินรับทราบถึง
แนวทางปฏิบัติ 

2 มีการส่ือสารเก่ียวกับ
แผนสํารองภาวะฉุกเฉิน
ทั่วทั้งองค์การ 

 ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ/ทบทวน/
ซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

L  มีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงแผนสํารอง
ฉุกเฉินให้เหมาะสม
ทันสมัยอยู่เสมอ 

3 มีกระบวนการทบทวน
แผนสํารองฉุกเฉินอย่าง
สม่ําเสมอ 

 ติดตามประเมินผลการดําเนินการและ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินเป็น
ประจําทุกปีเพ่ือให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัยอยู่เสมอ 

I  แสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงของระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉินต่อ
การดําเนินการตามพันธ
กิจหลักของส่วนราชการ
ว่าจะสามารถ
ดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4 มีการเช่ือมโยงระหว่าง
แผนสํารองฉุกเฉินกับ
พันธกิจของส่วน
ราชการ 

 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินที่กรมปศุสัตว์
จัดให้มีขึ้นเพ่ือทําให้สามารถดําเนินการตาม
พันธกิจหลักของกรมฯ ได้อย่างต่อเน่ือง เช่น 
- ด้าน IT รองรับงานบริการสําคัญ 
- ด้านโรคระบาดสัตว์ รองรับกรณีการเกิด
โรคอุบัติใหม่และโรคไข้หวัดนก 
- ด้านอาหารสัตว์ รองรับกรณีการขาด
แคลนอาหารสัตว์ 
- ระบบสํารองไฟห้องปฏิบัติการ รองรับ
กรณีไฟฟ้าดับ 
- แผนรองรับเหตุการณ์ไฟไหม้ของ
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

PM5 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้อง
กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน 

A  แสดงรายช่ือ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร 
 คัดเลือกกระบวนการ

1 มีแนวทางจัดทํา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สร้าง
คุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนที่ผ่านความ

 กรมปศุสัตว์มีการกําหนดกระบวนการ ที่
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
พร้อมจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนงานต่างๆ ที่ประกอบด้วย จัดทํา 
Work Flow มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานคุณภาพงาน 
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โดยมีวิธีการในการนํา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้
บุคลากรนําไปปฏิบติั 
เพ่ือให้บรรลุผลตาม
ข้อกําหนดที่สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่สร้างคุณค่าไม่น้อย
กว่า 50%  และ
กระบวนการสนับสนุน
ไม่น้อยกว่า 50% มา
จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย
ควรประกอบด้วย 
Work  Flow และ
มาตรฐานคุณภาพงาน 

เห็นชอบของผู้บริหาร  
ซึ่งประกอบด้วย Work 
Flow และมาตรฐาน
คุณภาพงาน อย่างน้อย
ร้อยละ 50  ของแต่ละ
กระบวนการ เพ่ือให้
บรรลุข้อกําหนดที่
สําคัญ 

D  แสดงวิธีการท่ีส่วน
ราชการนํามาตรฐาน
การปฏิบัติงานไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการเผยแพร่
มาตรฐาน การจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน การ
มีระบบติดตาม
มาตรฐานงานเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

2 มีแนวทางในการ
เผยแพร่ แนะนําหรือ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารและถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ชี้แจง/สอนงาน/ฝึกอบรม/ประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

L  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ทํางานเพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการ 

3 มีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (เป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนา
บุคลากร) 

 ระบบการสอนงาน/ระบบพ่ีเล้ียง/ระบบ
ฝึกอบรมบุคลากร/และระบบการมอบหมาย
งาน รวมถึงระบบสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระบบสร้างแรงจูงใจ และ
การกําหนดเป็นตัวชี้วัด ช่วยทําให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

I  มีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หรือ 
 มีระบบต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตาม
ข้อกําหนดของ
กระบวนการ 

4 มีการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไปปฏิบัติจริง 

 เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การนํา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไปปฏิบัติ 

 กรมปศุสัตว์ใช้กิจกรรม CoP. และเวที
KM Forum สําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ทํางาน และวิธีการปฏิบัติที่ดี
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 

PM6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการที่
สร้างคณุค่าและกระบวน 
การสนับสนุน เพ่ือให้ผล
การดําเนินการดีขึ้นและ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด การทํางาน
ซ้ํา และความสูญเสีย
จากผลการดําเนินการ 

A แนวทาง/ วิธีการท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
แนวทาง/วิธีการในการ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด การทํางาน
ซ้ํา และลดการสูญเสีย 
เช่นการบริหารความ
เส่ียงของกระบวนการ 

1 มีแนวทางในการทบทวน
และปรับปรุงกระบวน 
การท่ีสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน 
(ควรนําข้อมูลจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมาประกอบ 
การพิจารณาและ
ดําเนินการ) 

 โปรแกรม CPI (Continuous Process 
Improve) โดยใช้ PDCA ช่วยให้หน่วยงาน
และบุคลากรมกีารปรับปรุงกระบวนงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกิจกรรม
นี้ช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้การทํางานเกิด
ข้อผิดพลาด เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน 
หรือเกิดการสูญเสีย 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณา 
PMQA FL 

ประเด็นการพิจารณา 
PMQA Certified FL 

ผลการดําเนนิการ 
ของกรมปศุสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D วิธีการส่ือสารมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้
บุคลากรเก่ียวข้องทราบ 
เช่น การประชุม บันทึก
เวียน website 
กิจกรรม/โครงการใน
การปรับปรุง
กระบวนการ 
(ยกตัวอย่าง
กระบวนการที่ได้
ปรับปรุง) 

2 มีแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  
การทํางานซ้ํา และลด
การสูญเสียในการ
ดําเนินการ 

 การวางระบบควบคมุภายใน และการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวน 
งาน เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญของกรมฯ ในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้ํา 
และลดการสูญเสีย 

L 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการทบทวน
กระบวนการ เช่น การ
ประชุมคณะทํางาน 
การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับการทบทวน
กระบวนการ 

3 
 
 
 
 
 
 

แสดงตัวอย่างที่มีการ
ปรับปรุงกระบวนการ  
ซึ่งต้องสนองตอบต่อ
ข้อกําหนดที่สําคัญและ
ตัวชี้วัดของกระบวนการ
ได้อย่างชัดเจน 

 กรมปศุสัตว์มีการกิจกรรมปรับปรุง
กระบวนงานอย่างต่อเน่ือง เช่น  
- โครงการพัฒนาระบบให้บริการด้านปศุสัตว์ 
Online (e-service) 
- โครงการพัฒนาระบบ e-Traceability 
- โครงการพัฒนาระบบ Fresh Milk 
Management 

4 มีการส่ือสารมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีได้รับ
การปรับปรุงแล้วให้
บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ทราบ 

 บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
กําหนด จัดทําหรือทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานของตนเอง  
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะได้รับการส่ือสาร
เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ
การสอนงาน/ระบบพ่ีเล้ียง/ระบบฝึกอบรม
บุคลากร และผ่านคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
การเผยแพร่ผ่าน  website ด้วย 
 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่กรมปศุสัตว์ใช้ในการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การปรับปรุงกระบวนงาน
ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
สําหรับการปรับปรุงกระบวนงาน และเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

รหัส ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผลการ
ดําเนินการ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 1 2 3 4 5 

RM 1 RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 60 65 70 75 80 94.44% 5.00 
RM 2 RM 2.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 

1 2 3 4 5 4.79 4.79 

RM 3 RM 3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 65 70 75 80 85 88.64% 5.00 
RM 4 RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 
60 65 70 75 80 81.76% 5.00 

RM 5 RM 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 60 65 70 75 80 93.90% 5.00 
RM 6 RM 6.5 จํานวนกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ผลการดําเนินงาน

ดีขึ้น 
1 - 2 - 3 17 5.00 
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ผลการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ที่กล่าวข้างต้นทั้ง 6 หมวดเป็นสิ่งที่กรมปศุสัตว์ได้มีการ
ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
การดําเนินการที่สามารถนําผลการดําเนินการมาจัดทํารายงานซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (FL) และรายงานการประเมินผลตนเองเพื่อขอรับรองการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) 
กับเกณฑ์การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) พบว่า
เป็นเกณฑ์ที่ตรงกันในทุกประเด็นข้อคําถาม แต่มีความแตกต่างกันในประเด็นพิจารณาเน่ืองจากเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) มีประเด็นการพิจารณาที่มีรายละเอียดมากกว่าพร้อม
บ่งบอกถึงประเด็นที่ตรวจประเมินในระดับประเด็นย่อยและบ่งช้ีความสําคัญด้วยการกําหนดนํ้าหนักในแต่
ละประเด็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน  

ในขณะที่เกณฑ์การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified FL) ประเด็นการพิจารณาจะอยู่ในระดับเดียวกับประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถ้วน
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) เท่าน้ัน โดยไม่ได้ลงไปพิจารณาในระดับ
ประเด็นย่อย นอกจากน้ียังได้มีการกําหนดประเด็นการพิจารณาเป็นข้อๆ ที่มีความชัดเจนและสามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่าเกณฑ์การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) เป็นเกณฑ์ที่ให้ความสําคัญกับประเด็นหลักๆ และพิจารณาในภาพรวม
มากกว่าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) 

ผลการวิเคราะห์มิติกระบวนการของกรมปศุสัตว์ทั้ง 6 หมวด พบว่ากรมปศุสัตว์มีการดําเนินการ
ได้ครบถ้วน ครอบคลุมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) และเกณฑ์การตรวจ
รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ในระดับร้อยละร้อย
ทุกหมวด  

ส่วนผลวิเคราะห์มิติผลลัพธ์หมวด 7 น้ัน พบว่ากรมปศุสัตว์ผ่านในระดับร้อยละ 99.29 เน่ืองจาก
ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด RM 2.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 
ปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการกรมปศุสัตว์สามารถดําเนินการ
ได้ที่ระดับ 4.79  

ดังน้ันผลดําเนินการในภาพรวมทั้ง 7 หมวด กรมปศุสัตว์สามารถดําเนินการได้บรรลุเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) และเกณฑ์การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ในระดับร้อยละ 99.86 ดังภาพที่ 3-9 และภาพที่ 3-10 
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ผลการประเมินดังกล่าวหากนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2550 พบว่ากรมปศุสัตว์มีผลการดําเนินการที่มากกว่า 250 คะแนน ซึ่งเป็นโอกาสในการสมัครรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดต่อไปหากมีความประสงค์ 

3.3.2 การรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ 
1) เพ่ือเป็นการตรวจเพ่ือยืนยัน (Verify) ในสิ่งที่ส่วนราชการได้แสดงไว้ในรายงานว่าเป็นไป

ตามที่ได้แสดงไว้หรือไม่ 
2) เพ่ือเป็นการทําความชัดเจน (Clarify) ในสิ่งที่ส่วนราชการได้แสดงไว้ในรายงานยังขาดความ

ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย 
ดังน้ัน ในการรับตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ส่วนราชการจึงมีความจําเป็น

เป็นต้องแสดงให้กรรมการผู้ตรวจประเมินเห็นกระบวนการหรือผลลัพธ์ของส่วนราชการอย่างชัดเจน กรม
ปศุสัตว์จึงได้กําหนดรูปแบบและขั้นตอนในการนําเสนอต่อกรรมการผู้ตรวจประเมิน ดังน้ี 

ภาพท่ี 3-9 ผลการประเมินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) 

ภาพท่ี 3-10 ผลการประเมินการผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 
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1) ผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดําเนินงานของกรมใน
ภาพรวม โดยเริ่มจากการให้ชม VCD ภาพการดําเนินงานโดยรวมของกรมปศุสัตว์ประมาณ 10 นาที เพ่ือให้
กรรมการได้เห็นภาพและเข้าใจงานของกรมปศุสัตว์ได้ชัดเจนขึ้น ตามด้วยการบรรยายสรุปงานของกรมปศุสัตว์
ที่ ผ่ า นม า ในอ ดี ต  โ ด ยแสด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง
พัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุ บันรวม 7 
ทศวรรษ เพ่ือเป็นการเน้นยํ้าให้กรรมการได้
เห็นถึงระบบการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง
ของกรมปศุสัต ว์และปัจจุ บันกําลังอยู่ ใน
ทศวรรษที่ 8 ที่กรมปศุสัตว์ต้องการพัฒนาไปสู่ 
“การปศุสัตว์ย่ังยืน” พร้อมแสดงผลลัพธ์ภาค
ปศุสัตว์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองแม้มี
วิกฤตการณ์โรคไข้หวัดนกดังภาพที่ 3-11 และ
ภาพที่ 3-12 

2) นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ 
นําเสนอ 

- แนวทางการ ดํา เ นินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา 

- ลักษณะสําคญัขององค์การ 
ในรูปแบบ Key Factor รวมกับ Model 

- การ ดํา เ นินการ ในแ ต่ละ
หมวดโดยนําเสนอในรูปแบบกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย Input Process Output ดังภาพที่ 3-13 

- ผลลัพธ์การดําเนินงานในรูปแบบกราฟดังภาพที่ 3-14  
3) ผู้เก่ียวข้องร่วมตอบข้อซักถามและร่วมแสดงหลักฐาน 

ภาพท่ี 3-11 ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทยปี 2516 - 2555 

ภาพท่ี 3-12 ปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปี 2550 - 2554 

ภาพท่ี 3-14 นําเสนอในรูปแบบกราฟ ภาพท่ี 3-13 การนําเสนอในรูปแบบกระบวนการ 
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 ผลการดําเนินการ กรมปศุสัตว์สามารถนําเสนอ ช้ีแจง แสดงหลักฐาน และตอบข้อซักถามต่อ
คณะผู้ตรวจประเมินได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน ตามข้อกําหนดของเกณฑ์จนเป็นที่พึงพอใจของ
คณะผู้ตรวจประเมิน 

3.4 การดําเนินการเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
สืบเน่ืองจากกรมปศุสัตว์ได้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยยึดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับการรับรอง
การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ในงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดให้ส่วนราชการย่ืนความประสงค์ 

3.4.1 ทบทวนรายงานผลการดําเนนิการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2551 และรายงานการประเมินผลที่เก่ียวข้อง 
เมื่อกรมปศุสัตว์ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน 

(Certified FL) แล้ว จึงเป็นโอกาสที่กรมปศุสัตว์จะสามารถย่ืนใบสมัครเพ่ือรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด ซึ่งเป้าหมายหน่ึงของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กรมปศุสัตว์ แต่เน่ืองจากต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2550 และต้องแสดงให้เห็นความเป็นระบบของแนวทางที่ใช้ในการดําเนินการ การนําไปปฏิบัติ 
รวมถึงการเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางให้มีประสิทธิภาพข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงต้องมีการทบทวนรายงานผล
การดําเนินการที่ผ่านมาต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะผลการดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 - 2551 เพ่ือทราบถึงพัฒนาการของกระบวนการต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ใช้ในการตอบสนองต่อ
ข้อกําหนดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และทราบถึงผลลัพธ์ของการบรรลุเป้าหมาย 
แนวโน้ม และการเปรียบเทียบกับค่าเปรียบเทียบ จากการดําเนินการของกรมปศุสัตว์  

การทบทวนรายงานการประเมินผลที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ผลการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกในด้านต่างๆ เป็นต้น สําหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทํารายงานที่มีคุณภาพ 

ผลการทบทวนพบว่ากรมปศุสัตว์มีแนวทาง (Approach) ที่เป็นระบบและสามารถแสดงให้เห็น
ในรูปแบบของ Model ที่ชัดเจน อยู่ในทุกๆ หัวข้อของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
และยังพบว่ากรมปศุสัตว์ได้มีการนําแนวทางดังกล่าวไปใช้ในหลายๆ พ้ืนที่ที่มีความจําเป็น รวมถึงเร่ิมมีการ
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางเหล่าน้ันให้ดีขึ้นบ้างและสามารถเห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแนวทางดังกล่าว 
แต่ยังมีผลลัพธ์หลายๆ ตัวที่ยังขาดความคงเส้นคงวา (Consistency) 

3.4.2 ทบทวนรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) ของกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 และ
รายงานการประเมินผลที่เก่ียวข้อง 

การทบทวนรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(FL) ที่กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการจัดทํารายงานตามข้อกําหนดของตัวช้ีวัด ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2554 รวมถึงรายงานการประเมินผลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ตรวจ
ประเมินในแต่ละปีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพ่ือทําให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศท่ีจะนําไปใช้ในการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการมีอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และสมบูรณ์ในทุกๆ ประเด็น 
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จากการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้องดังกล่าวพบว่า กรมปศุสัตว์มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอต่อการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) ทั้งในมิติ
กระบวนการและมิติผลลัพธ์ โดยสามารถมองเห็นถึงความเป็นระบบ มีการนําระบบดังกล่าวไปใช้อย่างทั่วถึง  
มีการทบทวน ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้
ระบบดังกล่าวน้ันได้อย่างชัดเจน และมองเห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนมีหลายๆ 
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคู่เทียบเคียง หรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3.4.3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ 
(Application Report) 
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) เป็น

เอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการและผลการดําเนินการขององค์การโดยรวม โดยอาศัยเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบในการอธิบาย  

รายงานผลการดําเนินการ (Application Report) เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณา 
จึงมีความสําคัญมาก เน่ืองจากในขั้นแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะทําความรู้จักองค์การผ่าน
เอกสารรายงานผลการดําเนินการ (Application Report)  เท่าน้ัน ซึ่งมีเน้ือหาของระบบการบริหารจัดการ
ในองค์การ ที่จัดทําขึ้นโดยตอบข้อกําหนด (Requirement) ของหัวข้อ (Item) ประเด็นที่ควรพิจารณา 
(Area to Address) ตลอดจนคําถามของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างครบถ้วน ดังน้ัน หาก
ส่วนราชการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ (Application Report) ได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จะทําให้ส่วน
ราชการเสียโอกาสโดยปริยาย  

เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินการ (Application Report) ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
และได้มาตรฐาน จึงมีความรู้เก่ียวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (Application Report) ดังต่อไปน้ี 

1) รายงานผลการดําเนินการทีดี่ ควรมีลักษณะดังน้ี 
- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เน่ืองจากเป็นเอกสาร

ที่ใช้สื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอ่ืนๆ ที่สนใจนําแนวทางที่ดีขององค์การ
ไปประยุกต์ใช้ 

- การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นทางการ และสละสลวย 
- มีรูปแบบของการนําเสนอที่ดี สามารถอธิบายระบบขององคก์ารภายในจํานวนหน้ากระดาษ

ที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล 
- รายงานผลการดําเนินการที่ถูกต้องและสะท้อนระบบจริงขององค์การ การเขียนรายงาน

ผลการดําเนินการมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการปรับปรุงองค์การไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล 
- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 

2) โครงสร้างของรายงานผลการดําเนินการ 
โครงสร้างของรายงานผลการดําเนินการ ประกอบด้วย 2 สว่นหลัก ดังน้ี 
(1) ลักษณะสําคัญขององค์การ (Organizational Profile) เป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดที่

ผู้ตรวจประเมินใช้เป็นบริบทในการตรวจประเมินองค์การ 
(2) ระบบบริหารจัดการขององค์การ ส่วนน้ีเป็นเน้ือหาส่วนที่สําคัญที่สุดขององค์การ ซึ่ง

กําหนดจํานวนหน้าไว้ 50 หน้า ในส่วนน้ีประกอบด้วยเน้ือหาหลักๆ 2 ส่วน ดังน้ี 
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(2.1) ระบบบริหารจัดการในส่วนที่เป็นกระบวนการ คือ การอธิบายแนวทาง การ
ถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการของระบบต่างๆ ในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา 
6 หมวด ได้แก่ 

หมวด 1 การนําองค์การ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

(2.2) ระบบบริหารจัดการในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่กล่าวถึงข้างต้น 
ประกอบด้วยเน้ือหาในหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 

3) ประโยชน์ของการจัดทํารายงานผลการดําเนนิการ 
รายงานผลการดําเนินการสะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ การจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินการเพ่ือใช้ภายในองค์การจะเป็นเคร่ืองมือสําหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเองเพ่ือหา
โอกาสในการปรับปรุง ซึ่งส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจะเป็นเคร่ืองมือที่ทําให้องค์การ
ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ เพ่ือนํามาจัดทําแผนปรับปรุงองค์การให้มีระดับ
ความสมบูรณ์สูงขึ้น 

4) ความท้าทายในการจัดทาํรายงานผลการดําเนนิการ 
ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ องค์การอาจต้องเผชิญและจัดการกับความท้าทาย

ต่างๆ ดังน้ี 
- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพ่ือมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการการดําเนินการขององค์การ เพ่ือช่วยในการ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ขีดความสามารถและผลลัพธ์ขององค์การ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดงถึงระบบการบริหาร
จัดการ 7 หมวด และประกอบด้วยคําถามต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนการช้ีนําให้องค์การดําเนินการในเรื่องต่างๆ 

อย่างไรก็ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการ ไม่ได้กําหนดเคร่ืองมือและไม่ได้กําหนดว่าองค์การ
ควรมีโครงสร้างอย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น ประเภทและขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของ
บุคลากร 

- ความสําคัญของลักษณะสําคญัขององค์การ 
ลักษณะสําคัญขององค์การจะทําให้ผู้อ่านทั้งบุคลากรในองค์การรวมถึงผู้ตรวจประเมิน 

เข้าใจถึงทิศทางการดําเนินงานและปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินการขององค์การ 
คําถามของลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นคําถามประเภท “อะไร” ให้องค์การกําหนด

บริบทถึงสิ่งที่มีความสําคัญต่อองค์การ โดยจะเช่ือมโยงไปยังคําถามของเกณฑ์ในหมวดต่างๆ ซึ่งเป็นคําถาม
ประเภท “อย่างไร” เพ่ือให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการต่อไป 

- ความเช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์ 
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องค์การ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะทํางาน ต้องมีความเข้าใจเรื่องความเช่ือมโยง
ระหว่างเกณฑ์ ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ 

- ความเข้าใจเรื่องแนวทางการให้คะแนน 
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับขั้นใน

การพัฒนาขององค์การ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ต้ังรับปัญหา องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่า

เป็นกระบวนการและตอบสนองความต้องการหรือปัญหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่ 
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเป็นระบบ องค์การในระดับน้ี อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดย

กระบวนการท่ีสามารถทําซ้ําได้ มีการประเมินผล การปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ มีการกําหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน องค์การในระดับน้ี มีการปฏิบัติการมี
ลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอเพ่ือการปรับปรุง โดยมี
การแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ กระบวนการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่สําคัญขององค์การ 

ระดับ 4 แนวทางที่มีการบูรณาการกัน องค์การในระดับน้ี มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็น
กระบวนการที่สามารถทําซ้ําได้ และมีการประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปัน
สารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทํางานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการและ
ตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการท่ี
สําคัญ  

การตอบคําถามในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) องค์การต้องแสดงให้
เห็นถึงแนวทาง การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การเรียนรู้และการบูรณาการ ในกระบวนการที่ใช้เพ่ือให้
เกิดผลตามข้อกําหนดของเกณฑ์  

การตอบคําถามในหมวดที่เป็นผลลัพธ์ องค์การต้องสามารถแสดงถึงระดับของผลการ
ดําเนินการ แนวโน้ม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามท่ีอธิบายไว้
ในหมวดที่เป็นกระบวนการด้วย 

5) การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ 
ลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นจุดเร่ิมต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วย

ตนเอง ช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลสําคัญที่อาจขาดหายไป 
และมุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการดําเนินการรวมถึงผลลัพธ์ 

ลักษณะสําคัญขององค์การ จะทําให้ทีมงานและบุคลากรทุกคนในองค์การเข้าใจถึงทิศทาง 
การดําเนินการและปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินการขององค์การ 

ทุกคําถามในลักษณะสําคัญขององค์การจะเช่ือมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของ
หมวดต่างๆ ดังน้ัน องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น 

คําถามในลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นคําถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การ
ไม่ต้องเขียนอธิบายถึงกระบวนการในขั้นตอนน้ี 

วิธีการอธิบายลักษณะสําคัญขององค์การ สามารถใช้รูปแบบของตาราง หรือการพรรณนา
หรืออาจนําเสนอทั้งสองรูปแบบผสมกันก็ได้ 
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6) การจัดทํารายงานมิติกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
การเขียนรายงานผลการดําเนินการ เป็นการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ 

ภายในเน้ือที่ที่จํากัด ดังน้ันสิ่งที่ต้องคํานึงถึง ได้แก่ 
- ตอบให้ครบทุกประเด็น 
- ตอบให้ครอบคลุม 
- แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ ต้องแสดงให้เห็นว่า “ทํา

อย่างไร” ซึ่งรวมถึงการแสดงตัวอย่างประกอบ ตามความเหมาะสมของคําถาม และการจัดสรรเน้ือที่จํานวน
หน้า 

- แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการในเรื่องต่างๆ มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การและบูรณาการ 
กับประเด็นหลักขององค์การ 

7) แนวทางการตอบคําถามมิติกระบวนการ 
ในหมวดที่เป็นกระบวนการ มีจุดประสงค์ที่จะวินิจฉัยกระบวนการที่สําคัญที่สุดขององค์การ

การตอบคําถามในมิติกระบวนการ จึงต้องคํานึงถึงความเช่ือมโยงจากลักษณะสําคัญขององค์การไปสู่การ
ดําเนินการในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ในหมวด 1 - 6 และต้องคํานึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างหมวด 

คําถามในมิติกระบวนการมี 2 ลักษณะ และมีแนวทางการตอบ ดังน้ี 
(1) การตอบคําถาม “อะไร” คําถามในหมวด 1 - 6 ที่ถามว่า “อะไร” มี 2 แบบ คือ 

- แบบที่ 1 เป็นคําถามเพียงเพ่ือต้องการทราบว่า ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
หรือตัวช้ีวัดสําคัญของส่วนราชการคืออะไร เช่น คําถาม “ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง” ตัวอย่างคําตอบ “ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ 
ได้แก่ ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวช้ีวัดระยะเวลาในการให้บริการ” เป็นต้น 

- แบบที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับกระบวนการที่สําคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการ
น้ัน ซึ่งคําถามน้ีต้องการคําตอบที่มีข้อมูลเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ หาก
คําตอบตอบเพียงว่า “ใคร” ก็ไม่เพียงพอ ควรจะต้องตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานด้วย เช่น 
คําถาม “กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญมีอะไรบ้าง” คําถามน้ีหากตอบเพียงแค่ช่ือกระบวนการไม่เพียงพอ
สําหรับการวินิจฉัย ควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการน้ันพอสังเขป 

(2) การตอบคําถาม “อย่างไร” ในการตอบคําถามในหมวด 1 - 6 ที่ถามว่า “อย่างไร” 
ควรให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการท่ีสําคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การ
เรียนรู้ และการบูรณาการ ดังน้ี 

- แนวทาง (Approach : A) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช้เพ่ือให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่ง
แนวทางน้ันต้องสามารถนําไปใช้ซ้ําได้ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เช่ือถือได้ ซึ่งหมายถึงการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

- การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ (Deployment : D) หมายความรวมถึงความครอบคลมุ
และทั่วถึงของการนําแนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ควรนําไปใช้ 

- การเรียนรู้ (Learning : L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปัน
ความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- การบูรณาการ (Integration : I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวช้ีวัด 
สารสนเทศ การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์
ขององค์การ และช่วยเสริมกระบวนการทั่วทั้งองค์การ 
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คําตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือคําตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่างจะถูกประเมินว่า 
“มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ” 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินการในมิติกระบวนการที่ดีต้องคํานึงถึงประเด็น ต่อไปน้ี 
(1) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบ คือ เป็นแนวทางที่ทําซ้ําได้ และใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางน้ันมีระดับการพัฒนามากขึ้น 
(2) แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ โดยแสดงถึงการนําแนวทางไปปฏิบัติใน

หน่วยงานต่างๆ ขององค์การอย่างสมํ่าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

(3) แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการ
ปรับปรุง รวมทั้งโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบ่งปัน
กับหน่วยงานที่เหมาะสมขององค์การเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ 

(4) แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความ
กลมกลืนระหว่าง กระบวนการ แผนงาน ตัวช้ีวัด และการปฏิบัติการ ที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์การ 

(5) แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวา ซึ่งจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 4 ประการ 
คือ 

- ลักษณะสําคญัขององค์การ ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่สําคัญ 
- หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการต่างๆ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นที่มุ่งเน้นมากที่สุด และอธิบายว่าการถ่ายทอด
เพ่ือนําไปปฏิบัติสําเร็จได้อย่างไร 

- ในการอธิบายการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์การ ควรแสดงวิธีการที่องค์การ
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ 

- หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสามารถพิเศษ 
และกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญต่อผลการดําเนินการโดยรวมขององค์การ  

(6) ตอบข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ให้สมบูรณ์และต้องตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็น 
การตอบคําถามแต่ละคําถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได้  

แม้ว่าคําตอบในแต่ละหัวข้อควรสมบูรณ์ในตัวเองมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็
ตามคําตอบของแต่ละหัวข้อควรเสริมซึ่งกันและกันด้วย ดังน้ัน จึงควรใช้การอ้างอิงคําตอบในหัวข้ออ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสมแทนที่จะให้สารสนเทศซ้ําเดิม โดยใส่เน้ือหาของกระบวนการที่สําคัญไว้ในหัวข้อหลัก 
ตัวอย่างเช่น เรื่องการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากรควรรายงานอย่างละเอียดในหัวข้อ 5.1 และหาก
ต้องกล่าวถึงเร่ืองการพัฒนาและการเรียนรู้อีกในหัวข้ออ่ืน ควรอ้างอิงหัวข้อ 5.1 โดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดซ้ําเดิม แต่สารสนเทศท่ีขาดหายไปถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการ
ดําเนินงานขององค์การ 

(7) ใช้รูปแบบที่กระชับ เน่ืองจากรายงานผลการดําเนินการมีการจํากัดจํานวนหน้าจึงควร
ใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และนําเสนอสารสนเทศให้กระชับ โดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของ
งาน (Flowcharts) ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้นๆ (Bullets) องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่างๆ ในการ
จัดทํารายงานได้โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ ทั้งในรูปแบบพรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะนํากว้างๆ 
ถึงรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
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การตอบแบบพรรณนา เหมาะสําหรับคําถามที่ต้องการให้รายละเอียดวิธีการทํางานที่
ครบถ้วน ข้อด้อยของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เน้ือที่บรรยายมากและผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียน
บรรยาย 

การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับคําถามที่ต้องการคําตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการ
อธิบายเหตุผลในแต่ละช่องต่อเน่ืองกัน แต่การตอบในรูปแบบน้ีอาจไม่เหมาะสมกับคําถามประเภทที่มี
รายละเอียดมาก หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม 

การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับคําถามที่ต้องการ
อธิบายภาพรวม ความเช่ือมโยงของแต่ละขั้นตอน ข้อด้อยของการตอบคําถามในรูปแบบน้ี คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจ
แผนภาพหรือแผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย 

การใช้รูปแบบใดๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
ข้อคําถามและความถนัดของผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ทั้งน้ี ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบการตอบ
คําถามใดๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อคําถามหรือข้อกําหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนสามารถ
อ่านและทําความเข้าใจได้ง่าย 

8) การจัดทํารายงานมิติผลลัพธ ์
มิติผลลัพธ์ (หมวด 7) ให้สารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า) เพ่ือ

ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิต และบริการ โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การโดยรวม 

9) แนวทางการตอบคําถามมิติผลลัพธ ์
การตอบคําถามมิติผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงมีดังต่อไปน้ี 
(1) เน้นปัจจัยที่สําคัญสุด 
(2) ให้ข้อมูลจากตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในมิติกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
(3) แผนภาพ แผนภูมิ ควรมีมากกว่า 90% ของเน้ือหาในหมวดนี้ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถทําให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
การตอบคําถามต้องแสดงข้อมูลระดับของผลการดําเนินการ อัตราการปรับปรุง และข้อมูล

เชิงเปรียบเทียบของตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการขององค์การ รวมถึงข้อมูลที่แสดงความครอบคลุม
ของการปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติและการเรียนรู้ของ
องค์การ หากมีการแบ่งปันความรู้ในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง ควรจะแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย  

การจัดทํารายงานผลการดําเนินการในหมวดผลลัพธ์การดําเนินการ ต้องคํานึงถึงประเด็น
ต่อไปน้ี 

(1) มุ่งเน้นผลลัพธ์การดําเนินงานขององค์การที่สําคัญ  
การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อกําหนดที่สําคัญที่สุดต่อความสําเร็จขององค์การ 

ตามท่ีแสดงไว้อย่างเด่นชัดในลักษณะสําคัญขององค์การ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการ
ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังหมวดการจัดการกระบวนการ 

(2) ให้ความสําคัญกับข้อกําหนดที่สําคัญ 4 ประการ ของแนวทางการให้คะแนนเพ่ือการ
รายงานผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล 
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- ระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Level : Le) ควร
รายงานในมาตรวัดที่ชัดเจน เช่น คะแนน จํานวนความผิดพลาด จํานวนความถูกต้อง ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เป็นต้น 

- แนวโน้มของผลการดําเนินการ (Trend : T) เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานขององค์การ 

- ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ (Comparison : C) เพ่ือแสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์การอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันหรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม 

- ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ์ (Linkage : Li) เพ่ือแสดงว่ามีการรายงาน
ผลลัพธ์ที่สําคัญทั้งหมดและแยกตามกลุ่มที่จําแนกไว้ เช่น ตามความสําคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ 

(3) แสดงข้อมูลแนวโน้มตลอดช่วงเวลาที่มีการติดตามแนวโน้ม 
แนวโน้มควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่เป็นการคาดการณ์

ผลการดําเนินงานในอนาคต  
ช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัวช้ีวัดแต่ละตัว สําหรับผลลัพธ์ที่

สําคัญๆ ควรแสดงข้อมูลใหม่ด้วย แม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม 
(4) ใช้รูปแบบที่กระชับ เช่น กราฟ และตาราง 

ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และมีจํานวนมาก จึงควรนําเสนอในรูปแบบที่
กระชับ โดยใช้กราฟและตาราง เพ่ือความสะดวกในการตีความ ควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของกราฟและ
ตารางด้วย 

ในการแสดงกราฟ ควรคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี 
- ระบุตัวเลขกํากับกราฟสําหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเน้ือหา โดยใช้ตัวเลขกํากับให้

สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขกํากับรูปเป็น 7.1–3 
- ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจน เช่น 

ลูกศรช้ีขึ้นแสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดมีแนวโน้มดี 
- แสดงผลลัพธ์หลายๆ ปี และมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล 
- แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 
ผลลัพธ์ที่เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืน เช่น การนําเสนอ

ในรูปอัตราส่วนสําหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างของขนาด “ควรปรับให้เป็นฐานเดียวกัน” ตัวอย่างเช่น การ
รายงานแนวโน้มความปลอดภัยเป็นจํานวนวันทํางานที่สูญเสียต่อจํานวนพนักงาน 100 คน จะมีความหมาย
มากกว่าการรายงานจํานวนวันทํางานที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าจํานวนพนักงานไม่คงที่ในช่วงเวลาที่ 
รายงานผล หรอืในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์การอ่ืนที่มีจํานวนพนักงานต่างกัน 

(5) อธิบายเน้ือหาของผลลัพธ์ด้วย 
นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคําอธิบายของผลลัพธ์น้ันๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม องค์การควรมีคําช้ีแจงประกอบ 
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- ตั ว อ ย่ า ง ก า ร แ ส ด ง
กราฟพร้อมกับคําอธิบายเน้ือหาของผลลัพธ์ 
“กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 94 มีแนวโน้มการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้นทุกปี ต้ังแต่ปี 2546 – 2550 
ในขณะที่กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดีที่สุดในทุกปีและมีระดับคงที่
เกือบร้อยละ 100 ส่วนกรม 2 มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 
85 แม้ว่ามีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นทุกปี 
แต่ยังตํ่ากว่ากรม ก. ดังภาพที่ 3-15 

กรมปศุสัตว์ได้ใช้แนวทางดังกล่าวในการ
จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (ภาพที่ 3-16) เพ่ือสมัครรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภารัฐรายหมวด (หมวด 6) “รางวัลความ
เป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” โดย
จัดทํารายงานตามกรอบโครงสร้างของรายงานผลการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

1) ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์การ ไม่
เกิน 10 หน้า  

2) ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ตามเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
รวมทุกหมวดประมาณ 15 หน้า (ยกเว้นหมวดที่สมัคร
รางวัล) 

3) ส่วนที่ 3 การดําเนินการที่โดดเด่นราย
หมวด ประมาณ 20 หน้า (เฉพาะหมวดที่สมัครรางวัลฯ)  

4) ส่วนที ่4 ผลลพัธ์การดําเนินการ ประมาณ 
5 หน้า 

รวมทั้งหมดไม่เกิน 50 หน้า ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-15 ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ภาพท่ี 3-16 Application Report 
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รายงานการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสตัว์ 
เพ่ือสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) 

“รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” 

ลักษณะสําคัญขององค์การ 
1. ลักษณะองค์การ 
ก.  ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 

ล.1ก (1-2) วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรนําการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” 
เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

1) สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ เป็นท่ีไว้วางใจของผู้บริโภค และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

2) มีดุลยภาพ ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ 
3) เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

พันธกิจ (Mission) 
1) วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการปศุสัตว์ 
2) พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพด้านการปศุสัตว์ 
3) ค้นหา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกําจัดโรคสัตว์ 
4) ควบคุม กํากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 

ค่านิยม (Values) สามัคคี มีเมตตา* และค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) กล้ายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง 2) 
ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ 3) โปร่งใสตรวจสอบได้ 4) ไม่เลือกปฏิบัติ 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

หน้าท่ีตามกฎหมาย กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 กําหนดให้กรม
ปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสําหรับสัตว์ ยา
สัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในด้านการ
ปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
4) ผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์ น้ําเชื้อ เชื้อพันธ์ุ พืชอาหารสัตว์ เสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และผลิต และ
จัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสําหรบัสัตว์ เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์ควบคุม ป้องกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
5) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ท้ังใน
และต่างประเทศ 
6) ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
จากการปศุสัตว์ 

สามัคคี มีเมตตา* 
สามัคคี หมายถึง  ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน การร่วมมือร่วมใจ ทํางานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือพร้อมให้กําลังใจซึ่งกันและกัน 

ร่วมแก้ปัญหา แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรร่วมกัน  
มีเมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนได้สุข การมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงาน เกษตรกร และสัตว์ต่างๆ 
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7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
สมรรถนะหลักของกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้าน 1) การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 2) การให้บริการด้านการปศุสัตว์ 3) การควบคุม กํากับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ล.1ก (1) แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ ล.1ก-1 แสดงแนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และการส่ือสาร 

กลุ่ม/แนวทาง บริการท่ีส่งมอบ ความต้องการ ความคาดหวัง 
วิจัย พัฒนาและ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ด้านการปศุสัตว์ 

พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการปศุสัตว์ 

 

การบริการ 
ด้านการปศุสัตว์ 

ควบคุม กํากับ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรฐาน 

ข้อกําหนด 
กลุ่มผู้รับบริการ 
1) เกษตรกร       

ด้านการปศุสัตว์
และผู้เล้ียงสัตว์ 
(ผู้รับบริการ
ขั้นต้น) 

 
- องค์ความรู้ 
- เทคโนโลยี 
- นวัตกรรม 
- ข้อมูล สารสนเทศ    
ด้านการปศุสัตว์ 

 
- ปัจจัยการผลิต (พันธ์ุ
สัตว์ น้ําเชื้อ พันธ์ุพืช
อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์
สัตว์ แหล่งทุน) 
- พ้ืนท่ีท่ีไม่มีโรคระบาด
สัตว์ท่ีส่งผลต่ออาชีพ 
- ระบบการผลิตสินค้า  
ปศุสัตว์ท่ีมาตรฐาน 
- ห้องปฏิบัติการท่ี
มาตรฐาน 

 
- บริการผสมเทียม 
- บริการด้านสุขภาพสัตว์ 
- บริการตรวจ วิเคราะห์ 
และชันสูตรทางห้อง 
ปฏิบัติการ 
- อนุมัติ อนุญาต และ
รับรองเพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐาน ข้อกําหนด   
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
- ควบคุม กํากับ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ควบคุม กํากับ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง 
- คุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมาย 

 
- ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการ 
ปศุสัตว์เอ้ือต่อการ
ประกอบอาชีพ 
- ได้รับบริการด้านการ 
ปศุสัตว์ตรงตามความ
ต้องการ 
- ได้รับการคุม้ครองสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม 

 
- ได้รับบริการท่ีดี สะดวก 
รวดเร็ว ตรงเวลา 
- มีความโปร่งใส      
เป็นธรรม 

2) ผู้ประกอบการ
ด้านการปศุสัตว์ 
(ผู้รับบริการขั้น
กลาง) 

- องค์ความรู้ 
- เทคโนโลยี 
- นวัตกรรม 
- ข้อมูล สารสนเทศ    
ด้านการปศุสัตว์ 

- ปัจจัยการผลิต (พันธ์ุ
สัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์  
ชีวภัณฑ์สัตว์) 
- พ้ืนท่ีท่ีไม่มีโรคระบาด
สัตว์ท่ีส่งผลต่อธุรกิจ 
- ระบบการผลิตสินค้า    
ปศุสัตว์ท่ีมาตรฐาน 
- ห้องปฏิบัติการท่ี
มาตรฐาน 

- บริการด้านสุขภาพสัตว์ 
- บริการตรวจ วิเคราะห์ 
และชันสูตรทางห้อง 
ปฏิบัติการ 
- อนุมัติ อนุญาต และ
รับรองเพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐาน ข้อกําหนด   
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ควบคุม กํากับ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ควบคุม กํากับ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง 
- คุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมาย 

- ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการ
ปศุสัตว์เอ้ือต่อการ
ประกอบธุรกิจ 
- ได้รับบริการด้านการ 
ปศุสัตว์ตรงตามความ
ต้องการ 
- ได้รับการคุม้ครองสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม 

- ได้รับบริการท่ีดี สะดวก 
รวดเร็ว ตรงเวลา 
- มีความโปร่งใส      
เป็นธรรม 

3) ผู้บริโภคอุปโภค
สินค้าปศุสัตว์ 
(ผู้รับบริการขั้น
สุดท้าย) 

- องค์ความรู้ 
- ข้อมูล สารสนเทศ    
ด้านการปศุสัตว์ 

- - - ควบคุมคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ข้อกําหนดท่ี
เกี่ยวข้อง 
- คุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมาย 

- สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย มีปริมาณ
เพียงพอ 
- ข้อมูล สารสนเทศ  
ด้านการปศุสัตว์ท่ี
ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ 
- ได้รับการคุม้ครองสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม 
 

- สินค้าปศุสัตว์มีความ
เชื่อถือได ้
- ได้รับข้อมูล สารสนเทศ 
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
- มีดุลยภาพทุกภาคส่วน 

แนวทางวิธีการ
ให้บริการ 

- ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ ณ 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 
- ผ่านส่ือต่างๆ 

- ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ ณ 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 
- ผ่านเครือข่าย 

- ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ ณ 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 
- ผ่านเครือข่าย 

- ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ ณ 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 
- ผ่านเครือข่าย 

- - 

แนวทางวิธีการส่ือสาร - ติดต่อโดยตรง  
- อบรม ประชุมสัมมนา 
สาธิต 
- ผ่านเครือข่าย 
- ผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ เว็บไซต ์

- ติดต่อโดยตรง 
- ผ่านส่ือต่างๆ 

- ติดต่อโดยตรง 
- ผ่านส่ือต่างๆ 

- ติดต่อโดยตรง 
- ผ่านส่ือต่างๆ 

- - 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
1) ประชาชน 
2) ชุมชน 
3) องค์การภาครัฐ 
4) องค์การเอกชน 
5) เครือข่ายปศุสัตว์ 

 
- ข้อมูลทางวิชาการ    
ด้านการปศุสัตว์ 
- ข้อมูล สารสนเทศ    
ด้านการปศุสัตว์ 

 
-  

 
-  

 
- คุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมาย 

 
- ข้อมูล สารสนเทศ  
ด้านการปศุสัตว์ท่ี
ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ 
- ได้รับการคุม้ครองสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม 
 

 
- ได้รับข้อมูล สารสนเทศ 
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
- มีดุลยภาพทุกภาคส่วน 
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กลุ่ม/แนวทาง บริการท่ีส่งมอบ ความต้องการ ความคาดหวัง 
วิจัย พัฒนาและ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ด้านการปศุสัตว์ 

พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการปศุสัตว์ 

 

การบริการ 
ด้านการปศุสัตว์ 

ควบคุม กํากับ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรฐาน 

ข้อกําหนด 
แนวทางวิธีการ

ให้บริการ 
- ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ ณ 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 
- ผ่านส่ือต่าง ๆ 

-  -  - ส่งมอบผ่านหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ ณ 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 

- - 

แนวทางวิธีการส่ือสาร - ติดต่อโดยตรง 
- ผ่านส่ือต่างๆ 

-  -  - ติดต่อโดยตรง 
- ผ่านส่ือต่างๆ 

- - 

ภารกิจของกรมปศุสัตว์ มีคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ ซ่ึงเอ้ือต่อการดําเนินการด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ 1) สามารถ
ดําเนินการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิตด้านการปศุสัตว์ในหน่วยงานเดียว 2) มีหน่วยงานและบุคลากรท่ีมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 3) มีอํานาจตามกฎหมายรองรบัครบถ้วนทุกภารกิจสําคัญ 

ล.1ก (3) กรมปศุสัตว์มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวนรวม 12,655 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ 4,302 คน ลูกจ้างประจํา 1,682 คน และพนักงานราชการ 5,943 คน รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ ล.1ก-2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับข้าราชการ 

ข้าราชการ 
ประเภท/จํานวน 

รวม (คน)  %  
กลุ่มทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มอํานวยการ กลุ่มบริหาร 

ภารกิจด้านพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 362 309 4 
 

675 15.69 
ภารกิจด้านพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์ 207 178 3 

 
388 9.02 

ภารกิจด้านพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ 29 104 2 
 

135 3.14 
ภารกิจด้านบริหารจัดการ 91 138 7 5 241 5.60 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 117 260 9 

 
386 8.97 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 491 319 76 
 

886 20.60 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1,465 126 

  
1,591 36.98 

รวม  2,762 1,434 101 5 4,302 100 
อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 
อายุเฉล่ีย  46.62 43.28 52.96 55.60 45.66 
อายุราชการเฉล่ีย  22.61 17.45 29.13 30.00 21.05 
วุฒิการศึกษา รวม (คน) % 
ต่ํากว่าปริญญาตรี  922 9 3 0 934 21.71 
ปริญญาตรี  1,724 1,160 62 3 2,949 68.55 
ปริญญาโท  116 247 36 1 400 9.30 
ปริญญาเอก  0 18 

 
1 19 0.44 

รวม  2,762 1,434 101 5 4,302 100 

ตารางที่ ล.1ก-4 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับพนักงานราชการ 

พนักงานราชการ 
ประเภท / จํานวน 

รวม (คน)  %  
บริการ เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ 

ภารกิจด้านพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 991 724 246 3 1 1,965 33.06 
ภารกิจด้านพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์ 485 55 433 15 2 990 16.66 
ภารกิจด้านพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ 94 23 319 333 0 769 12.94 
ภารกิจด้านบริหารจัดการ 13 10 92 6 2 123 2.07 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 29 19 78 0 0 126 2.12 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 168 1,331 471 0 0 1,970 33.15 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 0 0 0 0 0 0 0.00 
รวม  1,780 2,162 1,639 357 5 5,943 100.00 
อายุ  อายุเฉลี่ยโดยรวม  
อายุเฉล่ีย 43 40 35 30 42 38 
อายุราชการเฉล่ีย 0.7 0.6 1.4 1.7 0.8 1.04 
วุฒิการศึกษา รวม (คน) % 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 1,780 2,162 197 0 0 4,139 69.64 
ปริญญาตรี 0 0 1,442 357 5 1,804 30.36 
ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0.00 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0.00 
รวม 1,780 2,162 1,639 357 5 5,943 100.00 
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ตารางที่ ล.1ก-3 แสดงรายละเอียดลูกจ้างประจํา 

ลูกจ้างประจํา  
 ประเภท / จํานวน  

รวม (คน) % 
 ช่าง   บริการพ้ืนฐาน   สนับสนุน  

ภารกิจด้านพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 191 556 261 1,008 59.93 
ภารกิจด้านพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์ 31 76 88 195 11.59 
ภารกิจด้านพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ 1 2 19 22 1.31 
ภารกิจด้านบริหารจัดการ 2 5 28 35 2.08 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 18 89 70 177 10.52 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 2 93 150 245 14.57 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 0 0 0 0 0.00 

 รวม  245 821 616 1,682 100 

ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ในบางตําแหน่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่  
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการ จะต้องปฏิบัติตนและแต่งกายตามข้อกําหนด 
เจ้าหน้าท่ีหรือนักวิทยาศาสตร์ท่ีปฏิบัติงานตรวจชันสตูรโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนจะต้องได้รับการป้องกันอันตรายตาม

ความเหมาะสม เช่น มีเคร่ืองแต่งกาย หรือเคร่ืองป้องกันท่ีเหมาะสม การให้ยาป้องกัน เป็นต้น 
ล.1ก (4) กรมปศุสัตว์มีทรัพยากร เทคโนโลยี ระบบงาน และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ

ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี ระบบงาน และเครื่องมือ 

1) ทรัพยากรพันธุกรรมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พันธุกรรมสัตว์พันธ์ุดี พันธุกรรมพืชอาหารสัตว์พันธ์ุดี 
พันธุกรรมจุลินทรีย์ท่ีสําคัญ 

2) โรงงานผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 
3) ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์อ้างอิงโรค FMD ห้อง ปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
4) เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (การสร้างสายพันธ์ุสัตว์ DNA Marker การผสมเทียม การ

ย้ายฝากตัวอ่อน การ Cloning) เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ (การสร้างสายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ การผลิตเมล็ด หน่อ
พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ การเกษตรกรรม ใส่ปุ๋ย ให้น้ํา การประกอบสูตรอาหารสัตว์ เทคโนโลยีการถนอมพืชอาหารสัตว์) 
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และบรรจุภัณฑ์ 

5) ระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคสัตว์ (ระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (x-ray) ระบบเฝ้าระวัง
โรคปากและเท้าเปื่อย ระบบ Compartmentalization ระบบ Quarantine ระบบการสร้างภูมิคุ้มกันให้ฝูงสัตว์) 

6) ระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์ (ระบบ GMP/HACCP ระบบมาตรฐานฟาร์ม) 
7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบ e-service ระบบ Traceability ระบบเครือ ข่าย Internet 

Intranet ระบบข้อมูลสถิติปศุสัตว์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบงาน (Application) ต่างๆ เช่น TLPS) 
8) กฎหมาย สําหรับการควบคุม กํากับ ให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกําหนด รวม 6 ฉบับ 
9) ข้อกําหนดและแนวทางในการดําเนินการท่ีได้มาตรฐาน (ระบบ GMP/HACCP ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบ 

Compartmentalization ระบบ ISO17025 OIE Standards and Guidelines) 
สํานักงาน อาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 แห่ง 2) 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 แห่ง 3) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 887 แห่ง 4) ศูนย์ สถานี ด่านกักสัตว์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ 5) ห้องปฏิบัติการ (LAB) ท่ีทันสมัย ครอบคลุม ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 6) ศูนย์กลางความรู้กรมปศุสัตว์ 
(Knowledge Center) 7) ห้องประชุม VDO Conference 8) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ครอบคลุมทุกเขตท่ัวประเทศ 
9) ยานพาหนะสําหรับทุกหน่วยงาน 10) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และเคร่ืองใช้สํานักงาน 

ล.1ก (5) กรมปศุสัตว์ใช้กฎหมายหลายฉบับเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือการควบคุม กํากับ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามกรอบของกฎหมาย ในขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ก็ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ต่างๆ ต่อไปนี้ 
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1) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
4) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535  
5) พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 
6) พระราชบัญญัติบํารุงพันธ์ุสัตว์ พ.ศ. 2509 
7) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
8) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
9) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
10) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
11) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
12) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
13) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
14) มาตรฐานวิชาชีพ  
15) GMP HACCP ISO OIE Standards and Guidelines 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ 
ล.1ข (6) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2554 (ภาพที่ ล 1ข-1) ได้แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

ออกเป็น (ก) ราชการบริหารส่วนกลาง (ข) ราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค (ค) ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 

โครงสร้างองค์การและวิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ล.1ข-1 แสดงโครงสร้างกรมปศุสัตว์และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 1.  อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองอธิบดี 4 ท่าน ช่วยบริหารราชการ คือ  
 1)  รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ  
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 2)  รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
 3)  รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์ 
 4) รองอธิบดีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ 
 2. กลุ่มงานท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี คือ  

1) กลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ การดําเนินการของกรมปศุสัตว์  
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ

ให้บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพสูงข้ึน  
3) กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการของกรมปศุสัตว์ 

 3. สํานัก/กอง เป็นหน่วยงานท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี รองอธิบดีตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามสายบังคับบัญชา 
สําหรับสํานักท่ีมีหน่วยปฏิบัติในส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานจะรายงานตรงต่อผู้อํานวยการสํานักต้นสังกัด 
ข. ราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยู่ในภูมิภาค 
 เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของกรมปศุสัตว์ได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จึงจัดให้มีสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีรายงานตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบูรณาการภารกิจของกรมปศุสัตว์ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี และเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ค. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ในแต่ละจังหวัด มีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ รับผิดชอบภารกิจของกรมปศุสัตว์ใน
ระดับจังหวัดและอําเภอ โดยท่ีปศุสัตว์อําเภอรายงานตรงต่อปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัดรายงานตรงต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดและอธิบดีกรมปศุสัตว์  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ผู้บริหารได้จัดทําเป็นนโยบายการกํากับดูแลตนเอง
ท่ีดี ท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน คือ (1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้าน
องค์การ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 จากนโยบายดังกล่าวกรมปศุสัตว์จัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการ การติดตาม การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และเกิดการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ได้แก่ 

1) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TLPS) ซ่ึงเป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน  
2) ระบบการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน กรมปศุสัตว์จัดให้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการและคํารับรองภายในกรมปศุสัตว์ ระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ กับรองอธิบดี และผู้อํานวยการสํานัก/กอง และ
ระหว่างรองอธิบดีกับผู้อํานวยการสํานัก/กองตามสายบังคับบัญชา 

3) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นระบบการทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
งานกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ 

4) ระบบบริหารความเสี่ยงระดับกรม และระดับหน่วยงาน และระบบควบคุมภายใน  
5) การจัดต้ังศูนย์ราชการใสสะอาดขึ้นภายในกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
6) นําระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) มาใช้ในการบริหารงบประมาณเพ่ือควบคุมและ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
7) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน และติดตามผลการ

ดําเนินงาน เช่น คณะกรรมการบริหารรายสินค้า (Pig Board Egg Board Milk Board) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีระบบการกํากับในระดับเหนือกรม เช่น คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณ สํานักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) เป็นต้น 
ล.1ข (7) บทบาท ข้อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางและวิธีการส่ือสารระหว่างกรมปศุสัตว์กับ

ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกัน มีดังนี้ 
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ตาราง ล.1ข-1 แสดงถึงส่วนราชการหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงาน 
 

ส่วนราชการ/ 
องค์การท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ 
ส่ือสารระหว่างกัน 

1. องค์การระหว่างประเทศ FAO OIE JICA - การพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 
- การจัดการโรคระบาดสตัว์ 

- องค์การระหว่างประเทศสนับสนุนด้านวิชาการ  
- กรมปศุสัตว์ดําเนินการ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

2. สถาบันการศึกษา - วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ถ่ายทอด องค์ความรู้ด้าน 
การปศุสัตว์ 

- สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ - หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

3. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช) 

- พัฒนาและกําหนดมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ - มกอช กําหนดมาตรฐานโดยอาศัยข้อมูลวิชาการ
จากกรมปศุสัตว์  
- กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

4. กระทรวงสาธารณสุข - การดําเนินการด้านอาหารปลอดภัย - กรมปศุสัตว์รับผิดชอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น
จนถึงจุดท่ีเปล่ียนเป็นอาหารเพื่อการบริโภค 
- กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบตั้งแต่จุดท่ีเปล่ียน 

เป็นอาหารเพื่อการบริโภค 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

 - การป้องกันโรคระบาดสัตว์ติดคน - กรมปศุสัตว์รับผิดชอบการดําเนินการตลอด
กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
- กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการดําเนินการ   

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

5. หน่วยงานสนับสนุนทุนการวิจัย (สกว. สวก. 
วช.) 

- วิจัย พัฒนา ด้านการปศุสัตว์ - หน่วยงานสนับสนุนทุนการวิจัย 
- กรมปศุสัตว์ดําเนินการวิจัยตามข้อตกลงของ

หน่วยงานท่ีสนับสนุนทุน 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

6. ส่วนราชการท่ีมีกฎหมายเก่ียวข้องกัน เช่น     
กรมศุลกากร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

- ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกันหลาย    
ส่วนราชการ 

- ดําเนินการตามกฎหมายท่ีส่วนราชการรับผิดชอบ 
- ดําเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 

โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

7. ภาคธุรกิจ - การดําเนินการด้านการปศุสัตว์ - ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และ
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมร่วม 

ล.1ข (8) กลุ่มผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) เกษตรกรด้านการปศุสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์และเลี้ยง

สัตว์เลี้ยง 
2) ผู้ประกอบการด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการปศุสัตว์ เช่น  ผู้ผลิต/แปรรูป/

จําหน่าย/นําเข้า/ส่งออกสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ 
3) ผู้บริโภคอุปโภคสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ประชาชน บุคคลท่ัวไป ท่ีบริโภคหรือใช้สินค้าอันเกิดจากการปศุสัตว์  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประชาชน ชุมชน องค์การภาครัฐ องค์การเอกชน และเครือข่ายปศุสัตว์ ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการให้บริการของกรมปศุสัตว์ 

ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน ดังแสดงในตารางท่ี ล.1ก-1 

2. ความท้าทายต่อองค์การ 
ก. สภาพการแข่งขัน 

ล.2ก (9 10 11 12) กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการท่ีมีกฎหมายรองรับการจัดต้ังและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าสภาพการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดขององค์การจะไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม กรม
ปศุสัตว์ ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นการแข่งขันเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถขององค์การเพ่ือความเปน็สากล 

ตารางที่ ล.2ก-1 แสดงสภาพการเปรียบเทียบของส่วนราชการ 

ประเด็น 
การเปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินการปัจจุบัน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ท่ีสําคัญ 

แหล่งข้อมูล ข้อจํากัด 
การได้มาซึ่งข้อมูล 

การเปรียบเทียบภายในประเทศ 
การพัฒนาระบบราชการใน
ภาพรวม 

- ทุกส่วนราชการ ท่ีมีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

- อยู่ในกลุ่มเหนือกว่า
ค่าเฉล่ีย  

 

- ความร่วมมือของบุคลากร 
- ผู้บริหารให้ความสําคัญ 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

- ข้อมูลอยู่ในลักษณะ
ภาพรวม 

ผลงานวิจัย - สถาบันการศึกษา 
- กรมประมง 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมการข้าว 

- อยู่ระดับใกล้เคียงกัน  - มีงบประมาณสนับสนุน - สภาวิจัยแห่งชาติ 
- วารสารวิชาการ 
- website 

-  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- ทุกส่วนราชการท่ีมีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

- อยู่ในกลุ่มเหนือกว่า
ค่าเฉล่ีย 

- การปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ 

- สํานักงาน ก.พ.ร. -  
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ประเด็น 
การเปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินการปัจจุบัน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ท่ีสําคัญ 

แหล่งข้อมูล ข้อจํากัด 
การได้มาซึ่งข้อมูล 

การควบคุมคุณภาพสินค้า
เพ่ือการส่งออก 

- กรมประมง 
- กรมวิชาการเกษตร 

- อัตราสินค้าเกษตรส่งออก
ท่ีผ่านการรับรองและไม่ถกู
ส่งกลับ 

- ระบบการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน 
- ความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

-  

การเปรียบเทียบภายนอกประเทศ  
ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ 
 

- มาตรฐานสากล 
- ISO 17025 

- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
(FMD ไขห้วัดนก) 
- เป็นห้องปฏิบัติการ

ทดสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ประจําภูมิภาคอาเซียน  
- ได้มาตรฐาน ISO 17025 

- ห้องปฏิบัติการได้
มาตรฐาน 
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 

- OIE 
- ISO 
- วารสารวิชาการ 
- สมาคมห้องปฏิบัตกิาร

นานาชาต ิ

-  

ความสามารถในการควบคุม
โรคไข้หวัดนก 

- สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

- เป็นต้นแบบให้แก่ประเทศ
ในภูมิภาค 

- การปฏิบัติการเชิงรุก ด้วย
เทคนิครู้เร็ว เข้าถึงเร็วและ
การ X-ray พ้ืนท่ี 

- FAO 
- OIE 

-  

สถานภาพของระดับภูมิคุ้มกัน
โรคในฝูงปศุสัตว์ 

- มาตรฐานสากล - เทียบเท่ามาตรฐานสากล - การมีเครือข่ายในระดับ
พ้ืนท่ี 
- การมีวัคซีนเพียงพอ 

- FAO 
- OIE 

-  

มาตรฐานการผลิตสินค้า    
ปศุสัตว์ 

- มาตรฐานสากล - เทียบเท่ามาตรฐานสากล - ระบบมาตรฐานท่ีสามารถ
เข้าถึงได ้
- ผู้ประกอบการให้

ความสําคัญ 

- FAO -  

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ - มาตรฐานสากล - เทียบเท่ามาตรฐานสากล - ระบบมาตรฐานท่ีสามารถ
เข้าถึงได ้
- การได้รับความร่วมมือทุก

ภาคส่วน 

- FAO 
- Codex 

-  

ล.2ก (10) ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน ในการดําเนินงานของกรมปศุ
สัตว์ ได้แก่ 1) นโยบายของรัฐบาล 2) สภาพความร่วมมือและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 3) ความต้องการของ
ผู้บริโภค 4) สถานการณ์ของโรคระบาดสัตว์ 5) เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 6) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ล.2ข (13) ความท้าทายตามพันธกิจ ได้แก่ 

1) สินคา้ปศุสัตว์มีคณุภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ 
2) มีพันธ์ุสัตว์ พืชอาหารสัตว์พันธ์ุดี และชีวภัณฑ์สัตว์ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ 
3) ปศุสัตว์มีสุขภาพดี 
4) การเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาด้านการปศุสัตว์ของประเทศ 
5) การสร้างความรว่มมือในทุกภาคส่วนเพื่อการนําปศุสัตว์ไทยไปสู่ตลาดโลก 
6) การอนุรักษ์และพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศสุัตว์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความท้าทายด้านปฏิบัติการ ได้แก่  

1) การเร่งรัดการดําเนินการตามภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมาย 
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์อย่างท่ัวถึง 
3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง  
4) การให้บริการด้านการปศุสัตว์ท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 
5) การควบคุม กํากับให้การดําเนินการด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และ

ข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6) การบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
1) การเกษียณอายุราชการของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์เป็นจํานวนมาก ในช่วง 5 ปีข้างหน้า 
2) การจัดการความรู้ของบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถรองรับพันธกิจของกรม 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ล.2ค (14) การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ

ภายใน กรมปศุสัตว์ อาศัยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ และใช้วงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง
กระบวนการ ควบคู่กับการจัดทํามาตรฐานกระบวนการตาม
รอบท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ภาพ ล2ค-1 DLD 
Improvement Model) สําหรับภารกิจท่ีมีมาตรฐานเฉพาะ
จะ ยึดมาตรฐานเหล่ านั้ น เป็นแนวทาง ในการ พัฒนา
กระบวนการเพื่อยกระดับกระบวนการให้ได้มาตรฐาน เช่น 
ห้องปฏิบัติการใช้แนวทางตามระบบ ISO 17025 เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ภารกิจเก่ียวกับสุขภาพสัตว์หรือโรคระบาดสัตว์ใช้แนวทาง 
OIE Standards and Guidelines 

ล.2ค (15) กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการจัดการความรู้
ภายในองค์การ ตามแนวทาง DLD Knowledge Management 
Model (ภาพที่ ล2ค-2) เพ่ือยกระดับสินทรัพย์ทางความรู้ 
(Knowledge Asset) ขององค์การให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา 
(Intellectual Asset) และใช้เป็นแนวทางเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ขององค์การและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยผู้นํา
จะกําหนดทิศทาง ความเชื่อ และค่านิยมร่วม อํานวยความ
สะดวก สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รวมถึงการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสถาปนาข้ึนเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2485 ในชื่อ “กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ” ต้ังอยู่ท่ีถนนมหาชัย ข้างวัดราชบูรณะ โดยมี พท.หลวงชัย อัศวรักษ์ (ไชย แสงชู
โต) เป็นอธิบดีคนแรก ต่อมาเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการปศุสัตว์” พร้อมกับย้ายไปอยู่ท่ี
ถนนพระอาทิตย์ ข้างป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร และช่วงปลายปี พ.ศ. 2495 ได้ย้ายสํานักงานมาตั้งอยู่ท่ี ถนนพญาไท จนถึง
ปัจจุบัน และเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมปศุสัตว์”  

ในช่วง 7 ทศวรรษ ท่ีผ่านมาผู้บริหารกรมปศุสัตว์แต่ละท่านได้พัฒนากรมปศุสัตว์และการปศุสัตว์ของประเทศไทย
มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ช่วง ดังนี้ 

ทศวรรษท่ี 1 พ.ศ. 2485-2494 เร่งปราบโรคสัตว์ 
ทศวรรษท่ี 2 พ.ศ. 2495-2504 ปศุสัตว์เป็นอาชีพ 
ทศวรรษท่ี 3 พ.ศ. 2505-2514 เติบโตต่อเนื่อง 
ทศวรรษท่ี 4 พ.ศ. 2515-2524 เริ่มก้าวไปต่างแดน 
ทศวรรษท่ี 5 พ.ศ. 2525-2534 สู่มาตรฐานและสร้างนวัตกรรม 
ทศวรรษท่ี 6 พ.ศ. 2535-2544 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ทศวรรษท่ี 7 พ.ศ. 2545-2554 เป็นครัวโลก 
แต่ละทศวรรษ การปศุสัตว์มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนตามลําดับอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมท่ีสามารถจับต้องได้ โดยเริ่ม

จากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยการปราบโรคสัตว์ท่ีสําคัญๆ เช่น โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิก 

(ภาพที่ ล2ค-2 DLD Knowledge Management Model) 

 

(ภาพ ล2ค-1 DLD Improvement Model) 
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เซพติกซีเมีย โรคปากและเท้าเปื่อย และมีการผลิตวัคซีนสําหรับใช้ในการปราบโรค ตามด้วยการเริ่มส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้
เป็นอาชีพ เช่น การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่เนื้อแบบอุตสาหกรรม เป็นต้น และส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เช่น เกิดอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร การต้ังหน่วยปราบโรคเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองโรคระบาดสัตว์ ส่งผลให้มีผลผลิตจากการ
ปศุสัตว์มากข้ึนและสามารถส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศได้ เช่น การส่งเนื้อวัวต้มไปประเทศญี่ปุ่น หมูหันแช่แข็งไปฮ่องกง 
เนื้อไก่สดแช่แข็งไปประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น เม่ือส่งสินค้าปศุสัตว์ไปจําหน่ายต่างประเทศมากข้ึนจึงได้มีการพัฒนาระบบการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ มีนวัตกรรมต่างๆ เกิดข้ึนมากมายในช่วงนี้ รวมถึงมีการจัดต้ังสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบมาตรฐานการผลิต ถูกพัฒนาข้ึนมาใช้เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการของ
ตลาดท่ีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในท่ีสุดประเทศไทยก็ประสบความสําเร็จสามารถเป็นครัวของโลกได้ โดยมีเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีผลิตในประเทศไทยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารท่ีทุกคนรับประทานในชีวิตประจําวัน 

จากพัฒนาการท่ียาวนานดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้และการปรับปรุงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่การตั้งรับและการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พัฒนาสู่การเรียนรู้และวางแผน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงของ
ทศวรรษซ่ึงผู้บริหารแต่ละท่านได้ถ่ายทอดแบบพ่ีสอนน้องและส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นอย่างต่อเนื่อง ท่ีมีความสอดคล้องและมี
ทิศทางไปในแนวทางเดียวกันท่ีชัดเจน จนในท่ีสุดสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ท่ีมีมูลค่าการ
ส่งออกมากกว่า 8 หม่ืนล้านบาทในปี พ.ศ. 2554  

นอกจากน้ี การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. อย่างต่อเนื่องทุกปี 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2554 รวม 12 รางวัล 

ในปีปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้เสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จํานวน 9 
กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของจํานวนกระบวนงานที่ทุกส่วนราชการทั่วประเทศเสนอขอรับการประเมิน (จํานวน 
272 กระบวนงาน) และกระบวนงานท่ีกรมปศุสัตว์เสนอแล้วได้รับการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก จํานวน 4 กระบวนงาน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของจํานวนกระบวนงานท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกท้ังหมด (จํานวน 58 กระบวนงาน) ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงระดับคณุภาพของกระบวนงานของกรมปศุสัตว์เม่ือเปรียบเทียบกับภาพรวม 

กรมปศุสัตว์ได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์การ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2550 ภายหลังจากท่ีได้ส่งบุคลากรเข้ารับการเรียนรู้และพัฒนาในเร่ืองนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2549 จากนั้นจึงได้เริ่ม
วางแผนและขยายผลอย่างจริงจัง ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์จัดต้ังคณะทํางานโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และมีบุคลากรที่เหมาะสมเป็น
คณะทํางาน ซ่ึงคัดเลือกจากผู้บริหารและบุคลากร
ระดับปฏิบัติงานที่มีภาวะผู้นํา มีทัศนคติท่ีดี มี
ความรับผิดชอบสูง และมีความพร้อมท่ีจะเป็น
ผู้บริหารในอนาคต ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีท่ีกรม  
ปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการสร้างการรับรู้ การ
เรียนรู้และการพัฒนาคณะทํางาน เพ่ือทําความ
เข้าใจเกณฑ์และทําความเข้าใจองค์การให้มากข้ึน 
และได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นปีแรก  

ปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารและคณะทํางาน
เข้าใจและเห็นประโยชน์ จากการใช้เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการพัฒนาและ
ยกระดับองค์การให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง 
จึงได้เริ่มมีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนอย่าง
เป็นระบบ (ภาพท่ี 1) เพ่ือพัฒนากรมปศุสัตว์ไปสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง โดยกําหนดให้มีการดําเนินการใน
เรื่องสําคัญๆ ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และการ
ปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือหาโอกาส

 

(ภาพที่ 1 Road Map to PMQA Winner) 
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ในการปรับปรุง ในปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้ทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาคณะทํางานเป็นจํานวนมาก โดยจ้างวิทยากรท่ีปรึกษา
ท่ีมีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกอบรมคณะทํางาน รวมถึงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ เช่น เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนงาน การจัดการความรู้ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์ได้เร่ิมมีการประเมินองค์การ จัดทําแผนปรับปรุงองค์การ และดําเนินการปรับปรุงองค์การตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง Approach ท่ีสําคัญๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การนําองค์การ 
การจัดการความรู้ การปรับปรุงกระบวนการ การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ได้ต้ังเป้าหมายในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานภายในอย่างจริงจัง มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการมาก
ข้ึน มีการพัฒนากระบวนงานทางห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 และได้มีการส่งกระบวนงานการให้บริการของ
กรมปศุสัตว์เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นปีแรก และเป็น
ปีแรกท่ีกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จํานวน 1 รางวัล 

ปี พ.ศ. 2552 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคงมุ่งม่ันในการดําเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับการนํา Approach ท่ีได้สร้างไว้ไปสู่การปฏิบัติ 
(Deployment) ถึงแม้ว่าสํานักงาน ก.พ.ร. จะปรับเกณฑ์เป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน และให้
ส่วนราชการดําเนินการปีละ 2 หมวดก็ตาม กรมปศุสัตว์ยังคงดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้าง
คณะทํางานเพิ่มข้ึนจาก 50 คน เป็น 64 คน รวมท้ังได้มีการปรับปรุงแผนในบางประเด็นเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานและสะดวกต่อการดําเนินการ เช่น การมุ่งเน้นดําเนินการในหมวดท่ีเลือก
ดําเนินการมากขึ้น ในขณะท่ียังคงมีการปรับปรุงการดําเนินการในหมวดอ่ืนๆ ท่ีมีโอกาสในการปรับปรุง แต่จะให้
ความสําคัญในประเด็นโอกาสในการปรับปรุงท่ีเชื่อมโยงกับหมวดท่ีคัดเลือกดําเนินการมากข้ึน ในปีนี้ กรมปศุสัตว์ยังคงใช้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการพัฒนาคณะทํางานบ้าง เพ่ือสร้างความชัดเจนในประเด็นท่ีคณะทํางานยังไม่เข้าใจดี
พอ ร่วมกับการส่งบุคลากรไปพัฒนาและฝึกอบรมภายนอกโดยเฉพาะท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือสร้างวิทยากรท่ีปรึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เพ่ือเรียนรู้เคร่ืองมือและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) สําหรับ
นํามาประยุกต์ใช้ภายในกรมปศุสัตว์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จากการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กรมปศุ
สัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสอง จํานวน 3 รางวัล และผ่าน
ตัวชี้วัด PMQA สําหรับหมวด 1 และหมวด 3 ท่ีเลือกดําเนินการ  

ปี พ.ศ. 2553 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคงมุ่งม่ันในการดําเนินการตาม
เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างคณะทํางานเพิ่มข้ึนจาก 64 คน เป็น 72 คน ในปีนี้ กรม
ปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ (Learning) และสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการนํา Approach ไปสู่การปฏิบัติพร้อม
ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม และลดการใช้วิทยากรจากภายนอกลง โดยหันมาให้ความสําคัญกับวิทยากรท่ีเป็น
บุคลากรภายในของกรมในการดําเนินการและพัฒนาทีมงานท่ีขยายตัวมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่บุคลากร ร่วมกับการส่ง
บุคลากรไปพัฒนาและฝึกอบรมภายนอกในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและบุคลากรภายในยังขาดความเชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ภายในองค์การให้มีความพร้อมมากย่ิงข้ึน ผลจากการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสาม จํานวน 4 รางวัล และผ่านตัวชี้วัด 
PMQA สําหรับหมวด 5 และหมวด 6 ท่ีเลือกดําเนินการ 

ปี พ.ศ. 2554 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคงมุ่งม่ันในการดําเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม และมีการขยายตัวของคณะทํางานเพิ่มข้ึนจาก 72 คน เป็น 
114 คน ในปีนี้กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการทําให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทําให้เกิด
ความย่ังยืน โดยยังคงทบทวน เรียนรู้ และปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง และการขยายผลไปในทุกระดับขององค์การ มี
การบูรณาการตัวชี้วัดในทุกระดับต้ังแต่ระดับองค์การ สํานัก/กอง และระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Award) สําหรับมอบให้หน่วยงานท่ีมี
ความโดดเด่นในการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันครบรอบการสถาปนากรมปศุสัตว์
ประจําปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ส่งเสริม ยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานและบุคลากรท่ีมีผลการดําเนินการท่ีดี และ
เป็นการพัฒนาทักษะผู้ตรวจประเมิน ผลจากการดําเนินการอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน ทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสี่ จํานวน 4 รางวัล และผ่านตัวชี้วัด PMQA 
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สําหรับหมวด 2 และหมวด 4 ท่ีเลือกดําเนินการ ตลอดจนกรมปศุสัตว์ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 

ปี พ.ศ. 2555 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคงมุ่งม่ันในการดําเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทําให้เกิดการบูรณาการท้ังระบบและทําให้เกิดความย่ังยืน โดย
ยังคงทบทวน เรียนรู้ และปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง และการขยายผลไปในทุกระดับขององค์การ มีการบูรณาการ
ตัวชี้วัดในทุกระดับต้ังแต่ระดับองค์การ สํานัก/กอง และระดับบุคคลอย่างเป็นระบบมากข้ึน และมีปรับปรุงตัวชี้วัดให้เป็น
ตัวชี้วัด Hybrid ซ่ึงจะวัดผลท้ังกระบวนการและผลลัพธ์ โดยผลลัพธ์จะมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ส่วนกระบวนการ
กําหนดแนวทางการวัดผลเป็นแบบ ADLI ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในทุกๆ ระดับ 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ให้แรงจูงใจแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์เป็นพิเศษแก่คณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ 
เช่น จัดสรรเงินรางวัลให้แก่คณะทํางานคนละ 3,000 บาท ทีมงานที่พัฒนากระบวนงานจนได้รับรางวัล ทีมละ 10,000 
บาท มอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีมีผลงานโดดเด่น มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ให้แก่หน่วยงานท่ีมี
ความเป็นเลิศ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้มีความมุ่งม่ันทุ่มเทศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการพัฒนากรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง 

หมวด 1 การนําองค์การ 
ระบบการนําองค์การของกรมปศุสัตว์ กําหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนําพาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

และบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และอย่างมีธรรมาภิบาล โดยคณะผู้บริหารซ่ึงประกอบด้วยอธิบดีในฐานะผู้นําสูงสุด รองอธิบดี และผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
รวมถึงผู้นําและคณะกรรมการ คณะทํางาน คณะต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใน
ทุกๆ ระดับต้ังแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล โดยใช้ค่านิยมขององค์การ
เป็นตัวแบบในการหล่อหลอมความคิดของบุคลากร ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ระบบการนําองค์การกรมปศุสัตว์ (DLD Leadership System) ใช้
เป็นแนวปฏิบัติสําหรับผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
องค์การอย่างบูรณาการ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพการบริการจัดการ 
ท่ีนําไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยผลผลิต
และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งใช้เป็น
กรอบสําหรับการประเมินผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วย 1) สร้างความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดความสมดุลของทุกภาคส่วน 2) กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ของ
องค์การและช่องทางการสื่อสาร 3) วางแผน ออกแบบระบบงานและ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 4) กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผน 5) วัด 
วิเคราะห์ ทบทวนผลการดําเนินการ 6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้าง
แรงจูงใจบุคลากร  7) เรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 1-1) 
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ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ดําเนินการตามระบบการนําองค์การกรมปศุสัตว์ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมายผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1)  สร้างความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความสมดุลของทุกภาคส่วน ในความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และพันธกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมท่ีเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดเป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการ
จัดทําข้อกําหนดท่ีสําคัญต่อผลผลิตและบริการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ของกรมปศุสัตว์ 

2)  กําหนดทิศทางขององค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมาย
ผลการดําเนินการ โดยคํานึงถึงความสมดุลของทุกภาคส่วน รวมถึงบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร
และคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์จะกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และกําหนด
ช่องทางการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุกระดับสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะ
ยาว ค่านิยม และเป้าหมายผลการดําเนินการไปยังบุคลากรทุกๆ คนภายในองค์การและผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง ด้วยระบบการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ซ่ึงมีวิธีการและช่องทางท่ี
หลากหลายอย่างครอบคลุม  เช่น การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หนังสือราชการ ผ่านสื่อต่างๆ การพบปะพูดคุยโดยตรง 
เพ่ือทําให้ม่ันใจว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมายผลการดําเนินการของกรม
ปศุสัตว์ ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ในทุกระดับท่ัวท้ังองค์การ 

3)  วางแผน ออกแบบระบบงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหาร คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์และคณะทํางาน
ปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระบบงานท่ีมีอยู่ แล้วพิจารณาปรับปรุง แผน
ยุทธศาสตร์ ออกแบบโครงสร้างและระบบงานใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ตามท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน รวมถึงวางแผนปฏิบัติการท่ีมี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจึงถ่ายทอดทิศทางองค์การ ระบบงาน แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการนําไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านระบบการสื่อสารองค์การและระบบการจัดการคุณภาพของกรมปศุสัตว์  

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นตัวผลักดันในการสร้างคุณค่า
ของกรมปศุสัตว์ท่ีสําคัญ ได้แก่ (1) สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ เป็นท่ีไว้วางใจ
ของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล (2) มีดุลยภาพระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้าปศุ
สัตว์ (3) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ผู้บริหารและคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ ได้กําหนดเป้าประสงค์ระยะสั้นและ

 

(ภาพที ่1-1 ระบบการนําองค์การกรมปศุสัตว์) 
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จัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ระยะยาว 
จากนั้นจึงถ่ายทอดไปสู่สํานัก/กอง เพ่ือนําไปวางแผนปฏิบัติการ กําหนดกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีสําคัญ พร้อมตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า ตามหลักการของ Balanced Scorecard (BSC)  

ผู้บริหารและคณะทาํงานด้านยุทธศาสตร์ จะตรวจสอบความสอดคล้องและพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ
เพ่ือทําให้ม่ันใจได้ว่าสํานัก/กอง จะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้  ผู้บริหารจะคอยกํากับและ
ติดตามความก้าวหน้าทุกๆ เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (TLPS) เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดําเนินการมี
ความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้และมีความสอดคล้องกันท้ังองค์การ รวมถึงมีจัดสรรทรัพยากรสําหรับการ
ดําเนินงานให้อย่างเพียงพอ 

4) กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผน ผู้บริหารและคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ ควบคุม กํากับ การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โดยใช้ตัวชี้วัดท้ังในระดับกรมและระดับสํานัก/กอง ตามท่ีได้กําหนดข้ึนมาจาก
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร โดยท่ีแต่ละสํานัก/กอง รับผิดชอบความสําเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์ เฉพาะในส่วนท่ีได้รับการถ่ายทอดเป้าหมาย ตามที่ระบุไว้ในแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรม
ปศุสัตว์ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรทุกคนทราบบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อความสําเร็จในภาพรวม
ขององค์การ 

5) วัด วิเคราะห์ ทบทวนผลการดําเนินการ ผู้บริหารทบทวนผลการดําเนินการผ่านระบบการวัดตามตัวชี้วัดสําคัญ
เป็นประจําทุกเดือน เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบความสําเร็จจากผลการดําเนินการกับ
ค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ หากพบว่าผลการดําเนินการไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าประสงค์ท้ังระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ ผู้บริหารจะวิเคราะห์ปัญหาหรือหาสาเหตุ พร้อมจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือพิจารณาทบทวน ปรับปรุงวิธีการดําเนินการหรือยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและยังคงมีความสามารถ
ในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามที่ได้กําหนดไว้  

การวิเคราะห์เพ่ือค้นหาปัจจัยแห่งความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จ เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสําคัญ จึงส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การและบุคลากร เพ่ือทําให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุงองค์การอย่างกว้างขวาง 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจบุคลากร ผู้บริหารใช้ระบบบริหารผลการดําเนินงาน (Performance 
Management System) เพ่ือบริหารผลการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดต้ังแต่ระดับ
กรม ลงสู่ระดับสํานัก/กอง และระดับบุคคล โดยมีการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงานเป็นการล่วงหน้าระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฏิบัติในทุกระดับ และกําหนดระดับพฤติกรรมท่ีคาดหวัง รวมถึงการกําหนดวิธีการวัดผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยัง
ได้ประเมินศักยภาพบุคลากรเพ่ือหาความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือทําให้ม่ันใจได้ว่าบุคลากรจะมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้บริหารใช้ระบบการยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัลแก่บุคลากร ท้ังในระดับสํานัก/กอง ระดับทีมงานและระดับ
ตัวบุคคล เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มศักยภาพและแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมท่ีองค์การต้องการ เช่น การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารใช้โมเดล DLD Improvement Model (ภาพที่ ล2ค-1) 
ในการพัฒนากรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ระบบและกระบวนการ รวมถึงระบบการนําองค์การด้วย เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกเหนือจากบทบาทหลัก 7 องค์ประกอบ ตามท่ีระบุไว้ในระบบการนําองค์การของกรมปศุสัตว์ (ภาพที่ 1-1) ท่ี
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ต้องปฏิบัติแล้ว ยังมีบทบาทท่ีสําคัญของผู้นําอีกส่วนหนึ่งท่ีกําหนดให้เป็นบทบาทของผู้บริหารด้วย 
ได้แก่ (1) การสื่อสารทิศทางองค์การแบบสองทิศทาง (2) การจัดสรรทรัพยากร การกระจายอํานาจ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
และนวัตกรรม (3) การเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(4) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น การแบ่งปันความรู้ การทํางานเป็นทีม (5) มุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อให้
เกิดคุณภาพ จูงใจบุคลากร โดยการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้แก่บุคลากร (6) สร้างองค์การให้
ย่ังยืน ด้วยการให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ขององค์การและของบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนชุมชนรอบข้างองค์การด้วย 
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นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ใช้ระบบการนําองค์การเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการนําองค์การของผู้บริหารทุก
คน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของการนําองค์การของผู้บริหารต่อไป 

การกํากับดูแลตนเองท่ีดี กรมปศุสัตว์วางระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเพ่ือตรวจติดตามให้เกิดการปฏิบัติงานอย่าง
มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ 
ดังนี้ (1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกํากับการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ เช่น การรับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ การตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น 
(2) กรมปศุสัตว์ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกลาง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.  สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปป) คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ (คตป) (3) กําหนดโครงสร้างกํากับดูแลตนเองท่ีดีภายในกรม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานตรวจสอบภายใน (4) การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลการปฏิบัติงาน (5) วางระบบบริหาร
จัดการเพื่อทําให้ม่ันใจได้ว่าผลการดําเนินการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เช่น ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุม
ภายใน ระบบการติดตามประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น 

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และรักษาวินัย รวมถึงการคํานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างแรงจูงใจและปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างท่ีดี 

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์สร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนที่ต้ังอยู่รอบๆ หน่วยงาน โดยให้การสนับสนุนเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชนและนํามาซ่ึงความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซ่ึงเป็นการสร้างความผาสุกและความภาคภูมิใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสนับสนุนชุมชน โดยให้แต่ละหน่วยงานหาความต้องการของชุมชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน แล้วนํามาพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เช่น การเปิดให้ชุมชนใช้ถนนของ
หน่วยงานเป็นเส้นทางลัดในการคมนาคม การจัดให้มีร้านค้าผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์ โดยนําผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานของกรมมาจัดจําหน่ายให้ประชาชนท่ัวไปในราคาประหยัด เป็นต้น 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การกําหนดยุทธศาสตร์ เป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบการนําองค์การกรมปศุสัตว์ ในการกําหนดและวางแผน

ยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์เร่ิมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นปัจจัยนําเข้าสู่กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ รวมถึงการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ (1) ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เป็นประจําทุกปี (2) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (3) ประชุม
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสาร ทําความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ (4) แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ โดยการบูรณาการ
แผนปฏิบัติการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (5) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
เพ่ือให้มีรายละเอียดท่ีเพียงพอต่อการดําเนินการ (6) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือทําให้ม่ันใจว่ามี
ทรัพยากรอย่างเพียงพอสําหรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงพิจารณาจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยง (COSO) เพ่ือทําให้ม่ันใจได้ว่ากรมปศุสัตว์จะสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมี
แผนรองรับแม้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ (7) นําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (ภาพท่ี 2-1) 

กรมปศุสัตว์มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผ่นบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มภารกิจ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตาม
กรอบแนวทางตามภาพที่ 2-1 โดยวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมท้ังภายใน (7'S (Share value, 
System, Strategy, Structure, Style, Staff, Skill) และภายนอก SPELT-EN (Social, Politics, Economics, Legal, 
Technologies, Environments) และปัจจัยท่ีสําคัญอ่ืนๆ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าท่ีตามกฎหมาย (2) ความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) สภาพการแข่งขัน (4) ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน สังคม และ
จริยธรรม (5) กฎหมาย กฎระเบียบ โครงสร้างขององค์การ (6) ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับสํานัก/กอง ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และผู้ปฏิบัติ รวมถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิดความสมดุลทุกภาคส่วน และเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยม และเป้าหมายการดําเนินการ รวมถึงแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนจากกระบวนการจากแผนยุทธศาสตร์เป็นไปเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย โดยการ
เอาชนะความท้าทายขององค์การในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลตามหลัก BSC ท้ัง 4 มิติ คือ 
มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติการพัฒนาองค์การ 

การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ได้ทําการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมถึงเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ไปยังบุคลากรภายในองค์การทุกระดับอย่าง
ท่ัวถึงและสม่ําเสมอ เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านระบบการสื่อสารขององค์การ 
รวมถึงสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อรับรู้ด้วย 

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการดําเนินการของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและมุ่งไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์การ 
ผู้บริหารได้วางระบบการถ่ายทอด (Cascading) เป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมลงสู่ระดับสํานัก/กอง และระดับบุคคล 
พร้อมจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน พร้อมแนวทางการติดตามประเมินผลและการให้แรงจูงใจท่ีชัดเจน ซ่ึงประกอบด้วย
ระบบ IPA ซ่ึงเป็นข้อตกลงว่าด้วยผลงานระดับกรมกับระดับสํานัก/กอง และระบบ PMS ซ่ึงเป็นระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

การจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญและได้มีการดําเนินการ ต้ังแต่
กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีเป็นการล่วงหน้า ซ่ึงได้มีการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ระยะเวลา
ดําเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงความต้องการงบประมาณ 

ระหว่างกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ได้วิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย (1) การวางแผนและบริหารกําลังคน (2) แผนพัฒนาบุคลากร (3) แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก (4) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร

 

(ภาพที่ 2-1 แสดงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์) 
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ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ซ่ึงจะส่งผลให้กรมปศุสัตว์สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การกํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผน เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของระบบการนําองค์การของกรมปศุสัตว์ 
ผู้บริหารทุกระดับทําหน้าท่ีควบคุม กํากับ การดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ผ่านตัวชี้วัดท่ีได้กําหนดข้ึนจาก
กระบวนการวางแผน โดยติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผ่านระบบ TLPS เป็นประจําทุกเดือน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานท่ีต้ังไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนผู้บริหารจะเร่งรัดและกํากับอย่างใกล้ชิด  

การประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การประเมินผลโดยใช้เคร่ืองมือ PART ท้ัง
ผู้ประเมินจากภายนอกและภายใน และการวัดผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการ
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การได้เรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานท่ีดี (Best Practices) ระหว่างกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น KM Forum 
และ CoP ท้ังระดับกรม ระดับหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ท่ีผู้บริหารกรม
ปศุสัตว์มุ่งม่ันทุ่มเท ช่วยให้กรมปศุสัตว์ได้เรียนรู้ถึงโอกาสในการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมอยู่เสมอ 

หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรมปศุสัตว์กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการระดมสมองและวิเคราะห์ความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการสํารวจ แล้วจัดกลุ่มผู้ท่ีมีความต้องการและความคาดหวังใน
ทํานองเดียวกันเข้าด้วยกัน เพ่ือทําให้เกิดความชัดเจนในการส่งมอบผลผลิตและบริการ ตามพันธกิจและบทบาทหน้าท่ีตาม
กฎหมายของกรมปศุสัตว์ ได้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจ 

กรมปศุสัตว์แบ่งกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรด้านการปศุสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ 2) ผู้ประกอบการ
ด้านการปศุสัตว์ 3) กลุ่มผู้บริโภคและอุปโภคสินค้าปศุสัตว์ ซ่ึงกลุ่ม 1 และ 2 มีความต้องการและความคาดหวังท่ีจะได้รับ
บริการด้านการปศุสัตว์ตามความต้องการ (ซ่ึงมีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่มโดยกลุ่ม 2 มีความต้องการ ความคาดหวังใน
ระดับเทคนิคท่ีสูงกว่ากลุ่ม 1) ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการปศุสัตว์ท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงาน และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม ส่วนกลุ่มท่ี 3 มีความต้องการและความคาดหวังท่ีจะได้รับข้อมูล สารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นประโยชน์ สินค้า
ปศุสัตว์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รายละเอียดตามระบุในตารางท่ี ล.1ก-1 

ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน องค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และเครือข่าย
ปศุสัตว์ ซ่ึงมีความต้องการและความคาดหวัง ด้านข้อมูล สารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นประโยชน์ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รายละเอียดตามระบุในตารางท่ี ล.1ก-1 

เพ่ือให้สามารถรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม กรมปศุสัตว์ได้กําหนดช่องทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ การติดต่อโดยตรง ผ่านสื่อต่างๆ (โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนต็ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์) การอบรม ประชุมสัมมนา ผ่านเครือข่าย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้รับบริการออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือรองรับการบริหารข้อมูลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบอีกด้วย 

กรมปศุสัตว์รวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับ
จากช่องทางต่างๆ และนํามาวิเคราะห์หาความต้องการและความคาดหวังท่ีเปลี่ยนแปลงไป แล้วนําไปพิจารณาทบทวนการ
แบ่งกลุ่มให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ หรือนําไปปรับปรุงการให้บริการ เช่น การเพ่ิมบริการผ่านระบบ e-Service เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวก เพ่ิมความรวดเร็ว และลดภาระของผู้รับบริการ 

การทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของช่องทางต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการระดมสมองของคณะทํางาน 

กรมปศุสัตว์วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยกําหนดเป็นระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทาง การจัดการข้อ
ร้องเรียน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 โดยจัดต้ังศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ท่ีกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือรับผิดชอบและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้วางระบบติดตามคุณภาพการให้บริการ
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อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีช่องทางต่างๆ ท่ีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือรับฟังข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย รวมถึงจัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นผู้รับบริการ ท้ังระดับหน่วยงาน และระดับ
องค์การ ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางาน กรมปศุสัตว์กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีมี
ผลการพัฒนางานท่ีโดดเด่นโดยการมอบรางวัลประเภทต่างๆ ในงานวันครบรอบการสถาปนากรมปศุสัตว์ประจําปีอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น รางวัล DLD Quality Award (Customer Focus) เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์ทบทวนและประเมินผลระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเป็นประจําทุกปี เพ่ือ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ  

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเกิดความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ในด้านต่างๆ เช่น เครือข่าย
ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เครือข่ายการพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสําหรับ
เกษตรกรรายย่อย เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเอกชนดําเนินภารกิจด้านการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เครือข่ายผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ Green star alert เป็นต้น โดยจัดให้มีช่องทางใน
การติดต่อระหว่างกัน และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การ
เชิญเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายดีเด่น เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับการดําเนินการให้มีความโปร่งใส
และเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับท่ีแตกต่างกัน เช่น การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบาย แผนการดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น
ในการปรับปรุงกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ เปิดโอกาสให้เข้ามาติดตามผลการ
ดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสินค้าปศุสัตว์ เปิดโอกาสให้ร่วมดําเนินการผลิตพันธ์ุสัตว์ ร่วมตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์วางระบบและดําเนินการสํารวจความต้องการ ความคาดหวัง วัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่มในช่วงกลางปีและปลายปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงกระบวนงานบริการให้ดีข้ึน โดยกําหนดให้
หน่วยงานเป็นผู้จัดทําฐานข้อมูลผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและคณะทํางานเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ จัดทํารายงานผลการสํารวจ และแจ้งผลการสํารวจให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการและสํารวจซํ้าเพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงบริการ 

 กรมปศุสัตว์พัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการท่ีมีความสําคัญและต้องการสร้าง
ความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การตรวจวิเคราะห์และ
ชันสูตรโรคสัตว์ ซ่ึงเป็นกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 
ทุกห้องปฏิบัติการ ส่วนกระบวนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้พัฒนากระบวนให้ได้มาตรฐานตาม OIE 
Standards and Guideline ทุกกระบวนการ  

สําหรับกระบวนการท่ัวไปมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ในการให้บริการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ฝึกอบรม สอนงาน สื่อสาร และถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
การวัด การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินงาน เป็นองค์ประกอบหลักของระบบการนําองค์การ กรมปศุสัตว์ 

คัดเลือกตัวชี้วัดจากเป้าหมายท่ีสําคัญท่ีบ่งชี้การบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์การ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัดกระบวนการ โดยอาศัยมุมมองของ BSC ตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการให้บริการ มิติ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติการพัฒนาองค์การ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพันธกิจและเป้าประสงค์ของกรมปศุสัตว์ จึงถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดต้ังแต่กระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ครอบคลุมท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยวางระบบการเก็บ
และรวบรวมข้อมูลเป็นรายกิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ ผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน TLPS เป็นรายเดือน 
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โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ป้อนข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 
หน่วยงานส่วนกลางท่ีรับผิดชอบภารกิจเป็นผู้วิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็น
ประจําทุกเดือน นอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถเรียกดูผลการดําเนินการผ่านระบบ TLPS ได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนี้ 
กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารทุกไตรมาสเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
รวมถึงเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ Best Practices ระหว่างหน่วยงาน  

กรมปศุสัตว์จัดทําระบบฐานข้อมูล เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยพิจารณา
และวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้ข้อมูลและความสามารถในการลงทุนของกรมปศุสัตว์ ข้อมูลท่ีมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ ท้ังกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ถูกพัฒนาข้ึนเป็นระบบฐานข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น ระบบ TLPS เป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ระบบ e-Service 
มีการออกแบบระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกันหลายฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลผู้รับบริการ ฐานข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน 
ฐานข้อมูลโรงงานมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูลเลขทะเบียนประจําตัวสัตว์ (NID) เป็นต้น นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้มีการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ท้ังระบบ 
(Traceability) สําหรับกรณีท่ีสินค้าปศุสัตว์มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกิดข้ึน เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขหรือชี้แจงทําความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้องและเป็นการสร้างความเชื่อถือให้แก่การปศุสัตว์ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการภายในของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร DPIS ระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบฐานข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
และงานวิชาการ เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีจําเป็นให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง ครอบคลุม และทันสมัยอยู่เสมอ
โดยผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลหรือเจ้าของภารกิจร่วมกับคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ 

การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ กรมปศุสัตว์ทบทวนผลการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผ่านระบบการติดตามผลการดําเนินการ TLPS การใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผ่านการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานรายไตรมาส ร่วมกับการประชุมผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกเดือน และผ่าน
การประชุมผู้บริหารเป็นรายไตรมาส ในการติดตามผลการดําเนินการโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ เพ่ือทราบสถานะของการดําเนินการ รวมถึงการเปรียบเทียบกับค่าเปรียบเทียบท่ีกําหนดไว้ เช่น เป็นไปตามระดับ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร รวมถึงเทียบเคียงกับคู่เปรียบเทียบท่ีต้ังไว้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหารทราบความสามารถใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายที่สําคัญตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถพิจารณาตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้วางระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย สําหรับงานท่ีมีความสําคัญและส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อการดําเนินการของกรมปศุสัตว์ เพ่ือทราบสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขององค์การ เช่น ระบบบริการรับแจ้งโรคระบาดสัตว์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เป็นต้น 

ผู้บริหารติดตามผลลัพธ์ของการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงศักยภาพและความได้เปรียบใน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การต่อการตอบสนองความท้าทายท่ีเผชิญอยู่ รวมถึงเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เกิดการเรียนรู้ใน
ทุกระดับท่ัวท้ังองค์การ และใช้เป็นปัจจัยสําหรับการพิจารณาความจําเป็นต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการกําหนด
ทิศทาง รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

กรมปศุสัตว์จัดการระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ สําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ URL: http://www.dld.go.th นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ 
ได้ให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในการบริการต่างๆ เช่น การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 
การออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ (e-Signature) บริการจองเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น  

การทบทวนและติดตามประเมินผลระบบการให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการรับฟังความต้องการ
และข้อร้องเรียนผ่านระบบ Call center การสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ 
ช่วยให้กรมปศุสัตว์ทราบความต้องการและความคาดหวังท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
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ทราบข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์สําหรับการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้สามารถตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เช่น การขยาย Bandwidth เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ใช้ การปรับปรุงระบบ e-Service ให้สามารถ
บริการงานอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้อมูลและสารสนเทศท่ีจําเป็น เป็นต้น 

การตรวจสอบสมรรถนะ Hardware Software เพ่ือให้สามารถรองรับระบบการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินการ รวมถึงการให้บริการผ่านระบบ e-Service ได้ทันต่อความต้องการและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่
เสมอ กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมปศุสัตว์ เช่น การ back up ข้อมูล การกําหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงการ
ทบทวน ปรับปรุง จัดทําและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการความรู้ กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์การ DLD Knowledge Management 
Model (ภาพที่ 4-2) เพ่ือยกระดับสินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Asset) ขององค์การให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา 
(Intellectual Asset) รวมถึงใช้เป็นแนวทางเพ่ือสร้างการเรียนรู้ขององค์การและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดย
ผู้นําจะกําหนดทิศทาง ความเชื่อ และค่านิยมร่วม อํานวยความสะดวก สร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รวมถึงการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาด้านการปศุสัตว์ของประเทศ และการจัดการความรู้ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นความท้าทายท่ีกรมปศุสัตว์ต้องเอาชนะ กรมปศุสัตว์ 
จึงใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management) เป็นเครื่องมือใน
การเอาชนะความท้าทายดังกล่าว ซ่ึงมีข้ันตอนในการจัดการความรู้ ดังนี้ 
(1) กําหนดองค์ความรู้ท่ีจําเป็น (2) สร้างและแสวงหาความรู้ (3) ประมวล
และกลั่นกรอง (4) จัดความรู้ให้เป็นระบบ (5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) นํา
ความรู้ไปปฏิบัติงาน (7) สรุปบทเรียน (ภาพที่ 4-1)  โดยอาศัยเทคนิคการ
กําหนดความรู้ท่ีจําเป็นจากการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Atlas) ของ
กรมปศุสัตว์ตลอด Value Chain ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงองค์ความรู้ท่ีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และทราบว่าองค์ความรู้นั้นอยู่ท่ีใคร (ผู้ทรงความรู้) 
รวมถึงทราบว่าองค์ความรู้เหล่านั้นมีการนํามาจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว
หรือไม่ หากพบว่ายังไม่ได้มีการจัดการความรู้ในองค์ความรู้เหล่านั้น ทีม 
KM จะสร้างกระบวนการให้ผู้เกี่ยวข้องมีการดําเนินการจัดการความรู้นั้น 

การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ เป็นบรรยากาศท่ีผู้บริหารกรมปศุสัตว์มุ่งสร้างและส่งเสริมให้เกิดข้ึนภายในองค์การ
และเกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันท่ัวท้ังองค์การ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์จึงสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ใน 4 

ประเด็น ได้แก่ (1) เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ (2) 
เรียนรู้เพ่ือการแบ่งปัน (3) เรียนรู้เพ่ือเชื่อม
สมัพันธ์ (4) เรียนรู้เพ่ือนวัตกรรม ร่วมกับการ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่น ทีม KM ทําเนียบผู้ทรงความรู้ แผนผัง
องค์ความรู้ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรยากาศการทํางานและการสื่อสาร การ
สร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การยกย่อง 
ชมเชย การสร้างชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ การ
วัดผลการดําเนินงาน การส่งเสริมและการ
ทําให้เกิดความย่ังยืน เป็นต้น 

กระบวนการจัดการความรู้ของกรม
ปศุสัตว์ ทีม KM จะทําการประเมินผล เพ่ือ

ทบทวนและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
(ภาพที่ 4-2 DLD Knowledge Management Model) 

 
(ภาพที่ 4-1 KM Process) 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจบุคลากร เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของระบบการนําองค์การ 

และการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้แก่บุคลากร เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีผู้บริหารทุกระดับให้
ความสําคัญ เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์การและเพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายส่วนตนและเป้าหมายองค์การ 

กรมปศุสัตว์สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยการจัดทําโครงการต่างๆ 
ได้แก่ (1) โครงการสถานท่ีน่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy Workplace) (2) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ของกรมปศุสัตว์ (3) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางาน (4) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management system) ท่ีมีมาตรฐานและเป็นธรรม (5) 
โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซ่ึงเป็นการสร้างเพ่ือให้เกิดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร ปัจจัยดังกล่าวท่ีได้มาจากกระบวนการสํารวจและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

ในการขับเคลื่อนให้บุคลากรจํานวน 12,665 คน มีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์การ ซ่ึงได้แก่ (1) กล้ายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง (2) ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ (3) โปร่งใส
ตรวจสอบได้ (4) ไม่เลือกปฏิบัติ (5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และ (6) สามัคคี มีเมตตา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรยึดถือ
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดวิธีการทํางานแบบพ่ีสอนน้องจากรุ่นสู่รุ่น 
สง่ผลให้เกิดการผสมผสานความคิดท่ีแตกต่างซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการเกิดนวัตกรรมขององค์การ 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เป็นระบบหลักสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรม
ปศุสัตว์ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
โดยกําหนดให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้มีการทําความตกลงล่วงหน้าถึงเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และนําผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากร รวมถึงนําไปจัดสรร
แรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะรายบุคคล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน 

กรมปศุสัตว์จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปีงบประมาณ 2554 - 2556 
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 มิติ ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ซ่ึงประกอบด้วย (1) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Alignment) (2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) (3) ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) (4) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Accountability) (5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน (Quality of Work Life) เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การเพ่ือเอาชนะความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล และได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) สําหรับการดําเนินการในแต่ละปี ได้แก่ (1) การวางแผนและบริหารกําลังคน เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์สูงท่ีกําลังจะเกษียณอายุในระยะเวลาอันใกล้ (2) แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของกรม 
(3) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก (4) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมปศุสัตว์จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีรับ
มอบหมาย ประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล (2) แผนพัฒนารายบุคคลตามผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร จึง
กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาบุคลากร เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปสู่การปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมปศุสัตว์กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึงมีการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
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การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร กรม
ปศุสัตว์เริ่มนําระบบนี้มาใช้ในองค์การ โดยเริ่มนําร่องในตําแหน่งท่ีมีความสําคัญ ได้แก่ ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์
อําเภอ เพ่ือศึกษา เรียนรู้และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องก่อนนํามาใช้อย่าง
เต็มระบบ 

ส่วนท่ี 3 การดําเนินการที่โดดเด่นรายหมวด 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
การออกแบบระบบงานและการจัดการกระบวนการ 

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ให้ความสําคัญต่อการออกแบบระบบงานและการจัดการกระบวนการเป็นอย่างย่ิง เนื่องจาก
ระบบงานและกระบวนการมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าของผลผลิตและบริการที่ส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และ
อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ ความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัด เช่น บุคลากร พัสดุ ครุภัณฑ์ (ท่ีดิน อาคาร สถานท่ี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทรัพยากรพันธุกรรม) และ
งบประมาณ เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์ใช้แนวทางตาม
ภาพที่ 6-1 ในการออกแบบระบบงาน
และจัดการกระบวนการ ซ่ึงแบ่งออก 
เป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบระบบ 
งานและการจัดการกระบวนการ 

1) การออกแบบระบบงานกรม
ปศุสัตว์มุ่งเน้นการออกแบบระบบงาน 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมถึง
การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและบริการท่ี
ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การออกแบบระบบงาน 
เร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ เป้า 
ประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ 
อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในลักษณะสําคัญ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ (2) สมรรถนะ องค์ความรู้ เทคโนโลยี (3) ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) 
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน (5) ผลการทบทวนระบบงานท่ีผ่านมา ร่วมกับการวิเคราะห์ 
Value Chain (ภาพที่ 6-2) ของกรมปศุสัตว์ ท่ีตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ นําผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาสังเคราะห์เพ่ือ
ออกแบบระบบงานและกําหนดกระบวนการท้ังกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ผู้บริหารระดับสูงจะ
พิจารณาทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบงานและกระบวนการที่กําหนด สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย Best Practices 
ขององค์การชั้นนําและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประกอบการพิจารณา 

 

(ภาพที่ 6-1 การออกแบบระบบงานและการจัดการกระบวนการ) 
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2)  การจัดการกระบวนการ 
กรมปศุสัตว์แบ่งการจัดการกระบวน 
การออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การออก 
แบบกระบวนการ การควบคุมกระบวน 
การ และการปรับปรุงกระบวนการ 

การออกแบบกระบวนการ 
กรมปศุสัตว์ นําวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ นโยบายของผู้บริหาร 
และความต้องการ ความคาดหวัง 
ข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป้าหมาย
ภารกิจ สมรรถนะ ภาระความรับผิด 
ชอบ สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก 

บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ มาประกอบการพิจารณา กําหนดกระบวนการ (กระบวนการ
หลัก กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน) จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของแต่ละกระบวนการ และนําปัจจัย
ดังกล่าวไปเป็นองค์ประกอบในการออกแบบกระบวนการ เพ่ือให้ได้กระบวนการท่ีสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําข้อกําหนดท่ีสําคัญมาใช้ในการกําหนดตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อใช้สําหรับการติดตาม
กระบวนการ 

การควบคุมกระบวนการ เม่ือออกแบบกระบวนการเสร็จแล้ว กรมปศุสัตว์จะนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดย
เริ่มจากการนํากระบวนการท่ีได้ออกแบบไว้ไปทดลองปฏิบัติในหน่วยงานนําร่องเพ่ือเป็นการทดสอบหรือตรวจหาข้อบกพร่อง
ของกระบวนการ หากพบข้อบกพร่องจะดําเนินการปรับปรุง แล้วนําไปทดสอบจนม่ันใจว่าไม่มีข้อบกพร่อง จึงจัดทําเป็น
มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือการฝึกอบรม หรือสอนงาน
ให้แก่บุคลากร ระหว่างการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกข้อมูล สารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับการติดตามและประเมินผล
กระบวนการ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้และการเปรียบเทียบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึนต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือการป้องกันข้อผิดพลาดได้อีกทาง
หนึ่งนอกเหนือจากการจัดทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงกระบวนการ กรมปศุสัตว์ใช้วงจร PDCA ร่วมกับ LeTCli (ภาพ ล2ค-1) เป็นกรอบแนวคิดและเป้าหมาย
หลักในการปรับปรุงกระบวนการทุกๆ กระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีผลการดําเนินการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ท้ังภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอกด้วย 

กรมปศุสัตว์ทําการทบทวนระบบงานและการจัดการกระบวนการเป็นประจําทุกๆ ปี และทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น การเปลี่ยนวิสัยทัศน์  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
บุคลากร ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปล่ียนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การกําหนดกระบวนการ 
6.1ก (1) - 6.2ก (7) กรมปศุสัตว์ออกแบบระบบงานโดยแบ่งออกเป็น กระบวนการหลัก กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า

และกระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ ตามท่ีปรากฏ ดังภาพท่ี 6-2 กระบวนการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อการตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์ และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ท่ีมีต่อการปศุสัตว์ของประเทศ และสนับสนุนให้เกิด
ความย่ังยืน การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล เกิดความผูกพันของบุคลากร มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเป็นองค์การที่มีภาพลักษณ์ท่ีดี  

ในการออกแบบกระบวนการ กรมปศุสัตว์มีการกําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยพิจารณา
จากคุณค่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการ ท่ีส่งมอบผลผลิตและการบริการให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ 
เกษตรกรด้านการปศุสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการด้านการปศุสัตว์ และผู้บริโภคอุปโภคสินค้าปศุสัตว์ โดยท่ีกระบวนการ

 

(ภาพที่ 6-2 แสดง Value Chain กรมปศุสัตว์) 
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ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อ (1) ความม่ันคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกร (2) ความสามารถในการประกอบธุรกิจ คุณภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์ของผู้ประกอบการ (3) ความปลอดภัย ความเพียงพอของสินค้าปศุสัตว์ท่ีมี
ต่อผู้บริโภค (4) ความไว้วางใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าปศุสัตว์ (5) การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ท่ีมีต่อการปศุสัตว์ของประเทศ รวมถึงความสามารถทางการแข่งขัน 
ตามระบบงานท่ีได้ออกแบบไว้ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ Value Chain เป็นแนวทางการพิจารณาคุณค่าท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละลําดับของกระบวนการ ซ่ึงกรมปศุสัตว์ได้กําหนดกระบวนหลัก 5 กระบวนการ ดังภาพท่ี 6-2 ได้แก่ 1) กําหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ เพ่ือกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายภารกิจ 2) วิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สําหรับใช้ในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการปศุสัตว์ 3) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับกับการผลิตปศุสัตว์ เช่น สายพันธ์ุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ปัจจัยการ
ผลิตท่ีเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลิตปศุสัตว์ ระบบการผลิตต่างๆ เป็นต้น 4) ส่งมอบและบริการด้านการปศุสัตว์
เพ่ือให้กระบวนการผลิตปศุสัตว์มีผลิตภาพสูง 5) ควบคุม กํากับ เพ่ือให้การดําเนินการด้านการปศุสัตว์เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธมิตร และผู้ส่งมอบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันด้านการปศุสัตว์
ของประเทศ และสร้างความสมดุลของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการหลักข้างต้น เป็นบทบาทภารกิจหลักและเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารมีการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องและจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนําไปสู่
การปรับปรุงโครงสร้างกรมปศุสัตว์ โดยออกเป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซ่ึงฉบับปัจจุบันลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2555 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถรอกระบวนการ
ออกกฎกระทรวงได้ เนื่องจากขั้นตอนทางกฎหมายมีความล่าช้า ผู้บริหารกรมปศุสัตว์จะใช้อํานาจทางการบริหาร กําหนด
เป็นโครงสร้างภายในขึ้นมารองรับ เช่น การต้ังกองปศุสัตว์ต่างประเทศเพื่อรองรับภารกิจในด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น 

ภายใต้กระบวนการหลัก กรมปศุสัตว์ได้กําหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมปศุสัตว์ได้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
6 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ โดยมีความร่วมมือของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร 
และผู้ส่งมอบเป็นแกนกลางหลักท่ีทําให้เกิดความสําเร็จร่วมกันท้ังภาคการปศุสัตว์ ดังภาพท่ี 6-2  

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ได้แก่ 
1) กําหนดเป้าหมาย ความต้องการ ความคาดหวัง และยุทธศาสตร์ เป็นการระบุเป้าหมายการดําเนินการของกรม 

ระบุความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และวางแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ และควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรนําการปศุสัตว์ไทยให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก” และเป้าหมายภารกิจท่ีกําหนดไว้ 

2) วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือให้มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
เพียงพอต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมปศุสัตว์ รวมถึงด้านการปศุสัตว์ของประเทศ  

3) พัฒนา สร้างพันธ์ุและปัจจัยการผลิต ระบบสุขภาพสัตว์ ระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เป็น
กระบวนการ (1) พัฒนา สร้าง จัดหา อนุรักษ์ และผลิตสายพันธ์ุในระดับ Nucleus รวมถึงปัจจัยการผลิตท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการปศุสัตว์ท่ีสําคัญ ได้แก่ พันธ์ุสัตว์ น้ําเชื้อ อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ วัคซีน เวชภัณฑ์สัตว์ แหล่ง
ทุน เกษตรกร และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้เกษตรกรด้านการปศุสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ หรือผู้ประกอบการด้าน
การปศุสัตว์ได้นําไปใช้ประโยชน์ (2) พัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ เพ่ือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการผลิตปศุสัตว์ 
โดยลดผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ท่ีมีต่อการเลี้ยงสัตว์และกระบวนการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิตปศุสัตว์ 
ประกอบด้วย การค้นหา เฝ้าระวังโรคสัตว์ ท้ังเชิงรับและเชิงรุก การควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคสัตว์ และการสร้างเขตพื้นท่ี
ปลอดโรคสัตว์ (3) พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือสร้างระบบมาตรฐานในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ระบบ
มาตรฐานในการเล้ียงปศุสัตว์ ระบบมาตรฐานในการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ท่ีเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ผู้ประกอบการด้าน
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การปศุสัตว์สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้สินค้าปศุสัตว์ท่ีมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย และกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม 

4) ส่งมอบและบริการ เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งมอบปัจจัยการผลิตและ
ให้บริการต่างๆ ด้านการปศุสัตว์ ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5) ควบคุม กํากับ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เป็นกระบวนการควบคุม กํากับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ปฏิบัติอยู่ภายในกรอบท่ีเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบซ่ึงกันและกัน ภายใต้กฎหมายท่ีกรมปศุสัตว์รับผิดชอบรวม 6 ฉบับ และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุม กํากับ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อตกลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ สินค้า
ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง 

6) บริหารจัดการวงจรการผลิต กําหนด พัฒนา ส่งมอบ ถ่ายทอด ส่งเสริม กํากับ เป็นการบริหารจัดการการผลิต
ปศุสัตว์ภายในประเทศ ให้สามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ความเพียงพอต่อความต้องการ
ท้ังภายในและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ท้ังผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ผู้ส่งมอบ เพ่ือความเข้มแข็งของการปศุสัตว์ประเทศไทย 

กระบวนการสนับสนุน กรมปศุสัตว์มีแนวทางในการกําหนดกระบวนการสนับสนุน โดยพิจารณาจากกระบวนการท่ี
ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับลูกค้าในระดับสูง และส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการสร้างความผูกพันของบุคลากร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรม
ตลอดจนการสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กรมปศุสัตว์กําหนดกระบวนการสนับสนุนไว้ 6 กระบวนการ  

กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ 
1) การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น

แผนปฏิบัติการ และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผน รวมถึงการ
ทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

2) บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
สําหรับการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน หล่อหลอมความคิด ค่านิยม 
สร้างความผูกพัน สร้างความก้าวหน้า ดูแลผลตอบแทน ผลประโยชน์ และจัดหาสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์การอย่างมีความสุข และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

3) บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ เป็นกระบวนการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ การเงิน การ
คลัง และการพัสดุ เพ่ือให้มีงบประมาณ เงินสด และวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอต่อการดําเนินงานขององค์การ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4) บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ 
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับงานบริการท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ (e-Service) และสนับสนุนการ
ดําเนินการต่างๆ ภายในองค์การ เช่น ระบบการวัดผลดําเนินการ ระบบการติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์การ เป็นต้น 

5) พัฒนาระบบราชการ พัฒนากฎหมาย การกํากับดูแลตนเองท่ีดี เป็นกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การ
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
พัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย เพ่ิมความคล่องตัว และการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 

6) บริหารอาคาร สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นกระบวนการบริหารจัดการอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการดําเนินงาน ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์การ และอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง 

โดยมีความร่วมมือของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ผู้ส่งมอบ เป็นแกนกลางหลักท่ีทําให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าปศุสัตว์ เกิดความเข้มแข็งและมีความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวที
สากล ซ่ึงเป็นความสําเร็จร่วมกันท้ังภาคการปศุสัตว์  

ระหว่างการทบทวนระบบงานและการจัดการกระบวนการประจําปี คณะทํางานซ่ึงเป็นทีมข้ามสายงาน จะทําการ
ทบทวนและประเมินกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าตามท่ีได้กําหนดไว้ ว่ายังคงมีความจําเป็นและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่
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ผลผลิตและบริการท่ีส่งมอบผู้รับบริการหลักของกรมปศุสัตว์ได้อยู่หรือไม่ หากพบว่ากระบวนการท่ีสร้างคุณค่าดังกล่าวไม่
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการดําเนินการได้ จะดําเนินการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมอยู่เสมอ  

ในแนวทางเดียวกันกระบวนการสนับสนุนจะถูกทบทวน เพ่ือปรับปรุงให้สามารถตอบสนองหรือส่งเสริมให้กระบวนการ
ท่ีสร้างคุณค่าบรรลุเป้าประสงค์ในระดับสูง และเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังทําการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับการพิจารณาความสําคัญ
ของภารกิจและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ ตามภาพท่ี 6-3 สําหรับการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกดําเนินภารกิจใด 
ดังนี้ (1) ภารกิจมีความสําคัญในระดับสูงและกรมปศุสัตว์มีศักยภาพในการดําเนินการในระดับสูง กรมปศุสัตว์จะดําเนินการ
ภารกิจนั้นเอง  (2) ภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับตํ่าแต่กรมปศุสัตว์มีศักยภาพ
ในการดําเนินการในระดับสูง กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ดําเนินการภารกิจนั้นใน
บางส่วนและมอบให้ผู้อ่ืนดําเนินการในบางส่วน เช่น ภารกิจการผลิตสัตว์พันธ์ุดี 
กรมปศุสัตว์จะดําเนินการเฉพาะส่วนท่ีเป็นต้นพันธ์ุ (Nucleus) ส่วนการ
ขยายพันธ์ุมอบให้เครือข่ายผู้ผลิตสัตว์ท่ีกรมปศุสัตว์ได้สร้างข้ึนมาเป็นผู้ผลิต
สัตว์แทน (3) ภารกิจมีความสําคัญในระดบัสูงแต่กรมปศุสัตว์มีศักยภาพในการ
ดําเนินการในระดับตํ่า กรมปศุสัตว์จะถ่ายโอนภารกิจนี้ให้ผู้ท่ีมีศักยภาพไป
ดําเนินการแทน เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ถ่ายโอนให้
ห้องปฏิบัติการเอกชนที่มีความสามารถและได้รับการรับรองมาตรฐาน
ดําเนินการแทน (4) ภารกิจมีความสําคัญในระดับตํ่าและกรมปศุสัตว์มีศักยภาพ
ในการดําเนินการในระดับตํ่า กรมปศุสัตว์จะเลิกทําภารกิจนั้น เช่น การ
ให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง 

เม่ือมีการมอบ ถ่ายโอน ยกเลิกภารกิจไปแล้ว กรมปศุสัตว์จะพิจารณามอบภารกิจท่ีมีความสําคัญกว่าให้แก่บุคลากรที่
ได้รับผลกระทบปฏิบัติแทนภารกิจเดิม เช่น งานวิจัย งานบังคับใช้กฎหมาย หรืองานควบคุม กํากับ เป็นต้น 

ข้อกําหนดที่สําคัญ 
6.1ก (2) - 6.2ก (7) ระบบงานของกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ซ่ึงสามารถกําหนด 

เป็นกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าได้ 6 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ ดังภาพท่ี 6-2 
กรมปศุสัตว์กําหนดข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพ่ือให้ผลผลิตและบริการที่ได้จากกระบวนการ

ท่ีสร้างคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการบรรลุ
เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
(1) ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการเรียนรู้ ผ่านกลไกต่างๆ ท่ี

ได้ออกแบบไว้ 
(2)  เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงความต้องการในการพัฒนาผลผลิต 

บริการ และกระบวนการของกรมปศุสัตว์ 
(3) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทคโนโลยี นวัตกรรมการให้บริการ 

แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ภาวะกีดกันทางการค้า  
(4) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานด้านปศุสัตว์ เช่น มาตรฐานห้องปฏิบัติการ มาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้านปศุสัตว์ขององค์การระหว่างประเทศ และประเทศคู่ค้า 
(5) องค์ความรู้ สมรรถนะและความพร้อมของทรัพยากร โอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความสามารถในประสานงานกับส่วนราชการ และองค์การอื่น และความสามารถในการ
จัดหางบประมาณ 

2) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและทําความเข้าใจข้อกําหนดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิของกรมปศุสัตว์ ท่ีเกี่ยวกับผลผลิตและบริการที่ส่งมอบ รวมถึงความต้องการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
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3) แปลงความต้องการต่างๆ เป็นข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า สําหรับนําไปเป็นปัจจัยในการ
ออกแบบกระบวนการ และเป็นจุดควบคุมของกระบวนการ รวมถึงกําหนดเป็นตัวชี้วัดในการควบคุมกระบวนการและ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ในการจัดทําข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ในระดับกระบวนการ กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมโดยการระดมสมองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น 
เพ่ือแปลงความต้องการต่างๆ เป็นข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ 
(เวลา การใช้ทรัพยากร ต้นทุน ความคุ้มค่า) ด้านการพัฒนางาน เป็นต้น 

การจัดทําข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการสนับสนุน กรมปศุสัตว์กําหนดข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือให้ผลผลิตและบริการท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการสนับสนุน สามารถส่งเสริม สนับสนุน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้แก่กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงการบรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืน เกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
เกิดความผูกพันของบุคลากร เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเป็นองค์การท่ีมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดทําข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่า ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและทําความเข้าใจข้อกําหนดท่ี
เกี่ยวข้อง 3) แปลงข้อมูลความต้องการและข้อกําหนดต่างๆ เป็นข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการสนับสนุน สําหรับ
นําไปเป็นปัจจัยในการออกแบบกระบวนการ และเป็นจุดควบคุมของกระบวนการ รวมถึงกําหนดเป็นตัวชี้วัดในการควบคุม
กระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 

คณะทํางานด้านการจัดการกระบวนการ จะพิจารณาทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของแต่ละกระบวนการท้ัง
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องและการเป็นแนวทางเดียวกันของแต่ละ
กระบวนการ เพ่ือทําให้เกิดผลผลิตและบริการระหว่างกระบวนการมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะ
ทําให้ม่ันใจได้ว่าผลผลิตและบริการสุดท้ายท่ีกรมปศุสัตว์ส่งมอบเป็นไปตามความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริโภค ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการของสังคม รวมถึงเกิดความสมดุลกับทุกๆ กลุ่ม 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนท่ีถูกกําหนด ดังแสดงตามตาราง ท่ี 6-1 

ตารางที่ 6-1 แสดงข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการ ความต้องการ ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
1) กําหนดเป้าหมาย ความต้องการ 

ความคาดหวัง และยุทธศาสตร ์
 ทิศทางด้านการปศสุัตวข์องประเทศมี
ความชัดเจนและต่อเน่ือง 
 แผนยทุธศาสตรม์ีประสทิธิภาพ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายและสามารถ
ดําเนินการได้ 
 มีความสมดุลในทุกภาคส่วน 

 แผนยทุธศาสตรส์ามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูร้บับริการและ
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีและเป้าหมายของ
องค์การ 
 การมีส่วนร่วมของผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนได้สว่นเสยี 

 การรับฟังความเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 
 การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร ์

2) วิจัย พัฒนา องค์ความรู ้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

องคค์วามรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้าน
การปศุสัตว ์
 มีความเหมาะสม 
 มีความทันสมัย 
 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ตรงความต้องการ 
 สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 มีคุณภาพ เหมาะสม ทนัสมัย 
 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความต้องการ 
 เข้าถึงได้ง่าย 

 จํานวนองคค์วามรู้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 
 จํานวนองคค์วามรู้ที่จัดเก็บเป็นระบบ
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3) พัฒนา สร้าง  
 สายพันธุ์ และปัจจัยการผลิต 

สายพันธุ์และปัจจัยการผลิต  
 มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความ
ต้องการ 
 ปริมาณเพียงพอ 

 
 คุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความ
ต้องการ 
 ปริมาณเพียงพอ 

 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
 ระยะเวลาการส่งมอบ 
 จํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 
 จํานวนพืชอาหารสัตวพ์นัธุ์ดีที่ผลิตได้ 

 ระบบสุขภาพสัตว ์  ไม่มโีรคระบาดสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อ
การปศุสัตว ์

 ไม่เกิดโรคระบาดสัตว ์
 กําจัดได้รวดเร็ว 
 ได้มาตรฐาน OIE 

 อัตราการเกิดโรคระบาดสัตว์ 
 จํานวนสัตว์ทีไ่ด้รับบริการด้าน
สุขภาพสัตว ์

 ระบบมาตรฐานการผลติ  ระบบการผลิตสินคา้ปศสุัตว์ได้
มาตรฐาน 
 ระบบมาตรฐานที่สามารถเข้าถึงได้ 

 กระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล
และสามารถดําเนินการได้ 
 ระบบการตรวจสอบและรับรองได้

 จํานวนระบบมาตรฐานการผลิตสินคา้
ปศุสัตว ์
 จํานวนฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรอง
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กระบวนการ ความต้องการ ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพทีไ่ด้
มาตรฐานและเช่ือถือได้ 
 สินค้าปศุสัตว์ มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

มาตรฐาน 
 ระบบการตรวจสอบคุณภาพได้
มาตรฐาน เช่ือถือได้ 

มาตรฐาน 
 จํานวนโรงงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 17025 

4) ส่งมอบและบริการ  ผลผลิตและบริการ มีคณุภาพ ได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
 รวดเร็ว ทันเวลา 

 คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการ 
 รวดเร็ว ทันเวลา 

 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
 การรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา
การให้บริการ 

5) ควบคุม กํากับ ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน 

 มีความเสมอภาค และเป็นธรรม 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 เสมอภาคและเป็นธรรม 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 สินค้าไม่ถูกส่งกลับ 
 จํานวนข้อรอ้งเรยีน 

6) บริหารจัดการวงจรการผลิต กําหนด 
พัฒนา ส่งมอบ ถ่ายทอด ส่งเสรมิ 
กํากับ 

 สมดุลทุกภาคส่วน  เสมอภาค  จํานวนชนิดสินค้าปศสุตัว์ที่มีการ
บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร
สินค้าปศุสัตว ์

กระบวนการสนับสนุน 
1) วางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์  กระบวนการถูกต้อง 

 กรอบระยะเวลาเหมาะสม 
 ปัจจัยที่นํามาใช้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมยั 
 มีความสอดคล้องทั้งระบบ ในทุกมิติ 
และเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
 มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้ 

 กระบวนการถูกต้อง 
 กรอบระยะเวลาเหมาะสม 
 ปัจจัยที่นํามาใช้ครอบคลุม ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมยั 
 มีส่วนรว่มทุกภาคสว่นทีเ่ก่ียวข้อง 

 ความสําเร็จของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ์

2) บริหารทรพัยากรบุคคล  กระบวนการมีประสิทธภิาพ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 บุคลากรมคีวามสามารถ และ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรมแีรงจูงใจและทุ่มเท
ความสามารถอยา่งเต็มศักยภาพเพือ่
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
ความสําเร็จ 
 บุคลากรได้รับการดูแล และพัฒนา
อย่างเหมาะสม 

 บุคลากรมคีวามสามารถและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรได้รับการดูแล และพัฒนา
อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการมีประสิทธภิาพ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

 บุคลากรได้รับการดูแล และพัฒนา
อย่างเหมาะสม 
 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

3) บริหารงบประมาณ การเงิน การ
คลัง การพัสดุ 

 ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
 มีประสทิธิภาพ รวดเร็ว 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
 รวดเร็ว ทันเวลา 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 จํานวนข้อรอ้งเรยีน 
 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

4) บริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เครอืข่ายครอบคลมุ 
 สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 มีประสทิธิภาพ 

 สามารถตอบสนองความต้องการได้
ตลอดเวลา 
 ความพรอ้มใช้งาน 

 จํานวนข้อรอ้งเรยีน 
 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

5) พัฒนาระบบราชการ พฒันา
กฎหมาย การกํากับดูแลตนเองที่ดี 

 ระบบราชการมีประสทิธิภาพ โปร่งใส 
 กฎหมายมคีวามทันสมยั 
 มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

 ระบบราชการได้รับการพัฒนาในทาง
ที่ดีข้ึน 
 กฎหมายได้รับการทบทวน ปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 คะแนนตามคาํรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

6) บริหารอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวย
ความสะดวก 

 สะดวก สะอาด  
 ปลอดภัย 
 ถูกสุขอนามยั 

 ปลอดภัย 
 ถูกสุขอนามยั 

 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม Happy 
Workplace 
 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อกําหนดท่ีสําคัญผ่านระบบการนําองค์การ โดยชี้แจงทําความเข้าใจให้
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องแต่ละระดับได้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงกําหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ
นั้นๆ พร้อมกําหนดให้มีการรายงาน ติดตาม และประเมินผล ผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ผลท่ีได้จากการประเมินจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําไปปรับปรุงข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 
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การออกแบบกระบวนการ 
6.1ก (3) – 6.2ก (9) กรมปศุสัตว์ออกแบบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนให้สอดคล้องกับ

ข้อกําหนดด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยออกแบบกระบวนการและ
สร้างนวัตกรรม ท่ีทําให้กรมปศุสัตว์สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยกําหนดให้เจ้าของกระบวนงานเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการและวิธีปฏิบัติของตนเอง ซ่ึงจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยอาศัยสมรรถนะหลักท่ีมีอยู่หรือ
สมรรถนะท่ีกําลังจะดําเนินการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้ 

กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับข้อมูลท่ีได้จากการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับเงื่อนไขการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อกําหนดในการออกแบบผลผลิตและบริการท่ีส่งมอบ และใช้เปน็จุดร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ เพ่ือตอบสนองและสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของกรมปศุสัตว์  

ในการออกแบบกระบวนการ กรมปศุสัตว์ทําการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ (3) สมรรถนะและองค์ความรู้ของ
กรมปศุสัตว์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ (4) ข้ันตอน รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย และผลิตภาพของ
กระบวนการ รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ เช่น ความประหยัด ความคุ้มค่า การบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เป็นต้น (5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง (6) ข้อมูลพันธมิตร ผู้
ส่งมอบและคู่แข่งขัน (7) ผลการทบทวนการออกแบบกระบวนการท่ีผ่านมา (8) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของคู่แข่ง และ
ระดับมาตรฐาน 

ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น ถูกนํามาแปลงเป็นข้อกําหนดของกระบวนการและใช้ประกอบการพิจารณา
ออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบัติ โดยการออกแบบข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจําเป็นต้องใช้
สําหรับการดําเนินการในแต่ละข้ันตอน กําหนดแนวทางในการดําเนินการ กําหนดวิธีการในการควบคุมกระบวนการและ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดและวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ท้ังในมิติข้อกําหนดพ้ืนฐานด้านผลผลิต
และการบริการ และมิติด้านการปรับปรุงกระบวนการ  

นํากระบวนการท่ีได้ออกแบบไว้ไปทดลองปฏิบัติในหน่วยงานนําร่อง เพ่ือทดสอบ หรือหาข้อบกพร่องของ
กระบวนการ หากพบข้อบกพร่องจะดําเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วนําไปทดสอบจนม่ันใจว่าไม่มีข้อบกพร่อง จึงจัดทํา
เป็นมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือการฝึกอบรม หรือสอน
งานให้แก่บุคลากร ระหว่างการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกข้อมูล สารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้และการเปรียบเทียบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนต่อไป  

ในการออกแบบกระบวนการหรือปรับปรุงกระบวนการ โดยปกติเจ้าของกระบวนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ แต่ถ้ากระบวนการน้ันเป็นกระบวนการท่ีมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการอ่ืนท้ังภายในหรือ
ภายนอกองค์การ กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยคณะทํางานข้ามสายงานร่วมกันพิจารณา เพ่ือให้สามารถ
บูรณาการกระบวนการเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
บรรลุพันธกิจของส่วนราชการเป็นสําคัญ 

ในกรณีท่ีกระบวนงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในระดับสากล เช่น การควบคุมโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะ
ดําเนินการโดยความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันควบคุม ป้องกัน และกําจัดโรคระบาดสัตว์ 
ให้หมดไปจากภูมิภาค โดยร่วมกันวางแผนและดําเนินการอย่างบูรณาการ หรือกรณีโรคสัตว์ติดคนจะดําเนินการแบบบูรณา
การกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การระหว่างประเทศ (WHO FAO OIE) ต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันการศึกษา และกรมปศุสัตว์ เป็นต้น 

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด ถูกนํามาพิจารณาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ซ่ึงผล
การประเมินดังกล่าวเจ้าของกระบวนการและผู้บริหารในแต่ละระดับจะนําไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการออกแบบ
กระบวนการในแต่ละกระบวนการ รวมถึงการปรับแต่งกระบวนการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างกระบวนการ เพ่ือให้
ได้กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประสบการณ์ในการออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลของกระบวนการ ถูกนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานผ่านกิจกรรม KM Forum ของกรมปศุสัตว์ ท่ีทีมงาน KM จัดข้ึนเป็นประจําทุกปี 

สําหรับกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงและออกแบบจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างโดดเด่น กรมปศุสัตว์จะพิจารณาคัดเลือกเพ่ือนําเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือขอรับการประเมินรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชนประจําปีหรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจ
ให้แก่เจ้าของกระบวนงานและบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ซ่ึงกรมปศุสัตว์ประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง 
4 ปีซ้อน รวม 12 รางวัล 

กรมปศุสัตว์เรียนรู้และทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ จากพันธมิตรและผู้ส่งมอบท้ังภายในและ
ต่างประเทศ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงจากการเปรียบเทียบ การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ 
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  

กรมปศุสัตว์ให้อิสระในการคิดหรือสร้างนวัตกรรมการออกแบบกระบวนการ รวมถึงให้อิสระในการเลือกใช้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาผลผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการออกแบบกระบวนการทํางานและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ   

กระบวนการทบทวนและปรับปรุงตามวงจร PDCA ช่วยให้กรมปศุสัตว์ทราบถึงปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงรอบระยะเวลา ผลิตภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่าย และนํามาใช้เป็นข้อกําหนดท่ีสําคัญในการออกแบบ
กระบวนการ ทีมพัฒนากระบวนการ จะแปลงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป้าประสงค์ของ
การให้บริการของกรมปศุสัตว์ ให้เป็นคุณลักษณะเฉพาะของผลผลิตหรือบริการท่ีจะส่งมอบ โดยทํางานร่วมกับนักวิชาการ
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินต้นทุน รูปแบบ และวิเคราะห์หาโอกาสในการลดต้นทุนการผลิต ความสะดวกในการผลิตหรือ
การให้บริการ และความเป็นไปได้ของการดําเนินการ 

การควบคุมกระบวนการ 
6.1ก (4) - 6.2ก (9) กรมปศุสัตว์นํากระบวนการท่ีออกแบบไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถบรรลุข้อกําหนดท่ีสําคัญ

และเป้าหมายของกระบวนการ เจ้าของกระบวนการเป็นผู้ดูแลกระบวนการและกํากับให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กระบวนการตามท่ีได้ออกแบบไว้ ผู้บริหารดูแลภาพรวมของกระบวนการท้ังหมด โดยดูแลให้กระบวนการมีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ท้ังกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการ
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยมีการดําเนินการดังนี้  

1) จัดทําคู่มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 
2) ฝึกอบรม สอนงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้  
3) การติดตามประเมินผล ตามตัวชี้วัดกระบวนการท่ีกําหนดไว้ 
4) ผู้บริหารกํากับดูแลภาพรวมของกระบวนการท้ังหมดพร้อมประเมินผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ ผ่านการ

รายงานผลการดําเนินงานและเวทีประชุมผู้บริหารรายไตรมาส 
5) นําผลที่ได้จากการประเมินและเปรียบเทียบไปปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการควบคุมกระบวนการ นําองค์

ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระบวนการอ่ืน ภายในหน่วยงาน หรือระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงภายนอกหน่วยงาน 

สําหรับตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือให้
บรรลุตามข้อกําหนดท่ีสําคัญ ดังตารางท่ี 6-1 

การปฏิบัติงานประจําวัน  
กรมปศุสัตว์ทําให้ม่ันใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานประจําวันเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ โดยการ

วางระบบการควบคุมโดยหัวหน้างานตามลําดับ เพ่ือกํากับ สอบทาน และติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันของบุคลากร
ท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชา ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ประเมินผล หรือให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านช่องทางต่างๆ  

เพ่ือทําให้ม่ันใจว่าข้ันตอนหลักในกระบวนการหลักท่ีสําคัญๆ เช่น กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ กระบวนการ
ออกใบอนุญาตต่างๆ มีการปฏิบัติครบถ้วนและได้รับการวัดผลทุกข้ันตอน กรมปศุสัตว์จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
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มาช่วยในการให้บริการและบันทึกข้อมูลในทุกข้ันตอน ซ่ึงสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอนได้
อย่างรวดเร็ว  

การบริหารกระบวนการเริ่มจากการให้คําแนะนํา การประชุมชี้แจง การฝึกอบรม แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนจะได้รับมอบอํานาจในการติดตามผลการดําเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงและข้อแก้ไขสําหรับกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 

การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
6.1ก (5) - 6.2ก (11) กรมปศุสัตว์ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมของกระบวนการทํางาน ผ่านกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปี และแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีถูกจัดสรรตามเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ไปยังผู้รับรับผิดชอบผลผลิตหรือโครงการ ซ่ึงรวมถึงงบประมาณใน
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ ท้ังกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 

ในการพิจารณากําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผู้บริหารกรมปศุสัตว์กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในระดับ
องค์การโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม แล้วถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่ระดับหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานดําเนินการวางแผน
ปฏิบัติงานและกําหนดงบประมาณรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้รับมอบหมาย เสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้บริหารจะพิจารณาทบทวนรวมถึงจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ เสนอต่อรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบ และออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ส่วนราชการใช้ในการดําเนินงาน 

ผู้บริหารกระจายอํานาจให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน เพ่ือความ
คล่องตัว ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และการ
ประชุมผู้บริหารเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีวางไว้ 
ในกรณีท่ีการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารจะเรียนรู้ร่วมกัน โดยการวิเคราะห์หา
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีทําให้เกิดความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ และกําหนดแนวทางการปรับปรุงท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
ต่อไป 

การป้องกันข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
กรมปศุสัตว์ป้องกันข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการทํางานซํ้าซ้อน และความ

สูญเสียจากผลการดําเนินงาน โดยใช้แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงร่วมกับแนวทางการป้องกัน 
1) แนวทางการแก้ไขและการปรับปรุงกระบวนการ กรมปศุสัตว์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการวัดผลการ

ดําเนินงาน จากข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเรียนรู้จาก Best Practices ท้ังภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน แล้วนําบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้มาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ร่วมกับวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง   

2) แนวทางการป้องกัน กรมปศุสัตว์ ดําเนินการดังนี้  
(1) นําบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ต่างๆ มาเป็นข้อกําหนดในการปรับปรุงหรือการออกแบบกระบวนการ

ทํางานใหม่ โดยออกแบบกระบวนงานให้มีความชัดเจน ลดความซํ้าซ้อน และขจัดสิ่งท่ีไม่จําเป็นออกไป เพ่ือให้ทํางานได้
ง่ายข้ึน 

(2) จัดทํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน 
(3) นําระบบมาตรฐานเข้ามาใช้ในกระบวนการท่ีมีความสําคัญ เช่น ISO 17025 สําหรับกระบวนงานทาง

ห้องปฏิบัติการ 
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมบุคลากรให้มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ใช้เคร่ืองมือทางการบริหารจัดการ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
4) การใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแทนเจ้าหน้าท่ี เช่น การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาให้บริการในรูปแบบ e-Service พร้อมออกแบบระบบให้สามารถเก็บ รวบรวม และประมวลผลการปฏิบัติงานได้ 
เป็นต้น 
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การรองรับภาวะฉุกเฉิน 
กรมปศุสัตว์จัดทําแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบงานและสถานท่ีทํางานมีความพร้อม

ตลอดเวลา แม้เกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยกําหนดวิธีการตอบสนองในแต่ละประเภทของภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดย
มีเป้าหมายของแต่ละแผนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของบุคลากรและความต่อเนื่องของการดําเนินการ แผนประกอบด้วย
ข้ันตอนในการตอบสนอง ข้อมูลสําหรับการติดต่อ (ภายในและภายนอก) สําหรับทีมปฏิบัติการ สิ่งของท่ีจําเป็น 
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระดับความจําเป็นท่ีต้องตอบสนอง ข้ันตอนท่ีจะต้องดําเนินการในแต่ละสถานการณ์ วิธีการในการ
สื่อสาร และขั้นตอนในการหยุดการตอบสนอง  

ในภารกิจท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว์ เช่น กรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมาก กรมปศุสัตว์อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ในการดําเนินการ ซ่ึงได้กําหนด
แนวทางและรายละเอียดวิธีการดําเนินการอย่างเป็นข้ันเป็นตอนไว้อย่างชัดเจน กรณีท่ีขาดความชัดเจน กรมปศุสัตว์ จะ
ออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง และเม่ือนําไปปฏิบัติจะมีการประเมินผล 
และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ ตัวอย่าง กรณีเกิดโรคไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์มีการ
ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องจนสามารถปราบโรคไข้หวัด
นกให้หมดไปจากประเทศไทยได้ในท่ีสุด และได้นําบทเรียนท่ีได้รับมากําหนดเป็นมาตรการสําหรับรองรับโรคอุบัติใหม่ท่ี
อาจเกิดข้ึนในประเทศไทย 

การให้บริการท่ีต้องการความต่อเนื่อง เช่น การให้บริการผ่านระบบ e-Service กรมปศุสัตว์มีการจัดทําแผนสํารอง
ไว้หลายระดับ ต้ังแต่การสํารองไฟฟ้า หากกรณีไม่สามารถให้บริการผ่านระบบ e-Service กรมปศุสัตว์สามารถเปิด
ให้บริการโดยเจ้าหน้าท่ีได้ทันที หรือกรณีท่ีบางหน่วยงานไม่สามารถให้บริการได้ กรมปศุสัตว์สามารถใช้หน่วยงานในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงให้บริการแทนได้ในทันที เช่น กรณีเกิดมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 กรมปศุสัตว์เปิดให้บริการในหน่วยบริการท่ีไม่
ถูกน้ําท่วมแทนหน่วยบริการท่ีถูกน้ําท่วม รวมถึงการใช้หน่วยบริการเคล่ือนท่ีออกให้บริการแก่เกษตรกร เป็นต้น  

 มีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงออกแบบรองรับท้ังสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (แผน IT Disaster 
Recovery) ซ่ึงมีการทดสอบแผนเป็นประจําทุกปี ในการทดสอบแต่ละรายการจะมีการจัดทํารายงานสรุปเหตุการณ์ว่ามี
อะไรบ้างท่ีดีและมีอะไรบ้างท่ีต้องปรับปรุง โดยบทเรียนท่ีได้รับจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
กรณีห้องปฏิบัติการ จะดําเนินการตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 17025 

การบริหารจัดการแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การบริหารทีมเผชิญเหตุ รวมถึงการประสานการสั่งการ การประสาน
การอพยพ และผู้รับผิดชอบเบื้องต้น กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดทําข้อมูลเป็นรายบุคคลสํารองไว้ในแต่ละแห่ง เพ่ือการควบคุม
และบริหารจัดการในขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยยึดความปลอดภัยของบุคลากรในขณะท่ีเกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจากภายนอกจะมาดําเนินการ เจ้าหน้าท่ีจะได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆ ตามบทบาทท่ีได้รับ เช่น ทีมเผชิญ
เหตุจะได้รับการฝึกอบรมในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการอพยพ 

แผนการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุการณ์หรือมีเหตุฉุกเฉิน ผู้บริหารจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความสั้น SMS ผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือประจําตําแหน่งอย่างรวดเร็ว บุคลากรจะได้รับแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งอีเมล์ และ
โทรศัพท์มือถือโดยหัวหน้าหน่วยงาน 

กรมปศุสัตว์มีการกําหนดกระบวนการท่ีสําคัญ ทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สําหรับภารกิจหรือกระบวนการท่ีสําคัญ เช่น ระบบการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์มีการติดต้ังระบบสํารองอย่างถาวรไว้ในแต่ละแห่ง ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี เช่น IT 
back-up data center จะต้ังอยู่ในสถานท่ีอ่ืน ท่ีไม่ใช่ศูนย์ข้อมูลหลัก พร้อมติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองเพื่อให้แน่ใจว่า
มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 

อาหารสําหรับสัตว์ (เสบียงสัตว์) มีการจัดต้ังคลังเสบียงสัตว์สํารองไว้ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือความพร้อมด้าน
อาหารสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ โดยสามารถจ่ายจากคลังท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ทันที เป็นต้น 

การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
กรมปศุสัตว์ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

โดยกําหนดแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
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1) การจัดทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน การนําระบบมาตรฐานเข้ามาใช้ และการ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการใช้เคร่ืองมือทางการบริหารและการใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือการ
ป้องกันข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบหรือ
ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ได้โดยตรง 

2) การสร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ของทุกภาคส่วนตลอด Value Chain ของการปศุสัตว์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร และผู้ส่งมอบ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล และการบรรลุ
เป้าหมายด้านการปศุสัตว์ของประเทศร่วมกัน ได้แก่ (1) การกําหนดทิศทาง  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินการ
ด้านการปศุสัตว์ร่วมกัน (2) การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยการ
ผลิตด้านการปศุสัตว์ระหว่างกัน (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และข้อตกลงร่วมกัน (4) การสนับสนุน 
ส่งเสริม และเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 

3) การสั่งซ้ือ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุ จากผู้จําหน่ายหรือผู้ส่งมอบท่ีเชื่อถือได้ 
4) การบํารุงรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการสอบเทียบเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการดําเนินงาน  
5) การกํากับ ติดตาม และประเมินผลโดยหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตามขั้นตอน มาตรฐาน ข้อกําหนดต่างๆ ท่ีได้กําหนดไว้ 
กรมปศุสัตว์กําหนดให้ผู้รับผิดชอบกระบวนการของทุกหน่วยงาน ทบทวนกระบวนการเป็นประจําทุกปี เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนงาน และนําผลท่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์  

การปรับปรุงกระบวนการ 
6.1ก (6) - 6.2ก (12) การเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการนําองค์การ

ของกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน เป็นค่านิยมข้อหนึ่งของกรมปศุสัตว์ (ล.1ก (2)) ซ่ึงมีระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของงาน บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา เรียนรู้ และถูกคาดหวังว่าจะช่วยกันปรับปรุงกระบวนการ
ในส่วนท่ีแต่ละคนรับผิดชอบให้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

กรมปศุสัตว์ปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน โดยใช้กระบวนการ DLD 
Improvement Model ตามภาพ ล2ค-1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีวงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือใน
การปรับปรุงกระบวนการ ควบคู่กับการจัดทํามาตรฐานกระบวนการ ตามรอบของการปรับปรุง เพ่ือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรอบแนวคิดการจัดการกระบวนการที่ดีตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ADLI/LeTCLi โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกระบวนการปรับปรุง กระบวนการแก้ไขปัญหา ระบบมาตรฐานสากล 
และ Best Practices ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ ท่ีมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภารกิจของ
กรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเผยแพร่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในองค์การผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบภารกิจ จะทบทวนกระบวนการอย่างเป็นระบบ และหากพบว่ามีความจําเป็นต้องปรับปรุง
กระบวนการหลัก จะเสนอความเห็นไปยังผู้บริหารระดับสูง เพ่ือนําไปสู่การกําหนดเป็นแผนงาน โครงการ และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ สําหรับการดําเนินการต่อไป  

ในการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ ท้ังในระดับบุคคล และระดับทีมงาน เป็นผู้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานของตนเอง โดยกําหนดเป้าหมาย
ของการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

ในกรณีท่ีเป็นแผนงานโครงการขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุง โดยมี
การวางแผนและจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรท่ีจําเป็นอ่ืนๆ สําหรับการดําเนินงาน  พร้อมถ่ายทอดเป้าหมายของ
การดําเนินการไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้จริง  

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนการของกรมปศุสัตว์ ได้แก่  
(1) การเสนอกระบวนงานการให้บริการประชาชน เพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  
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(2) ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินจากภายนอก เช่น PMQA (Certified FL) Performance of Veterinary 
Services Evaluation (PVS)  

(3) การกําหนดตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ และการสร้างเวทีการ
แลกเปลี่ยน Best Practices เป็นประจําทุกปี 

กรมปศุสัตว์กําหนดรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Award) เพ่ือมอบให้แก่บุคลากร หรือหน่วยงานท่ีมีผล
การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ วันท่ี 5 พฤษภาคม ของทุกปี เช่น 
DLD Quality Award (Customer Focus) DLD Quality Award (Process Improvement) เป็นต้น  

กรมปศุสัตว์ทบทวนและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ ด้วยการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก โดย  

1) การประเมินตนเอง  
(1) การวัดผลการดําเนินการของกระบวนการ กรมปศุสัตว์กําหนดค่าเป้าหมายและวิธีการวัดท่ีเกี่ยวข้อง

พร้อมสื่อสารผ่านระบบการถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดไปยังผู้รับผิดชอบกระบวนการ และรายงานความก้าวหน้าเป็น
ระยะๆ ไปยังผู้รับผิดชอบกระบวนการและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบกระบวนการนั้นๆ เพ่ือร่วมกันประเมินผลและปรับปรุงของ
กระบวนการทํางาน 

(2) การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานของกรมปศุสัตว์ 
(3) การเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น การดําเนินการด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์เทียบเคียงกับแนวทาง 

OIE Standard and Guideline วิธีการปฏิบัติด้านท่ีดีด้านการเกษตร เทียบเคียงกับ GAP เป็นต้น ซ่ึงการดําเนินการของ
กรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน 

2) การประเมินโดยหน่วยงานภายนอกองค์การ  
(1) การประเมินโดยสํานักงาน ก.พ.ร. โดยการส่งกระบวนงานเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพการ

ให้บริการประชาชน ซ่ึงกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลและเป็น Best Practices อย่างต่อเนื่องทุกปี ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 
รวม 12 รางวัล 

(2) การขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ และห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ทุกห้องปฏิบัติการ  

(3) การขอรับการตรวจประเมิน Performance of Veterinary Services Evaluation (PVS) โดย OIE 
(4) การขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงกรมปศุสัตว์ได้รับการรับรอง

การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน PMQA (Certified FL) 
(5) การรับการตรวจประเมินกระบวนการบริหารจัดการวงจรการผลิตสินค้าปศุสัตว์ จากประเทศผู้ซ้ือสินค้า

ปศุสัตว์ เชน่ สหภาพยุโรป (EU) ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ผลการตรวจประเมินทุกประเทศให้การยอมรับและอนุญาต
ให้นําเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทย   

ผลการประเมินและข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินดังกล่าวข้างต้น ถูกสื่อสารและถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบ
กระบวนการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้ังแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหารเพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
กระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป้าหมายขององค์การ 

การเผยแพร่แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
กรมปศุสัตว์ใช้การแลกเปลี่ยนแบ่งปันบทเรียนและวิธีการปรับปรุงการทํางานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ โดย

อาศัยเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ กระบวนการสื่อสารภายในองค์การ และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย เช่น 
การประชุม การนําเสนอ Best Practices ท้ังภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน การเผยแพร่ 
Best Practices โดยสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น  

การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจ ท่ีจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ.ร. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยให้กรมปศุสัตว์ได้เรียนรู้และได้รับการ
แบ่งปันวิธีปฏิบัติท่ีดี 
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ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์การดําเนินการ 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
ผลลัพธ์การดําเนินการของกรมปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็น 4 มิติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 คือ 

มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนา
องค์การ ซ่ึงมีผลการดําเนินการในภาพรวม ดังนี้ 

7.1 มิติด้านประสิทธิผล  
การบรรลุวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรนําการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” กรมปศุสัตว์กําหนด

ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ 
เป็นท่ีไว้วางใจของผู้บริโภคและสามารถแข่งขัน
ได้ กรมปศุสัตว์ใช้ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการติดตาม
ความสําเร็จของการดําเนินการ ซ่ึ งผลการ
ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มท่ี
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีท้ังปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออก (ภาพที่ 7-1)  

ตัวชี้วัดการบรรลุผลการปฏิบัติราชการ
ในมิติด้านประสิทธิผล ซ่ึงประกอบด้วย (1) 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษ
ของรัฐบาล (2) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ (3) 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลักของส่วนราชการ ผลการ
ดําเนินการของกรมปศุสัตว์อยู่ในระดับมากกว่า 
4 และมากกว่าค่าเฉลี่ยของทุกส่วนราชการ และ
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มภารกิจ
เดียวกัน ภาพที่ 7-2 

ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและพัฒนากรม   
ปศุสัตว์มีการดําเนินการวิจัย และพัฒนางาน
วิชาการรวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์ ดังภาพท่ี 
7-3 

ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาพันธ์ุและปัจจัยการผลิต การพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิต ซ่ึง
ถูกกําหนดเป็นกิจกรรมที่ถูกกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระดับสูงทุกรายการ ผลการดําเนินการโดยรวม ดังภาพท่ี 7-2 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 

7.2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดการบรรลุผลการปฏิบัติราชการในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดความพึงพอใจ ตัวชี้วัดการป้องกัน

การทุจริต ผลการดําเนินการของกรมปศุสัตว์อยู่ในระดับมากกว่า 3 ซ่ึงน้อยกว่าค่าเฉล่ียของทุกส่วนราชการและค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มภารกิจเดียวกัน แต่มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง การที่มีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากกระบวนงานท่ีเป็น

 
ภาพที่ 7-2 

 
ภาพที่ 7-3 

 
ภาพที่ 7-1 
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ตัวแทนในการวัดผลเป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นการรอนสิทธ์ิ
ของผู้รับบริการ แต่ภายหลังมีการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนตามลําดับ ดังภาพท่ี 7-4 

ผลลัพธ์ของตัวชี้ วัดร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการท่ี
เลือกประเมิน ผลการดําเนินการของกรมปศุสัตว์
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 79 ซ่ึงน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของทุกส่วนราชการและค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ภารกิจเดียวกัน และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดัง
ภาพที่ 7-5 เนื่องจากผู้รับบริการมีความคาดหวัง
ท่ีสูง ข้ึนแต่ในขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ต้อง
ให้บริการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรการที่เข้มงวดจนเกิดความไม่สะดวกบาง
ประการต่อผู้รับบริการ  

ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต มีแนวโน้มลดลงแต่ดีกว่า
ค่าเฉลี่ยกลุ่มภารกิจเป็นส่วนใหญ่ และสามารถ
ปรับปรุงได้ดีข้ึนในปี 2554 ดังภาพท่ี 7-6 

ข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ี
กรมปศุสัตว์ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนจนได้ขอ
ยุติครบทุกเร่ืองในแต่ละปี เนื่องจากข้อร้องเรียน
บางเร่ืองมีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงท่ียุ่งยาก 
ผลการดําเนินการดังภาพ 7-7 

ผลลัพธ์ของกระบวนการสนับสนุนท่ี
ให้บริการภายในองค์การเป็นหลัก ได้แก่ การ
บริหารยุทธศาสตร์ บริหารทรัพยากรบุคคล 
บริหารการเงิน การคลัง บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริหารอาคารสถานท่ี จากตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกระบวนงาน 
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 ทุกกระบวนการ
ในทุกปีดังภาพท่ี 7-8 

7.3 มิ ติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบั ติ
ราชการ 
ตัวชี้วัดการบรรลุผลการปฏิบัติราชการใน

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ซ่ึงมี
ตัวชี้วัดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
การบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน การ
พัฒนากฎหมาย ผลการดําเนินการของกรมปศุ
สัตว์อยู่ในระดับมากกว่า 3 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
ในปี 2553 อยู่ในระดับมากกว่าค่าเฉลี่ยของทุก
ส่วนราชการและค่าเฉลี่ยของกลุ่มภารกิจเดียวกัน ดังภาพท่ี 7-9 

 
ภาพที่ 7-9 
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 กรมปศุสัตว์รักษามาตรฐานและรอบระยะเวลาของกระบวนงานไว้อย่างต่อเนื่อง ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการของกรมปศุสัตว์เม่ือเปรียบเทียบกับ
หน่ วยงานในกลุ่ มภารกิจ ด้านการผลิตของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า กรมปศุสัตว์มี
ผลการดําเนินการท่ีดีกว่าค่าเฉลี่ยของท้ังกลุ่ม
ภารกิจ ดังภาพท่ี 7-10 

ในกระบวนการที่มีความสําคัญต่อความ
เชื่อถือของหน่วยงานและต้องใช้ผลลัพธ์ของ
กระบวนงานอ้างอิงเพ่ือการรับรองคุณภาพหรือ
ใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ในการตัดสินใจทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย เช่น การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การตรวจวินิจฉัย
และชันสูตรโรคสัตว์ ซ่ึงเป็นกระบวนการทางห้อง 
ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ได้พัฒนากระบวนการ
ทางห้องปฏิบัติการจนได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025 ทุกห้องปฏิบัติการ ด้วยจํานวน
ขอบข่ายท่ีมากและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
และมีแนวโน้มสะสมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ
ท่ี 7-11 และจากความสามารถของห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้สินค้าปศุสัตว์เป็นท่ีเชื่อถือของต่างประเทศ 
และตัวชี้วัดร้อยละของสินค้าปศุสัตว์ท่ีผ่านการรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ มีผลการดําเนินการ เป็นร้อยละ 
100 ทุกปี ซ่ึงเป็นผลจากความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการและความเป็นมาตรฐานของ
ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์  

ตั วชี้ วั ด ด้ านการ พัฒนา เทค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ รวมถึง
จํานวนระบบงานบริการท่ีให้บริการผ่านระบบ 
e-Service มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องดังภาพท่ี  
7-12 

7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
ตัวชี้วัดการบรรลุผลการปฏิบัติราชการใน

มิติด้านพัฒนาองค์การ มีตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นตัวชี้วัดหลัก ผลการดําเนินการของกรมปศุ
สัตว์อยู่ในระดับมากกว่า 4 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ต่อเนื่อง และอยู่ในระดับมากกว่าค่าเฉลี่ยของทุก
ส่วนราชการและค่าเฉลี่ยของกลุ่มภารกิจเดียวกัน 
ดังภาพท่ี 7-13 

ตัวชี้วัดการบรรลุผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม ผล
การดําเนินการของกรมปศุสัตว์อยู่ในระดับ
มากกว่า 4 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง และอยู่ใน
ระดับมากกว่าค่าเฉลี่ยของทุกส่วนราชการและ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มภารกิจเดียวกัน ดังภาพท่ี 7-14 
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ผลลัพธ์การนําองค์การของตัวชี้วัดร้อย

ละของบุคลากรท่ีเข้าใจทิศทางขององค์การ และ
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การ
อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนต่อเนื่องทุก
ปี ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังภาพท่ี 7-15 

ผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากรของตัวชี้ วัด
จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรท้ังหมด ดังภาพท่ี 7-16 

ผลลัพธ์จากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้งกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนงานอย่างกว้างขวาง และจํานวนกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับปรุงท่ีผ่านมา ดังภาพท่ี 7-17 ซ่ึงมีแนวโน้มกระบวนงานท่ีได้รับการปรับปรุงสะสมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ผลลัพธ์จากความมุ่งม่ันในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพ่ือให้เกิดงานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน 
ก.พ.ร. อย่างต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน ดังภาพท่ี 7-18 และมีแนวโน้มร้อยละของจํานวนรางวัลท่ีได้รับต่อจํานวนของรางวัล
รวมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังภาพท่ี 7-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7-18 

 
ภาพที่ 7-19 

 
ภาพที่ 7-15 

 
ภาพที่ 7-17 

 
ภาพที่ 7-16 



หน้า | 147 
 

ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีไม่ปรากฏข้างต้น กรมปศุสัตว์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก 
ภาคผนวก 

ตัวชี้วัดหมวดผลลัพธ์ 
Category/Item No ช่ือตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ แนวโน้ม เปรียบเทียบ 

2552  2553  2554  
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาํเนินการ 
7.1 มิติด้าน
ประสิทธิผล 

1 มูลคา่รวมการส่งออกสนิค้าปศสุัตว์ (ลา้น
บาท) 

70,116.22 71,079.78 80,671.32 +   

2 ปริมาณการส่งออกสินคา้ปศุสัตว์และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูป (ตัน) 

434,630 452,754 493,821 +   

  3 มูลคา่การส่งออกเน้ือสัตว์และผลิตภณัฑ์
แปรรูป (ล้านบาท) 

62,377.02 59,036.74 67,747.11 ~   

  4 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
สําเร็จรูปที่มาใช้บริการ (ตัน) 

249,995 314,533 321,372 +   

  5 มูลคา่การส่งออกผลิตภณัฑ์อาหาร
สําเร็จรูปที่มาใช้บริการ (ล้านบาท) 

616.73 768.79 966.13 +   

  6 ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์ (ตัน) 107,983 217,185 191,238 ~   

  7 มูลคา่การส่งออกอาหารสัตว์ (ลา้นบาท) 5,185.25 9,721.87 10,317.67 +   

  8 ปริมาณการส่งออกสินคา้ Dog chews 
และ Processed pet food (ตัน) 

16,437 14,719 13,899 ~   

  9 มูลคา่การส่งออกสินคา้ Dog chews และ 
Processed pet food (ล้านบาท) 

1,937.22 1,552.38 1,640.42 ~   

  10 จํานวนปศุสัตวพ์ันธุ์ดีทีผ่ลิตได้ (ล้านตัว) 2.3760 2.3810 2.2164 ~   

  11 จํานวนพันธุพ์ืชอาหารสตัว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 
(ตัน) 

14,194 9,381 12,664 ~   

  12 จํานวนปศุสัตวพ์ันธุ์ดีที่ได้รับการส่งเสริม 
(โคเน้ือ โคนม และกระบือ) 

473,499 454,890 458,177 ~   

  13 จํานวนสัตว์ทีไ่ด้รับบริการป้องกัน บําบัด
และควบคุมโรคระบาดสัตว ์(ล้านตัว) 

25.26 26.00 12.10 ~   

  14 จํานวนปศุสัตว์ทีไ่ด้รับการควบคุม ป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง 

7,872,428 5,962,456 5,813,077 -   

  15 จํานวนตัวอยา่งที่ตรวจสอบและชันสูตรโรค
ทางห้องปฏิบัติการ (ตัวอย่าง) 

1,226,424 942,101 1,021,818 ~   

  16 ร้อยละของจํานวนฟารม์สัตว์ปีกมาตรฐาน
ที่ไม่เกิดการระบาดของไข้หวัดนก 

100 100 100 =   

  17 จํานวนฟาร์มทีไ่ด้รับการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ฟาร์ม) 

26,298 25,954 21,442 -   

  18 จํานวนฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน 
(ฟาร์ม) 

22,246 24,096 25,879 +   

  19 จํานวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (โรงงาน) 

1,780 2,053 2,305 +   

  20 จํานวนโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
(โรงงาน) 

145 151 165 +   

  21 จํานวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (คอมพารท์ 
เมนต์) 

35 51 82 +   

  22 จํานวนตัวอยา่งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว ์(ตัวอย่าง) 

258,550 290,250 320,174 +   

  23 ร้อยละของฟาร์มสัตว์ปีกที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดและไม่ใช้สารเคมีทีท่าง
ราชการประกาศห้ามใช้ 

99.94 100 100 +   

  24 จํานวนเกษตรกรและนักเรียนภายใต้
โครงการพระราชดําริทีไ่ด้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการปศสุัตว ์

23,030 24,279 24,124 ~   

  25 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว ์(ราย) 
 

12,868 14,608 37,973 +   
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Category/Item No ช่ือตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ แนวโน้ม เปรียบเทียบ 

2552  2553  2554  
  26 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุ
สัตว ์(ราย) 

86,774 86,999 89,418 +   

  27 ร้อยละของเกษตรกรกลุม่เป้าหมายใน
จังหวัดชายแดนภาคใตท้ี่ได้รับการพฒันา
อาชีพและมีความรู้เพิ่มข้ึน 

11,859 14,503 37,785 +   

  28 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ทักษะและรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง (ราย) 

9,076 9,124 9,197 +   

  29 จํานวนเกษตรกรเข้ามาใช้บริการคลินิก
เกษตรเคลือ่นที่ (ราย) 

40,219 45,963 40,600 ~   

  30 จํานวนใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสินค้า
ปศุสัตว์ส่งออก (Health Certificate) 

31,393 10,644 42,069 ~   

  31 ร้อยละของสินค้าเกษตรส่งออกที่ผ่านการ
รับรองและไม่ถูกส่งกลบัจากต่างประเทศ 

100 100 100 = กรมประมง และ
กรมวิชาการเกษตร 

7.2 มิติด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ 

32 จํานวนรางวลัคณุภาพการให้บริการ
ประชาชนที่ได้รับ 

3 4 4 ~   

33 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนงานที่ให้
ความสําคัญ 

82.95 79.14 79.48 ~   

  34 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อหน่วยงานของกรม     
ปศุสัตว ์

- 87.91 88.64 +   

  35 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

82.04 77.73 77.78 ~   

  36 จํานวนข้อรอ้งเรยีนจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้สว่นเสยี 

35 23 26 ~   

  37 จํานวนข้อรอ้งเรยีนที่ได้รับการแก้ไขจนได้
ข้อยุติ 

27 16 11 -   

  38 จํานวนคร้ังของการเขา้ใช้ Website กรม
ปศุสัตว ์

2,841,878 2,796,563 2,348,450 -   

7.3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

39 ระดับความสาํเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

98.316 98.84 100 + กลุ่มภารกิจ  

40 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

94.09 97.05 97.09 +   

  41 จํานวนขอบข่ายห้องปฏบัิติการชันสูตรโรค
สัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
17025 

40 42 65 + เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

  42 จํานวนขอบข่ายห้องปฏบัิติการตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 17025 

28 42 45 + เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

  43 จํานวนระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ
และการบริการ 

21 32 36 +   

  44 จํานวนระบบงานบริการท่ีให้บริการผ่าน
ระบบ e-Service 

6 6 6 =   

  45 จํานวนใบอนุญาตเคลือ่นย้ายสัตว์/ซากสัตว ์
และค้าสัตว์/ซากสัตว์ที่ให้บริการผ่านระบบ 
e-Service  

- 1,940,143 2,007,175 +   

7.4 มิติด้านพัฒนา
องค์การ 

46 การพัฒนาระบบราชการในภาพรวม 4.1472 4.4756 4.5495 + ดีกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยทุกส่วน
ราชการระดับกรม 

47 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครฐั 

4.7104 4.9042 4.9893 + ดีกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยทุกส่วน
ราชการระดับกรม 

 
  48 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจทิศทางของ

องค์การ (รอ้ยละ) 
89.09 87.74 94.44 ~   
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Category/Item No ช่ือตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ แนวโน้ม เปรียบเทียบ 

2552  2553  2554  
  49 จํานวนองคค์วามรู้ทีม่ีการดําเนินการ

จัดการความรู้ (เรื่อง) 
- 26 42 +   

  50 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการตามแผน
งานวิจัยที่กําหนดในปีงบประมาณ (เรื่อง) 

134 115 88 -   

  51 จํานวนผลงานท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์ (เรือ่ง) 

3 3 3 =   

  52 จํานวนผลงานวิชาการทีม่ีการข้ึนทะเบียน
และเผยแพร่ (เรือ่ง) 

240 126 140 ~   

  53 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
องค์การ 

- 91.40 93.90 +   

  54 จํานวนบุคลากรที่ใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจําปี (คน) 

355 386 420 +   

  55 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพือ่เพิม่
ขีดสมรรถนะ (คน) 

8,225 8,934 10,073 +   

  56 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (คน) 

132 134 225 +   

  57 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินเพือ่
เลื่อนระดับตําแหน่ง (คน) 

50 145 100 ~   

  58 จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

- 26 26 =   

  59 จํานวนกฎหมายท่ีได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสมและทันสมยั 

5 10 8 ~   

  60 จํานวนกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุง
ให้ผลการดําเนินงานดีข้ึน 

221 167 136 -   

 

3.4.4 การรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
ภายหลังคณะกรรมการได้ทําการตรวจประเมินองค์การจากเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จึงต้องทําการตรวจประเมิน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) อีกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยัน (Verify) และทําความชัดเจน (Clarify) ใน
ประเด็นที่มีข้อสงสัย โดยใช้หลักการเดียวกับการ Site Visit เพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ตามท่ีกล่าวถึงในข้อ 3.3.2 

โดยที่การ Site Visit เพ่ือพิจารณารางวัล การตรวจจะมุ่งเน้นที่ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่
มีแนวทางอย่างเป็นระบบ มีการนําไปปฏิบัติเป็นอย่างดีและทั่วถึง มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกระบวนการอ่ืนและบรรลุต่อเป้าหมายขององค์การ จนส่งผลให้เกิดนวัตกรรม
และเห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหมวดที่เสนอขอรับรางวัลและ
หมวดที่เก่ียวข้องโดยตรง สําหรับหมวดอื่นๆ เป็นการตรวจเพ่ือยืนยันว่าองค์การยังคงสามารถรักษาสภาพ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการไว้ได้เป็นอย่างดี 

การนําเสนอ กรมปศุสัตว์นําเสนอด้วย Power Point ภาพและข้อความประกอบ ควบคู่กับการ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ เพ่ือสร้างความชัดเจนให้แก่กรรมการ พร้อมนําตรวจสถานที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งใช้ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นตัวแทนของการจัดการ
กระบวนการของกรมปศุสัตว์  

ผลการดําเนินการ กรมปศุสัตว์สามารถนําเสนอ ช้ีแจง แสดงหลักฐานการดําเนินการ ผลลัพธ์จาก
การดําเนินการ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงตอบข้อซักถามและนําชมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
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ปฏิบัติงานจริงต่อคณะผู้ตรวจประเมินได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน ตามข้อกําหนดของเกณฑ์จนทํา
ให้คณะผู้ตรวจประเมินมั่นใจในคุณภาพของการจัดการกระบวนการของกรมปศุสัตว์ 

3.5 สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว์ เป็น “เส้นทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพ
และนวัตกรรม” 

การสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารของกรมปศุสัตว์ ออกมา
เป็นเอกสารวิชาการในหัวเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สู่ความ
เป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความรู้ ที่เป็นประสบการณ์
ตรงของผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ต้ังแต่
เริ่มต้นการพัฒนาจนถึงกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของส่วนราชการทั่วประเทศท่ีได้รับรางวัลน้ี  

จากบทเรียนดังกล่าวช่วยให้กรมปศุสัตว์ สามารถนําไปพัฒนาองค์การได้อย่างกว้างขวาง และ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ไปสู่ในระดับที่สูงย่ิงขึ้น
ต่อไป รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสําหรับหมวดอ่ืนๆ 
ต่อไปจนครบทุกหมวด 

นอกจากน้ีทุกส่วนราชการหรือองค์การต่างๆ ยังสามารถนําไปใช้ศึกษาเป็นกรณีศึกษาหรือนําไป
ปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์การได้อีกทางหน่ึง 

3.6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกรมปศุสัตว์และส่วนราชการอ่ืนๆ 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากความรับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
หลากหลาย เช่น บริบทของกรมปศุสัตว์ แนวคิดของบุคลากรภายในกรม กระบวนการคุณภาพ กระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การนําองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ ผลการดําเนินการ การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์การดําเนินการ การตรวจประเมินองค์การ การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการที่มีคุณภาพ เป็นต้น น่ันก็คือได้เรียนรู้และฝึกฝน “กระบวนการบริหารจัดการองค์การที่เป็น
มาตรฐานระดับสากล” โดยการปฏิบัติงานจริงจนสั่งสมเป็นประสบการณ์และองค์ความรู้อยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge)  

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น เป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรทุกคนจําเป็นต้องมี 
จึงสามารถนําไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่เฉพาะ
เรื่องไปจนกระทั่งภาพรวมขององค์การ เช่น การปรับปรุงกระบวนงาน การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ซึ่งทั้ง 2 เรื่องน้ี นําไปสู่การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเน่ือง  

จากความโดดเด่นของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ 
ทําให้มีองค์การต่างๆ ให้ความสนใจ ขอเข้ามาศึกษาดูงานและเชิญไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมขนส่งทางบก 
กรมป่าไม้ กรมประมง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ เป็นการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีลําดับการดําเนินการที่สําคญัๆ ดังต่อไปน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส่งนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล เข้ารับการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์ เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (FL) ปีละ 2 หมวด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ย่ืนขอรับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) และสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) 
รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปบทเรียน 

ผลสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ 

4.1 การพัฒนาบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ มีบุคลากร (นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล) ที่มีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของส่วนราชการประจําอยู่ที่กรมปศุสัตว์ 

มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นจํานวนมาก
ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับบริหาร ระดับอํานวยการ ระดับเช่ียวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญ
การ และระดับปฏิบัติการ ที่กระจายอยู่ในสํานัก/กองต่างๆ มีจํานวนมากกว่า 100 คน  

4.2 Road Map ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมาตรฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตว์ได้พัฒนา Road Map to PMQA Winner หรือ

เส้นทางสู่รางวัล PMQA (ภาพที่ 3-1) ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยที่ Road Map น้ีมีความเป็นมาตรฐานที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกๆ 
เรื่องที่เก่ียวกับงานด้านการพัฒนางานหรือการพัฒนาองค์การ 

กรมปศุสัตว์ได้ใช้ Road Map ดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และยังคงสามารถใช้ได้
อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์มีความ
สมบูรณ์และมีความเป็นเลิศย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ืองและก้าวกระโดด 

4.3 กรมปศุสัตว์ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) ปีละ 2 หมวด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมปศุสัตว์ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (FL) หมวด 1 ในระดับคะแนนร้อยละ 98.57 และหมวด 3 ในระดับคะแนนร้อยละ 100  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมปศุสัตว์ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (FL) หมวด 5 ในระดับคะแนนร้อยละ 100 และ หมวด 6 ในระดับคะแนนร้อยละ 100 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมปศุสัตว์ผ่านการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (FL) หมวด 2 ในระดับ
คะแนนร้อยละ 100 และ หมวด 4 ในระดับคะแนนร้อยละ 100 

4.4 กรมปศุสัตว์ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) 

กรมปศุสัตว์ได้ย่ืนขอรับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ผู้ตรวจประเมินได้ตรวจสอบ
เอกสาร ประกอบกับคะแนนผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมปศุสัตว์ เฉลี่ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553 มากกว่า 4.6500 จึงได้รับโอกาส
ในการตรวจประเมินเพ่ือรับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL)  

 

สรุปผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified 
Fundamental Level) ตามรายงานป้อนกลับ (Feed Back Report) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ผู้ตรวจประเมิน  :  นางศิริวรรณ สมานมิตร นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล นายชุมพล อาสาเสน 
วันที่ตรวจประเมิน  :  วันที่ 2 มีนาคม 2555 
ผลการตรวจรับรอง : จากการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

(Fundamental Level) พบว่าผลการดําเนินการของกรมปศุสัตว์ ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจรับรองฯ โดยมีผลคะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 98.19 

สรุปผลการตรวจในภาพรวม 
กรมปศุสัตว์มีผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ดี 

เน่ืองจากมีผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการของ PMQA 
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการดําเนินการในทุกหมวดมีความรู้ ความเข้าใจ ทุ่มเทใน
การทํางาน และสามารถดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ PMQA ได้อย่างครบถ้วนเพ่ือนําไปสู่องค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการที่โดดเด่นในหลายหมวด อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของกรม
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ ดังน้ัน การกําหนด
ยุทธศาสตร์ จึงมีการดําเนินการอย่างมีกระบวนการ มีข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งนําไปสู่การจัดทําแผนงาน/โครงการ 
และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน ส่งผลที่ดีให้กรมปศุสัตว์มีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเน่ือง และ
ได้รับรางวัลด้านการจัดการและกระบวนงานให้บริการลูกค้าทุกปี นอกจากน้ี ยังมีจุดเด่นในเรื่องการให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีกระบวนการ ขั้นตอน
ตามหลักวิชาการ ที่น่าสนใจ คือ การใช้วิธีการ Coaching และ Mentoring ในการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 

ภาพท่ี 4-1 ใบประกาศเกียรติคุณ 
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อย่างไรก็ตาม มีข้อที่ควรปรับปรุงในหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กล่าวคือ การกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความชัดเจน แต่ขาดการให้ความสําคัญ
แก่ฝ่ายบริหารระดับสูง (คณะรัฐมนตรี) ที่เป็นผู้รับบริการด้านข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่สําคัญของ
ประเทศ และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ กล่าวคือ แผนสํารองภาวะฉุกเฉินยังไม่ชัดเจนในส่วนของ
รายละเอียดของแผน การจัดหาที่ปฏิบัติราชการสํารองกรณีสถานที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไป
ได้ และการฝึกซ้อมตามแผนกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินให้ครอบคลุมในทุกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงในทุก
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการและผู้รับบริการ 
สรุปผลการตรวจรายหมวด 

หมวด จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
ลักษณะสําคญั
องค์การ 

- การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การมี
ความชัดเจน มีเหตุผล สอดคล้องตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะความท้าทายของ
องค์การ 

- 

1. การนําองค์การ - ผู้บริหารให้ความสําคัญในการกําหนด 
ทิศทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
โดยมีการส่ือสารที่ชัดเจนทั่วทัง้องค์การ 
- มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวนการ
ดําเนินการในประเด็นต่างๆ เช่น แนวทางการ
กําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลการ
ดําเนินงานนโยบายและผลการดําเนินงาน
การกํากับดูแลที่ดี เป็นต้น 

- ควรขยายการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกโครงการ
โดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลต่อ
ยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมโอกาสทีสู่งขึ้นใน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

2. การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- มีการกําหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการ
วางแผนยุทธศาสตรข์ององค์การและถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ 
- มีการสื่อสารเร่ืองยุทธศาสตร์และการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดไปสู่บุคลากรที่ชัดเจน 
- มีการเตรียมการด้านข้อมูลบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับการวางแผนยุทธศาสตร์ 
- แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ มีการเช่ือมโยงอย่าง
ชัดเจนกับภารกิจและความทา้ทายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ 
(P) 

- 

3. การให้
ความสําคัญ 
กับผู้รับบริการและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีการกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียและกระบวนการในการรับฟัง
และเรียนรู้ความต้องการของผูร้ับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนและครอบคลุม
ทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง 

- ควรเพ่ิมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้รับบริการด้วย (ด้านข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจ)  
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หมวด จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
- การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ดําเนินการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพการให้บริการ 
- ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจมี
ความสอดคล้องกับความต้องการในด้าน
ต่างๆ ของผูร้ับบริการและผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการจัดทํามาตรฐานการให้บริการและ
คู่มือการทํางานที่ชัดเจน 
- การกําหนดวิธีการสื่อสารกับผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีความเหมาะสม 

4. การวัด การ
วิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

- มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวนและ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลรวมถึงการจัดการฐาน 
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งข้อมูล
สนับสนุนการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ กระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน รวมถึงกระบวนการใน
การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 
- มีแนวทางที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลและสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบในการติดตาม เฝา้ระวัง และเตือน
ภัยที่ชัดเจนและครอบคลุม 
- มีการบรหิารความเสี่ยงระบบฐานข้อมลู
และสารสนเทศที่มีประสิทธิผล 
- มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
โดดเด่น 

- กรมปศุสัตว์ไม่ม ีServer สํารองไว้ที่
อ่ืนส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีของ
หน่วยงานมีความเสี่ยงสูง ดังน้ัน 
ควรจัดให้มีที่ต้ัง Server สํารอง เพ่ือ
ลดความเสี่ยง 

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 

- มีการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก 
และความพึงพอใจตามกลุ่มบุคลากร รวมถึง
มีการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจ
แยกตามกลุ่มบุคลากร 
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีการแจ้งผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรได้รับทราบเพ่ือ
นําไปปรับปรุง 
- มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมและ

- ควรกําหนดเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมให้มีความ
ครบถ้วนครอบคลุมกระบวนการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้การฝึกอบรมมี
คุณภาพและผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่
กําหนดได้ 



หน้า | 155 
 

หมวด จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
นํามาใช้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กําหนด 
- มียุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่ดีและชัดเจนส่งผลให้กระบวนการ 
พัฒนาทรพัยากรบุคคลโดยเฉพาะข้าราชการ
บรรจุใหมม่ีประสิทธิภาพ 

6. การจัดการ
กระบวนการ 

- แนวทางที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการ
มีความชัดเจนและเป็นระบบ 
- มีการจัดทําข้อกําหนดกระบวนการและ
ตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน รวมถึงการสื่อสาร
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
- มีแผนสํารองภาวะฉุกเฉิน 

- แผนสํารองภาวะฉุกเฉินยังมีความ
ไม่ชัดเจนในส่วนของรายละเอียด
ของแผน 
- การจัดหาที่ปฏิบัติราชการสํารอง
กรณีสถานที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
ดําเนินการต่อไปได้ 
- ควรปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินให ้
ครบถ้วนทุกกรณี โดยต้องมีคู่มือและ
การซักซ้อมเพ่ือประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลมุทกุภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น 

7. ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ 

- กรมปศุสัตว์มีผลการดําเนินการบรรล ุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

 

 

โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (ภาพที่ 4-1) 

ภาพท่ี 4-2 ผลคะแนนการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 
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เมื่อนําผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเอง 
ของกรมปศุสัตว์ พบว่ามีความสอดคล้องและตรงกันทั้ง 7 หมวด ยกเว้นเฉพาะในประเด็นระบบการรองรับ
ภาวะฉุกเฉินในหมวด 6 เท่าน้ัน ที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงทําให้ผลการประเมินในภาพรวมแตกต่างกัน
เท่ากับร้อยละ 1.67 โดยกรมปศุสัตว์ประเมินตนเองที่ระดับร้อยละ 99.86 ในขณะที่ผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 98.19 ดังภาพที่ 4-2 

ความแตกต่างของผลการประเมินเกิดขึ้นจากสาเหตุ ดังต่อไปน้ี 
1) ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินมีน้อยในขณะที่ประเด็นการตรวจมีจํานวนมาก จึงทําให้มี

เวลาในการช้ีแจงและทําความเข้าใจระหว่างผู้รับผิดชอบกับผู้ตรวจประเมินน้อยเกินไป 
2) ความสามารถในการช้ีแจงของผู้ปฏิบัติงานยังมีไม่มากพอเน่ืองจากเป็นครั้งแรกของการตรวจ

ประเมินในลักษณะภาพรวมทั้งองค์การจึงไม่มีประสบการณ์และที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ปฏิบัติจะมองไม่เห็นภาพ
ของการบริหารจัดการทั้งองค์การ 

3) ผู้ตรวจประเมินอาจมีประเด็นตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเป็นพิเศษ ซึ่งทางผู้รับการ
ตรวจประเมินไม่ทราบล่วงหน้าทําให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน 

4) ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ตรวจประเมินกับองค์การในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เน่ืองจากแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเกณฑ์ที่นํามาประเมิน
มีความไม่สอดคล้องกันในหลายๆ ประเด็น เช่น หลักการของเกณฑ์จะเปิดโอกาสให้องค์การใช้แนวทางหรือ
วิธีการที่องค์การเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทและความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อข้อกําหนดของ
เกณฑ์ แต่ในขณะที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน จะกําหนดให้ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตามวิธีที่กําหนด เป็นต้น จึงทําให้เกิดเป็นประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันทั้งๆ ที่
องค์การสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดของเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อาจไม่สอดคล้องกับประเด็นที่
ตรวจประเมิน กรณีเช่นน้ีถือเป็นข้อบกพร่องของส่วนราชการตามเกณฑ์ Certified FL  

4.5 กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็น
เลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

กรมปศุสัตว์มีโอกาสเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม ภายหลังจากการได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) จัดทํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสมัครรับรางวัล 
(Application Report) ส่งสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจประเมิน 

กรมปศุสัตว์มีผลการตรวจประเมินเอกสารเพ่ือกลั่นกรอง
เบ้ืองต้นผ่านเกณฑ์ ผู้ตรวจประเมินจึงเข้าตรวจเย่ียม ณ ส่วนราชการ 
(Site Visit) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555  

ผลการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลความเป็นเลิศด้าน
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ตามท่ีย่ืนสมัคร (ภาพที่ 4-3) 

 

ภาพท่ี 4-3 เอกสารเผยแพร่การ
ประกาศรางวัล PMQA รายหมวด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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สรุปผลการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาํปี พ.ศ. 2555 ตาม
รายงานป้อนกลับ (Feed Back Report) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ได้ดําเนินการตรวจประเมินผลการพัฒนาองค์การของกรมปศุสัตว์ ทั้งการตรวจรายงานผลการดําเนินการ 
(Application Report) และการตรวจประเมินในพ้ืนที่ ปรากฏว่ากรมปศุสัตว์มีผลคะแนนการประเมินผ่าน
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีมติให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดยสรุปผลการ
ตรวจประเมิน ได้ดังน้ี 

1) ผลการตรวจประเมินรายงานผลการดําเนินการ (Application Report) และการตรวจ
ประเมิน ณ ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์มีผลคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 300 – 350 คะแนน จึงผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ดังน้ี 

การรักษามาตรฐานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน กรมปศุสัตว์ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์การและการดําเนินการอย่างมีแนวทางเป็น
ระบบ และมีความต่อเน่ืองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตามมีจุด
ปรับปรุงในการนําแนวทางไปปฏิบัติ เน่ืองจากการพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหน่ึงของ
การแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงทั่วไปในระดับพ้ืนฐาน ซึ่งควรมีแนวทางที่ชัดเจนในประเด็น
ต่างๆ ดังน้ี 

หมวด 1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของกรม 
หมวด 2 การคาดการณ์ผลการดําเนินการของกรม 
หมวด 3 การนําผลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์มาปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น

และทบทวนการปรับปรุงวิธีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การทบทวนปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และการทบทวน

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน 
หมวด 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

การกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
2) จุดแข็งที่โดดเด่น มีการกําหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่ชัดเจน 

โดยกําหนดข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุมทุก
กลุ่มรวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ีมีการใช้ข้อกําหนดของมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพ เช่น ISO PVS OIE ฮาลาล และประเทศคู่ค้า รวมทั้งข้อมูลเทียบเคียงด้านบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ 
ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กับประเทศคู่แข่ง และระดับมาตรฐานสากล ซึ่งกรมปศุสัตว์มี
ผลลัพธ์การดําเนินการที่สะท้อนผลการดําเนินการที่ชัดเจน โดยมีการทบทวนเป็นประจําทุกปีภายใต้
กระบวนการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ตามวงจร PDCA การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการสร้างคุณค่ามีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างชัดเจน 

นอกจากน้ี ยังมีการวิจัยกําหนดมาตรฐานติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง (สัตว์ปีก) และมีเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่มาจากสัตว์ที่เข้มแข็ง โดยเครือข่ายครอบคลุมต้ังแต่ภาคประชาชนจนถึงนักธุรกิจ
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ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เป็นตลาดของการส่งออกเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างทันท่วงที มีการส่งเสริมคุณภาพฟาร์ม และระบบ Warning System ที่มีประสิทธิภาพ 

3) จุดที่ไม่ชัดเจน/ควรปรับปรุง กรมปศุสัตว์ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงองค์การ โดยมีการ
กําหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนโดยวิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในทุกๆ กระบวนการ และการเช่ือมโยงการรักษามาตรฐานและการสร้าง
นวัตกรรมในกระบวนการกับทิศทางการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 

4) ผลลัพธ์การดําเนินการ จากการจัดการกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 
ส่งผลให้กรมปศุสัตว์มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากตัวช้ีวัดการรักษามาตรฐานและรอบ
ระยะเวลาของกระบวนงาน กรมปศุสัตว์มีผลการดําเนินการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มภารกิจ และมีการ
พัฒนากระบวนการทางห้องปฏิบัติการจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ทุกห้องปฏิบัติการ เป็นไป
ตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่งผลให้เป็นที่เช่ือถือของต่างประเทศ ทําให้ตัวช้ีวัดร้อยละของสินค้า
ปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ มีผลการดําเนินงานเป็นร้อยละ 100 ทุกปี อีกทั้ง
ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการรวมถึงจํานวนระบบงานบริการ
ที่ให้บริการผ่านระบบ e-Service มีแนวโน้มที่ดีย่ิงขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในบางตัวช้ีวัดยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรมปศุสัตว์ต้องให้
ความสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือหาสาเหตุของแนวโน้มที่ลดลง การสร้าง
สมดุลของตัวช้ีวัดต่างๆ และการกําหนดตัวช้ีวัดใหม่ๆ เพ่ือให้การวัดผลลัพธ์นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินการขององค์การให้ดีย่ิงขึ้น รวมท้ังควรกําหนดตัวช้ีวัดให้มีความหลากหลายและท้าทายย่ิงขึ้นในทุกมิติ 

4.6 สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
กรมปศุสัตว์ได้เข้ามาเก่ียวข้องและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต้ังแต่

ช่วงที่สํานักงาน ก.พ.ร. เริ่มพัฒนาเกณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555) เป็นระยะเวลา 8 ปีเต็ม โดยเร่ิมต้นจากการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพียงแค่ 1 คน จนกระทั่ง
กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศด้าน
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติการจริง เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาการดําเนินการ ซึ่งสามารถ
สรุปออกมาเป็นบทเรียนในประเด็นที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสําเร็จของการดําเนินการของ
กรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาหรือการเรียนรู้เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการหรือผู้ที่สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.6.1 การกําหนดผู้รบัผิดชอบโครงการ 
กรมปศุสัตว์กําหนดตัวบุคคลท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่ชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่อไปน้ี 
1) เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ทุ่มเท อดทน และมีความรับผิดชอบสูง ทัศนคติเชิงบวก 

มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา ชอบการพัฒนา 
2) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ มีความรู้หรือมีความสนใจเกี่ยวกับ 

Total Quality Management : TQM 
3) รักการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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4) ชอบความท้าทาย 
5) มีความรอบรู้เก่ียวกับองค์การและรอบรู้ด้านวิชาการทีห่ลากหลายสาขา มปีระสบการณ์

การทํางาน 

4.6.2 การพัฒนาผู้รบัผิดชอบโครงการ 
กรมปศุสัตว์ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน

จนถึงระดับสูงสุด คือ การพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัล (Assessor) และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน (Certified Government Management Consultancy : CGMC) โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม
กับสํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ได้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ  

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ไปเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากร 
ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่ส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการเพิ่มพูน
ทักษะและเก็บเก่ียวประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกสําหรับนํามาปรับใช้กับกรมปศุสัตว์ 

4.6.3 โครงสร้างคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
กรมปศุสัตว์ออกแบบโครงสร้าง

ทีมงานที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการไว้
อย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงและมี
ความสัมพันธ์กันในหลายมิติ เช่น  

1) คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน 
ผู้บริหารทุกท่านเป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนการ
พัฒนา กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการใน
ภาพรวมองค์การ  

2) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะผู้นํา
บริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานเป็นอนุกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิด
การปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนสังกัด 

3) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ กรมปศุสัตว์ (PMQA Team) ได้รับการ
ออกแบบให้มีโครงสร้างของทีมงานเป็นลักษณะเครือข่าย (Network) ที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ คณะนี้ประกอบด้วยคณะย่อยๆ รวม 7 หมวด ได้แก่  

หมวดทั่วไป ประกอบด้วย อธิบดีและรองอธิบดี ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ประธานและเลขานุการหมวด 1–6 ร่วมเป็นคณะทํางานในหมวดทั่วไปด้วย และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเป็นเลขานุการหมวด  

หมวด 1-6 ประกอบด้วยผู้บริหารสํานัก/กองที่มีภารกิจรับผิดชอบตรงตามหมวดทํา
หน้าที่เป็นประธาน เช่น หมวด 1 มีรองอธิบดีเป็นประธาน หมวด 2 ผู้อํานวยการกองแผนงานเป็นประธาน 
หมวด 4 ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเป็นประธาน หมวด 5 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธาน 

ภาพท่ี 4-4 โครงสร้างคณะทํางานท่ีเกี่ยวข้อง 
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เป็นต้น สําหรับหมวด 3 หมวด 6 เลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรง ส่วนสมาชิกในแต่ละหมวด ประกอบด้วย
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ และบุคลากรจากสํานัก/กองต่างๆ ที่มีศักยภาพสูง มีความเป็น
ผู้นํา และสามารถมองภาพรวมได้ดี ที่มีตําแหน่งงานระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเป็นส่วนใหญ่  

บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
คณะทํางานในชุดต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ (ภาพที่ 4-4) จึงทําให้กรมปศุสัตว์สามารถกระจายแนวคิดเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงไปในคณะทํางานชุดต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ดังน้ัน เมื่อมีการกําหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้ว กระบวนการไปสู่เป้าหมายจะถูกกําหนดขึ้นตามแนวคิด ADLI เนียนไปกับงาน
อย่างเป็นธรรมชาติในทันที ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การดําเนินการภายในกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ 

การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเสริมและทดแทนทีมงานที่ใกล้เกษียณอายุ เป็นสิ่งที่กรม
ปศุสัตว์ให้ความสําคัญและดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากจํานวนคณะทํางานที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.6.3 การสรา้งทีมงานควบคู่กับการดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
กรมปศุสัตว์ได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 ภายหลังจากที่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการเรียนรู้และพัฒนาในเร่ืองน้ี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2547 - 2549 จากนั้นจึงได้เริ่มดําเนินการวางแผนการดําเนินการและขยายผลอย่างจริงจัง โดย
ดําเนินการ ดังน้ี 

1) ปี พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์จัดต้ังคณะทํางานโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และ
มีบุคลากรที่เหมาะสมเป็นคณะทํางาน ซึ่งคัดเลือกจากผู้บริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติงานที่มีภาวะผู้นํา 
มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่กรม
ปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ และการพัฒนาคณะทํางาน เพ่ือทําความเข้าใจเกณฑ์
และทําความเข้าใจองค์การให้มากขึ้น และได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเป็นปีแรก  

2) ปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารและคณะทํางานเข้าใจและเห็นประโยชน์ จากการใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการพัฒนาและยกระดับองค์การให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และมีธรรมาภิบาล จึงได้เริ่มมีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดทํา Road Map 
to PMQA Winner (ภาพที่ 3-1) เพ่ือพัฒนากรมปศุสัตว์ไปสู่การเป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการในเรื่องสําคัญๆ ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ
ประเมินองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง ในปีน้ีกรมปศุสัตว์ 
ได้ทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาคณะทํางานเป็นจํานวนมาก โดยจ้างวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
มาให้ความรู้และฝึกอบรมคณะทํางาน รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องในหัวข้อต่างๆ เช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนงาน การจัดการความรู้ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

3) กรมปศุสัตว์เริ่มมีการประเมินองค์การ จัดทําแผนปรับปรุงองค์การ และดําเนินการ
ปรับปรุงองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการ
ปฏิบัติงาน (Approach) ที่สําคัญๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การนําองค์การ การจัดการความรู้ การปรับปรุง
กระบวนการ การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ได้ต้ังเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
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ภายในอย่างจริงจัง มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการมากข้ึน มี
การพัฒนากระบวนงานทางห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 และได้มีการส่งกระบวนงานการ
ให้บริการของกรมปศุสัตว์เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จาก
สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นปีแรก และเป็นปีแรกที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
จํานวน 1 รางวัล 

4) ปี พ.ศ. 2552 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคงมุ่งมั่น
ในการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญกับการนํา 
Approach ที่ได้สร้างไว้ไปสู่การปฏิบัติ (Deployment) ถึงแม้ว่าสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับแนวทางในการ
ขับเคลื่อนส่วนราชการมาใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานและกําหนดให้ส่วนราชการ
ดําเนินการปีละ 2 หมวดก็ตาม แต่กรมปศุสัตว์ยังคงมุ่งมั่นดําเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง และมี
การสร้างคณะทํางานเพ่ิมขึ้นจาก 50 คน เป็น 64 คน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานและสะดวกต่อการดําเนินการ เช่น การ
มุ่งเน้นดําเนินการในหมวดที่เลือกดําเนินการมากข้ึน ในขณะที่ยังคงมีการปรับปรุงการดําเนินการในหมวด
อ่ืนๆ ที่มีโอกาสในการปรับปรุง แต่จะให้ความสําคัญในประเด็นโอกาสในการปรับปรุงที่เช่ือมโยงกับหมวดที่
คัดเลือกดําเนินการมากขึ้น ในปีน้ี กรมปศุสัตว์ยังคงใช้วิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอกในการพัฒนา
คณะทํางานอยู่บ้าง เพ่ือสร้างความชัดเจนในประเด็นที่คณะทํางานยังไม่เข้าใจดีพอ ร่วมกับการส่งบุคลากร
ไปพัฒนาและฝึกอบรมภายนอกโดยเฉพาะที่สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือสร้างวิทยากรท่ีปรึกษาภายในให้มีความ
เช่ียวชาญ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เพ่ือเรียนรู้เครื่องมือและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
สําหรับนํามาประยุกต์ใช้ภายในกรมปศุสัตว์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จากการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเน่ือง
เป็นปีที่สอง จํานวน 3 รางวัล และผ่านตัวช้ีวัด PMQA สําหรับหมวด 1 และหมวด 3 ที่เลือกดําเนินการ  

5) ปี พ.ศ. 2553 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคง
มุ่งมั่นในการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง และได้สร้างคณะทํางาน
เพ่ิมขึ้นจาก 64 คน เป็น 72 คน ในปีน้ี กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ (Learning) และสรุป
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการนํา Approach ไปสู่การปฏิบัติพร้อมทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม และลด
การใช้วิทยากรจากภายนอกลง โดยหันมาให้ความสําคัญกับวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในของกรมในการ
ดําเนินการและพัฒนาทีมงานที่ขยายตัวมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่บุคลากร ร่วมกับการส่งบุคลากรไป
พัฒนาและฝึกอบรมภายนอกในเรื่องที่มีความสาํคัญและบุคลากรภายในยังขาดความเช่ียวชาญ เพ่ือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ภายในองค์การให้มีความพร้อมมากย่ิงขึ้น ผลจากการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ทําให้กรม
ปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเน่ืองเป็นปีที่สาม จํานวน 4 
รางวัล และผ่านตัวช้ีวัด PMQA สําหรับหมวด 5 และหมวด 6 ที่เลือกดําเนินการ 

6) ปี พ.ศ. 2554 ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคง
มุ่งมั่นในการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ืองเช่นเดิม และมีการ
ขยายตัวของคณะทํางานเพ่ิมขึ้นจาก 72 คน เป็น 114 คน ในปีน้ี กรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญกับการทําให้
เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทําให้เกิดความยั่งยืน โดยยังคงทบทวน เรียนรู้ และ
ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเน่ือง และการขยายผลไปในทุกระดับขององค์การ มีการบูรณาการตัวช้ีวัดในทุก
ระดับต้ังแต่ระดับองค์การ ระดับสํานัก/กอง และระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
อย่างเป็นระบบ  มีการพัฒนารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Award) สําหรับมอบให้หน่วยงาน
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ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันครบรอบการ
สถาปนากรมปศุสัตว์ประจําปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม ยกย่อง และสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานและ
บุคลากรที่มีผลการดําเนินการที่ดี และเป็นการพัฒนาทักษะผู้ตรวจประเมิน ผลจากการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองหลายปีติดต่อกัน ทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสํานักงาน 
ก.พ.ร. ต่อเน่ืองเป็นปีที่สี่ จํานวน 4 รางวัล และผ่านตัวช้ีวัด PMQA สําหรับหมวด 2 และหมวด 4 ที่เลือก
ดําเนินการ ตลอดจนกรมปศุสัตว์ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 

7) ปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์และคณะทํางานด้านการพัฒนาองค์การ ยังคงมุ่งมั่นในการ
ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการทําให้เกิดการบูรณาการ
ทั้งระบบและทําให้เกิดความย่ังยืน โดยยังคงทบทวน เรียนรู้ และปรับปรุงองค์การอย่างต่อเน่ือง และการ
ขยายผลไปในทุกระดับขององค์การ มีการบูรณาการตัวช้ีวัดในทุกระดับต้ังแต่ระดับองค์การ ระดับสํานัก/กอง 
และระดับบุคคลอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดให้เป็นตัวช้ีวัด Hybrid ซึ่งวัดผลทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ มีการกําหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจน กําหนดแนวทางการวัดผลกระบวนการ
เป็นแบบ ADLI ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์การ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในทุกๆ ระดับ 

จากการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นปี
ที่ห้า จํานวน 6 รางวัล โดยที่กรมปศุสัตว์เป็น
หน่วยงานหน่ึงเด่ียวในประเทศที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐยอดเย่ียม (ภาพที่ 4-5) ซึ่งเป็น
ผลมาจากการได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติในระดับดีเด่นครบทุกประเภทรางวัล 
รวมถึงได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
จัดการกระบวนการและนวัตกรรม (รางวัล 
PMQA หมวด 6) 

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังได้
สร้างแรงจูงใจแก่คณะทํางานด้านการพัฒนา
องค์การเป็นพิเศษ เช่น จัดสรรเงินรางวัลให้แก่คณะทํางานคนละ 3,000 บาท ทีมงานที่พัฒนากระบวนงาน
จนได้รับรางวัล ทีมละ 10,000 บาท มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น มอบ
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ให้แก่หน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความมุ่งมั่น และทุ่มเทศักยภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนากรมปศุสัตว์อย่างต่อเน่ือง 

4.6.5 การขับเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบ วางระบบ และกําหนดมาตรการ กลไกต่างๆ ที่มีการบูรณาการกัน

อย่างเป็นระบบ ร่วมกับกระบวนการปรับปรุงตามวงจรคุณภาพ PDCA และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับ
กระบวนการดําเนินการให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ รายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปน้ี 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” สะท้อนให้เห็นถึง
เป้าหมายในอนาคตที่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมปศุสัตว์ต้องการเป็นองค์การช้ันนําของประเทศ ที่

ภาพท่ี 4-5 พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
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รับผิดชอบในการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและสามารถขยายการผลิตไปสู่อาเซียน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

การพัฒนากรมปศุสัตว์ไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization : HPO) และเป็นองค์การธรรมาภิบาล จึงเป็นหน่ึงในเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการได้นํา
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ 

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 
ดังกล่าว จึงได้กําหนดเป็นนโยบายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
ของกรมปศุสัตว์ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเคร่ืองมือหลักในการพัฒนากรมปศุสัตว์ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เน่ืองจากเกณฑ์มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างลงตัว อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้องค์การสามารถเลือกใช้แนวทางหรือเครื่องมือในการพัฒนาองค์การได้ตามความ
เหมาะสม 

บทบาทของผู้บริหาร 
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ และการทําให้เกิดความย่ังยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง
ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําระดับสูงแล้ว จํานวน 5 ท่าน สิ่งที่ผู้นําแต่ละท่านได้ปฏิบัติ
เหมือนๆ กันในการบริหารกรมปศุสัตว์ คือการพัฒนากรมปศุสัตว์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ โดยใช้แนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับการบูรณาการ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้อยู่แล้วเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย Road Map to PMQA Winner ร่วมกับ
กระบวนการ PMQA Model (ภาพที่ 4-8) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมปศุสัตว์อย่าง
ต่อเน่ือง 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 
ช่วงเร่ิมต้น ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่กรมปศุสัตว์ผ่านพ้นการเผชิญวิกฤตการณ์โรคไข้หวัดนก 

ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อความสามัคคีของบุคลากร จึงกําหนดให้ “สามัคคี มีเมตตา” และค่านิยม
สร้างสรรค์ 5 ประการ (1) กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง (2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (3) โปร่งใส
ตรวจสอบได้ (4) ไม่เลือกปฏิบัติ (5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นค่านิยมของกรมปศุสัตว์ที่ให้บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม เป็น “I2-SMART” 

นอกจากน้ี ผู้บริหารยังได้ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ทีมงานเป็นการเพ่ิมเติมด้วยค่านิยม “กปศ.” (เก่ง 
กล้า ดี มีปัญญา ศรัทธาองค์การ) ซึ่งเป็นอักษรย่อของกรมปศุสัตว์ โดยคาดหวังให้ทีมงานมีบุคลิก ดังน้ี เก่ง 
(เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เก่งการพัฒนา) กล้า (กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยนแปลง) ดี (เป็นคนดีพร้อม
ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม : คิดดี ทําดี) มีปัญญา (มีความรอบรู้ มีสติ ใช้ปัญญานําการทํางาน) ศรัทธา
องค์การ (มีความรัก ภักดี และผูกพันต่อกรมปศุสัตว์) 

 

 



164 | หน้า 
 

การสร้างบรรยากาศ  
นอกจากการสื่อสารเรื่องวิสัยทัศน์ 

ค่านิยม เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินงาน
ของกรมแล้ว ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทุกท่าน ยังมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาองค์การ 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีส่วนร่วมสําคัญในการกําหนด
นโยบายการผลักดัน กระตุ้น และสร้างแรง
บันดาลใจให้กรรมการและอนุกรรมการได้เกิด
การเรียนรู้และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพในการคิดค้นแนวทาง วิธีการ หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากรมปศุสัตว์ รวมถึงกํากับ ติดตามการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนผลการดําเนินการที่ผ่าน
มาในระหว่างกระบวนการประเมินผลองค์การด้วยตนเองเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองค์การในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ เพ่ือการเรียนรู้และนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการนําและการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้รับผิดชอบการดําเนินการจะ
ได้รับมอบอํานาจเต็มจากผู้บริหาร โดยมี
ความเป็นอิสระอย่ างเต็มที่ เ พ่ือความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินการ รวมถึงได้รับ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือมั่นใจได้
ว่าจะมีทรัพยากรอย่างเพียงพอสําหรับ
ดําเนินการแผน 

การร่วมแสดงความยินดี กับ
ความสําเร็จของทีมงานที่ ไ ด้ ดําเนินการ
พัฒนาองค์การจนประสบความสําเร็จเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทุกท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง (ภาพที่ 4-6 และ 4-7) 

การจัดทํา Road Map to PMQA Winner 
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ (Road Map to 

PMQA Winner) ได้ถูกจัดทําขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 โดยกําหนดเป็นแผนระยะยาวที่มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 ปี (ภาพที่ 3-1)  

เริ่มต้นจากการศึกษา เรียนรู้ และทําความเข้าใจเกณฑ์ 
พร้อมกับพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมต่อการประเมินองค์การและ
พัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์ 

การดําเนินการเริ่มต้นจาก (1) จัดทํารายงานผลการดําเนิน 
งาน เพ่ือทําความเข้าใจองค์การและเกณฑ์ไปพร้อมๆ กัน (2) การประเมิน
องค์การด้วยตนเองโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
กับเกณฑ์ (3) ทราบว่าองค์การมีจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงเรื่อง
อะไรบ้าง (4) วางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์การ (5) ดําเนินการ

ภาพท่ี 4-6 ผู้บริหารร่วมจัดนิทรรศการในงานพิธีมอบรางวัล 

ภาพท่ี 4-7 ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับ 
ความสําเร็จของทีมงาน 

ภาพท่ี 4-8 PMQA Model 
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ปรับปรุงตามแผน (6) ควบคุม กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ (ภาพที่ 4-8) 
การดําเนินการพัฒนาตาม PMQA Model กรมปศุสัตว์ ดําเนินการโดยทีมงานที่เป็นคณะ 

อนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งได้กําหนดเป็นวงจรของงานประจําปกติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ระยะเวลา คือ (1) ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทําการประเมินองค์การและจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
เพ่ือให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (2) ไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ (3) 
ไตรมาสที่ 4 เป็นการสรุปผลการดําเนินการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนเสนอ
ขอรับการประเมินจาก สํานักงาน ก.พ.ร. 

การบูรณาการงานพัฒนาเขา้กับงานประจํา 
เพ่ือเป็นการขยายผลภายในกรมปศุสัตว์ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน โดยการผนวกเร่ืองต่างๆ ที่

เก่ียวข้องไว้ในแผนอย่างชัดเจน ได้แก่ 
1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ช่วงแรกเป็นการสื่อสารไปยังบุคลากรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 

ให้เกิดการยอมรับและเป็นความจําเป็นควบคู่กับการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากรทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการพัฒนา เช่น มีผลการ
ประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น จึงนําผลลัพธ์มาขยายผลเพ่ือสร้างศรัทธาและแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน ร่วมกับการให้รางวัลและแรงจูงใจด้านต่างๆ เช่น การยกย่อง 
ชมเชย การจัดเงินรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษสําหรับทีมงานคนละ 3,000 บาท เป็นต้น 

2) การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์การ ทีมงานจะได้รับการพัฒนาเป็น
พิเศษโดยวิทยากรที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งเป็นการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ร่วมกับการส่งไปฝึกอบรมภายนอกตาม
ความจําเป็น นอกจากน้ี สําหรับบุคลากรโดยรวมจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมและรับการถ่ายทอดความรู้จาก
วิทยากรภายในและจากทีมงานที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน โดยเน้นเรื่องการปรับปรุงกระบวนงาน การจัดทํา
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดการความรู้เป็นสําคัญ 

3) การปรับปรุงกระบวนงาน เริ่มต้นจากการจัดทําผังกระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็น
การพัฒนาบุคลากร จากน้ันจึงทําการวิเคราะห์เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานโดยอาศัยหลักการลด
ขั้นตอน ควบรวมขั้นตอน ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือออกแบบกระบวนงานใหม่ และการทําให้ง่ายขึ้น เป็น
ต้น ปัจจุบันได้นําผลการสํารวจความต้องการ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งได้มีการดําเนินการเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมและสิงหาคม มาใช้เป็นปัจจัย
สําคัญในการปรับปรุงกระบวนงาน 

4) การจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยดําเนินการตามแนวทาง DLD Knowledge Management 
Model ร่วมกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก 
เป็นประจํา 

5) การกําหนดตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ แบบ Hybrid ซึ่งมีการประเมินทั้งผลลัพธ์
และกระบวนการตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะด้านกระบวนการมุ่งเน้น
ประเมินแบบ ADLI ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือเป็นการปลูกฝังแนวคิดและสร้างการเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ 

การเชื่อมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและแรงจูงใจ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดขึ้นในระดับกรม ได้ถูกถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัด

ลงสู่ระดับสํานัก/กอง และระดับบุคคล โดยมีการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงานตามลําดับช้ัน ต้ังแต่อธิบดีทําคํา
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รับรองการปฏิบัติราชการกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีทุกท่านทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับอธิบดี ผู้บริหารระดับสํานัก/กองทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับ
มอบหมายให้กํากับหน่วยงาน บุคลากรทุกคนทําข้อตกลงว่าด้วยผลงานกับหัวหน้าหน่วยงาน ทุกๆ 6 เดือน 
บุคลากรทุกคนจะได้รับการประเมินผลงานพร้อมได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติราชการที่ได้ทําความตกลงกันไว้ (กรณีพนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปีละครั้ง) 

นอกเหนือจากแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน กรมปศุสัตว์ยังได้จัดสรรแรงจูงใจท่ีไม่ได้เป็นตัวเงินด้วย 
เช่น การยกย่อง เชิดชูเกียรติ หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ในวันสถาปนากรมปศุสัตว์เป็นประจําทุกปี 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรุป  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550 และ พ.ศ. 2551 - 2555) ที่ต้องการใหห้น่วยงานภาครฐัมีการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล  

โดยที่สํานักงาน ก.พ.ร. ฝากความหวังไว้กับเคร่ืองมือการพัฒนาองค์การที่ ช่ือว่า “เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550” ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมือกับสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ ได้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือให้ส่วนราชการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ แต่เน่ืองจาก
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ดังกล่าว ยังคงมีความเป็นองค์การธุรกิจอยู่มาก
ประกอบกับความซับซ้อนและไม่สามารถทําความเข้าใจได้โดยง่าย อีกทั้งรูปแบบและกระบวนการประเมิน
ต้องอาศัยทักษะและความเช่ียวชาญท่ีสูงมากจึงเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการของส่วนราชการ  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ทําการปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินใหม่ โดยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้ในการประเมินองค์การเพ่ือลดความยุ่งยากในกระบวนการจัดทํา
รายงานและการประเมินองค์การ แม้ว่าโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถลดความยุ่งยากของการจัดทํารายงาน
และการประเมินองค์การลงได้ระดับหน่ึง แต่ความยุ่งยากของเกณฑ์ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการ
ของส่วนราชการ ประกอบกับการดําเนินการปรับปรุงองค์การในจุดที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงใน 6 หมวด 
พร้อมๆ กันมีปริมาณงานที่ต้องดําเนินการมากเกินไปจนเป็นภาระของส่วนราชการ  

ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ทําการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ โดยทําการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ เป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน และปรับลดการดําเนินการลงเหลือปีละ 2 หมวด ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือให้ส่วน
ราชการสามารถพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการขององค์การไปสู่ระดับพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จในทุกหมวด  

เมื่อส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ครบถ้วนทุกหมวด สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ทําการตรวจ
ประเมินส่วนราชการเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 
ร่วมกับส่งเสริมให้ส่วนราชการทําการพัฒนาต่อเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
ต่อไป 

กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาคมาต้ังแต่ต้น 
ถึงแม้ว่าสํานักงาน ก.พ.ร. จะมีการปรับลดความเข้มข้นของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐลงเป็น
ระดับพ้ืนฐาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 ก็ตาม กรมปศุสัตว์ยังคงให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการที่ครอบคลุมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 เป็นหลัก เพ่ือเป็นการ
รักษาระดับ Momentum ของการขับเคลื่อนไว้ในระดับเดิม ทําให้กรมปศุสัตว์มีผลดําเนินการตัวช้ีวัด 
“ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ในระดับดีมากมาโดยตลอด และได้รับ
การรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมผลการตรวจประเมินรางวัลหมวด 6 ใน
ระดับคะแนนที่มากกว่า 350 คะแนน ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ต้ังแต่ปีแรกที่มีการดําเนินการมอบ
รางวัลน้ีให้แก่ส่วนราชการ 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่กรมปศุสัตว์ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงระดับพัฒนาการ
ของกรมปศุสัตว์ ที่เหนือกว่าระดับพ้ืนฐานตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
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สําหรับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตว์สู่
อาเซียนและตลาดโลก” 

หัวใจของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การเข้าใจกรอบแนวคิด

หลักของ PMQA (ภาพที่ 5-1) “ผลลัพธ์
ที่ดีมาจากกระบวนการท่ีดี กระบวนการ
ที่ดีมาจากแนวคิดที่ถูกต้อง” แนวคิดที่
ถูกต้อง คือ ค่านิยม 11 ประการ คือ (1) 
การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ (2) 
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ (3) 
การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละ
บุคคล (4) การให้ความสําคัญกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) 
ความคล่องตัว (6) การมุ่งเน้นอนาคต 
(7) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (8) การ
จัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (9) ความรับผิดชอบต่อสังคม (10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า และ 
(11) มุมมองในเชิงระบบ ดังน้ันการสร้างกรอบแนวคิดและการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ
องค์การให้แก่ผู้เก่ียวข้องจึงมีความสําคัญมาก  

2) เมื่อมีค่านิยมที่ถูกต้องจะนํามาสู่กระบวนการที่ถูกต้อง ซึ่งกระบวนการที่ถูกต้องคือ
กระบวนการท่ีเป็น ADLI น้ันคือกระบวนการที่เป็นระบบ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นระบบ มีการนําไป
ปฏิบัติอย่างครอบคลุม มีการปรับปรุงและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมีความสอดคล้องของแนวทาง การ
นําไปปฏิบัติ การวัดเพ่ือการปรับปรุง รวมถึงมีความสอดคล้องของแนวทางต่างๆ ตามหัวข้อของเกณฑ์เพ่ือ
นําไปสู่การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ต้ังไว้ 

3) เมื่อมีกระบวนการที่ดีที่เป็น ADLI จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีจะมีลักษณะเป็น 
LeTCLi ซึ่งหมายถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในลักษณะที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีผลการ
เปรียบเทียบที่เหนือกว่าคู่เทียบเคียง รวมถึงตัววัดต่างๆ ที่แสดงสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของกระบวนการ
และการบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 

หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) บุคลากรมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็น

ลําดับแรก ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ผู้นําต้องให้ความสําคัญและสื่อสารไปยังบุคลากรอย่างชัดเจนถึง
เป้าหมายที่ต้องการเห็น ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มุ่งมั่น และมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินการอย่างเต็มที่ ผู้ปฏิบัติงานยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่  

2) กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการมีความสําคัญมาก ต้องวางแผนการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
และกระบวนการพัฒนาองค์การตามลําดับ โดยยึดหลักการทําให้บุคลากรยอมรับ ทําให้บุคลากรมีความ

ภาพท่ี 5-1 กรอบแนวคิดหลักของเกณฑ์ PMQA 
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พร้อม ทําให้บุคลากรมีเป้าหมาย และทําให้เป้าหมายของบุคลากรมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ งานของบุคลากรกลุ่มดังกล่าวจะเริ่มมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อบุคลากรเห็นความสําเร็จ
ในงานที่เกิดขึ้นจะมั่นใจ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนางาน จากน้ันการพัฒนาจะเป็นไป
อย่างก้าวกระโดดและขยายวงกว้าง  

3) ความต่อเน่ือง เน่ืองจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ขององค์การต้องใช้
ระยะเวลามาก ความต่อเน่ืองของการดําเนินการจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

4) สิ่งอํานวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา จะช่วยส่งเสริมให้การเกิดความ
ราบรื่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ  

นอกจากน้ี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลียนแบบและการต่อยอดอย่างต่อเน่ือง 

5.2  ปัญหา อุปสรรค  
การดําเนินการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งแรงสนับสนุนและแรง

ต้านซึ่งเป็นเรื่องปกติ ดังน้ัน การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยลดแรงต้านลงได้อย่างมาก อุปสรรคที่
กรมปศุสัตว์ พบระหว่างการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีดังน้ี 

1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรหรือการออกจาก Comfort Zone เป็นอุปสรรคที่
สําคัญทีสุ่ดของการพัฒนา  

2) ความซับซ้อนของเกณฑ์ ทําให้บุคลากรเข้าถึงได้ยากและต้องใช้ความพยายามที่มากเกินไป
จนกลายเป็นอุปสรรคของการนําเคร่ืองมือที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในองค์การ หากองค์การไม่ให้
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร จะย่ิงเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการเป็นทวีคูณ  

3) การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และวิธีการดําเนินการส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในเคร่ืองมือและ
วิธีการ อีกทั้งเกิดภาพลบต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

4) การกําหนดเป็นตัวช้ีวัดที่ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรแรงจูงใจส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากร
ทําให้กลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและความเที่ยงตรงของการประเมินตนเองเนื่องจากผลการประเมินมี
ผลต่อจํานวนรางวัล 

5) ความไม่สอดคล้องของกระบวนการประเมินองค์การ การจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และ
กระบวนการงบประมาณที่ต้องดําเนินการล่วงหน้า เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการในประเด็นที่ต้องใช้
งบประมาณสูง 

6) ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบในภาคราชการมีน้อยหาได้ยาก 
7) วัฒนธรรมองค์การของระบบราชการท่ีมีพ้ืนฐานการดําเนินการเชิงรับโดยมุ่งปฏิบัติตาม

กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณเป็นสําคัญ  

5.3 ข้อเสนอแนะ  
1) การปรับเปล่ียนทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป็นความท้าทายของผู้รับผิดชอบ จึงมีความจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้เก่ียวข้องใน
ทุกระดับ ถึงความจําเป็นในการดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการทุกคนซึ่งต้องถือปฏิบัติอยู่แล้ว 
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2) เกณฑ์มีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก ต้องอาศัยการตีความจากผู้มีประสบการณ์ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ต้องมีความต่อเน่ืองและใช้ระยะเวลามาก จึงทําให้การขยายผลเป็นไป
อย่างยากลําบาก จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ไป ปฏิบัติไป และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

3) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับองค์การขนาดใหญ่ระดับ 10,000 คน 
ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในการทําให้เกิดการดําเนินการที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการท้ังทางบวก เช่น การสร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงบันดาล
ใจ ร่วมกับการใช้มาตรการบังคับ เช่น การกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัด ทั้งในระดับกรม สํานัก/กอง จนถึงระดับ
บุคคล ในประเด็นที่มีความสําคัญๆ ควบคู่กัน 

4) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินการ ความสําเร็จส่วน
สําคัญมาจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ จนทําให้บุคลากรที่เก่ียวข้องตระหนักรู้ เห็นถึง
ความจําเป็น ยอมรับ ทดลองนําไปปฏิบัติจนเห็นผล และศรัทธาต่อการดําเนินการ จนเกิดการปฏิบัติให้
เนียนไปกับเน้ืองานที่ปฏิบัติประจําวัน ดังน้ัน ผู้รับผิดชอบต้องมีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจเคร่ืองมือ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

5) การพัฒนาให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต้องอาศัยความอดทนของทีมงาน ในการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน จึงต้องมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการในแต่ละปี ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นทีมงานจึงต้องให้ความสําคัญ
ในการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งต้องมีทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์และเข้าใจองค์การ ร่วมกับบุคลากรรุ่น
ใหม่เพ่ือการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ีๆ 

6) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนามีน้อย หน่วยงานกลางมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือเป็น
การสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการต่างๆ 

7) การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน การรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง มีความยุ่งยาก ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์สูง และมีความหลากหลายสาขาวิชา จึงมีความจําเป็นต้องสร้างบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านการสรุปบทเรียนหรือด้านการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ 

8) องค์ความรู้ดังกล่าวเกิดจากกระบวนการส่ังสมประสบการณ์ตรง เป็นความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge 
การทําให้เป็น Explicit Knowledge มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ
มาก ดังน้ัน ส่วนราชการจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องน้ีด้วย 

9) การทําให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นความท้าทายของกรมปศุสัตว์ ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างบรรยากาศการพัฒนา เพ่ือยังคงรักษาระดับ Momentum ของการพัฒนาองค์การไว้อย่างต่อเน่ือง
เป็นสิ่งสําคัญย่ิง 

5.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.4.1 การดําเนินการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การใช้เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นประโยชน์ต่อกรมปศุสัตว์อย่างกว้างขวางใน

มิติต่างๆ ดังน้ี 
1) บุคลากรที่มีโอกาสหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ จะได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกรอบความคิดหรือมุมมองที่มีความเป็นระบบ 
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สามารถมองเห็นและอธิบายภาพรวมขององค์การท่ีมีความเช่ือมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นฐานในการ
พัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ 

2) เกณฑ์ช่วยในการค้นหาหรือสําหรับจุดบกพร่องขององค์การเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา รวมทั้ง
เกณฑ์ยังช่วยให้คําแนะนําแนวทางการพัฒนาองค์การผ่านคําถามต่างๆ ของเกณฑ์ ซึ่งองค์การสามารถนํามาใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงองค์การได้อย่างเป็นระบบและเกิดความต่อเน่ือง โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ 

3) การดําเนินการพัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์ ต้ังแต่การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
การประเมินองค์การด้วยตนเอง การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์การ การจัดทําแผน
ปรับปรุงองค์การ จะทําให้เกิดการทํางานร่วมกันของบุคลากรที่ยึดโยงด้วยเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเกิดการ
พูดคุย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ระหว่างกัน ส่งผลดีต่อบรรยากาศการ
ทํางานทั้งในระยะส้ันและระยาว นอกจากน้ี ยังมีส่วนโดยตรงต่อการทําให้เกิดการทํางานที่มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น  

4) ประสิทธิภาพ คุณภาพการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ขององค์การสูงขึ้น รวมถึงสามารถตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การ  

5) ช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึ้นในมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
การได้รับความไว้วางใจจากต่างประเทศ 

5.4.2 การได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานและการ
ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในองค์การ และเกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินการพัฒนาองค์การ 

รวมถึงมีแนวร่วมในการดําเนินการมากข้ึน 
2) องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี  
3) มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การต่างๆ ได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ใน

การพัฒนาองค์การ 
4) ได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย โดยการ

แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้นําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไป 

5.4.3 การสรปุบทเรียน 
การสรุปบทเรียนเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สู่ความ

เป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม” เป็นประโยชน์คุณูปการต่อการพัฒนาระบบราชการไทย
เน่ืองจากเป็นการจัดการความรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขององค์การที่ประสบ
ความสําเร็จในระดับที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
ซึ่งมีคุณประโยชน์ ดังน้ี 

1) เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าขององค์การและมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของประเทศ ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางและพัฒนาต่อยอดได้อย่างกว้างขวาง 

2) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์การ ประเทศ และความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ 
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3) เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การเพ่ือให้สามารถพัฒนาองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

4) เป็นแนวทางสําหรับส่วนราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถผ่าน
การตรวจรับรองเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Certified 
Fundamental Level) หรือเพ่ือรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

5) เป็นคู่มือสําหรบัพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
6) เป็นแนวทางในการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ใหแ้ก่องค์การ 

5.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศสุัตว์ 
1) ผู้บริหารทุกคนให้ความสําคัญและเปิดโอกาส พร้อมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการอย่างมี

ความเป็นอิสระและมีความต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาท่ีมากพอจนสามารถเห็นผลลัพธ์ของการดําเนินการได้ 
ร่วมกับการสร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

2) ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ยืนหยัดในการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ย่อท้อ 
และสามารถอดทนรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างใจเย็น จนถึงเวลาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและเหมาะสม
ความสําเร็จจึงเกิดขึ้นตามมา 

3) แรงผลักดันจากความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เป็นปัจจัยที่กรมปศุสัตว์ต้องยอมจํานนและหันมาดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4) ระบบการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพจากองค์การ
ระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ช่วยให้กรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
นอกจากน้ียังช่วยให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์มีความคุ้นเคยกับเคร่ืองมือการประเมินองค์การมากขึ้น จน
เกิดการเรียนรู้และสามารถนํามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 

5) ความมุ่งมั่น ความต้ังใจ และความร่วมมือของบุคลากร รวมถึงกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างกันทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และภายนอกองค์การ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 เอกสารนําเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินเพ่ือรับรองการผ่าน Certified FL ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน (Site Visit) 

ภาคผนวก 2 เอกสารนําเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
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ภาคผนวก 1 เอกสารนําเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองการผ่าน Certified FL ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
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ภาคผนวก 2 เอกสารนําเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
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