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คํานาํ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา กล่าวคือ หมวด 5 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” และมาตรา 29 กําหนดให้ “ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทําแผนภูมิขั้นตอน 
ระยะเวลาการดําเนินการ แล้วเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้” 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการใน 2 มาตรการคู่ขนาน คือ วางมาตรการภาคบังคับ โดยกําหนด
เป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้ทุกส่วนราชการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30–50 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2553 และมาตรการสมัครใจ โดย
ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้ทุกส่วนราชการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ด้วย
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานและมอบ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” ซึ่งต่อมาในปี 
พ.ศ. 2555 ได้ยกระดับเป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ”  

กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการหน่ึงที่สามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิผลจากการ
ดําเนินการอย่างชัดเจน ด้วยการได้รับรางวัลอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 26 
รางวัล และในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการแรกและส่วนราชการเดียวที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐยอดเย่ียม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ที่สํานักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 
ในระดับดีเด่น ครบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

 เพ่ือเป็นการสรุปบทเรียนให้เกิดเป็นองค์ความรู้ เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
การสมัครรางวัลที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล สําหรับใช้ศึกษา เรียนรู้ หรือเป็นแนวทางในการดําเนินการ
สําหรับผู้เก่ียวข้องทั้งภายในกรมปศุสัตว์และส่วนราชการโดยรวม ผู้เขียนจึงให้ทําการทบทวน รวมรวบองค์
ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการสมัคร
รางวัลของกรมปศุสัตว์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดทําขึ้นเป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “เบื้องหลัง
ความสําเร็จในการได้รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 2555 ของกรมปศุสัตว์” โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวคิด วิธีการพัฒนากระบวนงาน และการสมัครรางวัลของกรมปศุสัตว์ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการ 

โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารวิชาการฉบับน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส่วนราชการต่างๆ ไปสู่การเป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับ
สากลตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ ต่อไป 
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หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสตัว์ 

    30 กันยายน 2556 



II | หน้า 
 

สารบัญ 
 หน้า 
คํานํา I 
สารบัญ II 
สารบัญภาพ V 
บทคัดย่อ  1 
บทที่ 1 บทนํา  3 
 1.1 ความเป็นมา 3 
 1.2 วัตถุประสงค์ 4 
 1.3 ขอบเขตการดําเนินการ 4 
 1.4 วิธีการดําเนินการ 4 
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 
บทที ่2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  6 
 2.1 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 6 

2.1.1 ประเภทรางวัล 6 
2.1.2 เกณฑ์การประเมินรางวัล 7 
2.1.3 กระบวนการตรวจประเมิน 8 

 2.2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 8 
 2.2.1 ประเภทรางวัล 9 
 2.2.2 เกณฑ์การประเมินรางวัล 11 
 2.2.3 เกณฑ์การให้คะแนน 13 
 2.2.4 ระดับรางวัล 14 
 2.2.5 เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล 14 
 2.2.6 การสมัครรางวัล 15 
 2.2.7 กระบวนการตรวจประเมินและตัดสินมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 16 
 2.2.8 ปฏิทินการรับสมัครและพิจารณารางวัล 17 
 2.2.9 แนวทางการให้คะแนนของแต่ละประเภทรางวัล 18 
 2.2.10 แบบฟอร์มการสมัครรางวัล 33 

บทที่ 3 การสมัครรางวัล 40 
 3.1 การทําความเขา้ใจเกณฑ์รางวัล 40 
 3.2 กระบวนงานของหน่วยงาน 40 
 3.3 พิจารณาคัดเลอืกกระบวนงาน 41 
 3.4 การพิจารณาเลอืกสมัครประเภทรางวัล 41 
 3.5 การกําหนดขอบเขตกระบวนงาน 42 
 3.6 การสร้างความย่ังยืนในการพัฒนากระบวนงาน 42 
 3.7 การสร้างโอกาสในการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 43 
 3.8 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 43 

3.8.1 คุณสมบัติของผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 44 



หน้า | III 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

3.8.2 แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 44 
3.8.3 ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการ 47 

 3.9 การประเมินผลด้วยตนเอง 108 
 3.10  การนําเสนอ ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 108 
บทที่ 4 ผลการสมัครรางวัลของกรมปศุสัตว์ 110 
 4.1 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 110 
 4.2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 114 
 4.3 สรุปบทเรียนทีไ่ด้รับจากการสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 117 
บทที่ 5 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 120 
 5.1 บทสรุป 120
 5.2 ปัญหา อุปสรรค 121
 5.3 ข้อเสนอแนะ 122 
 5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการ 123 
  5.4.1 การสมัครรางวัล 123 
  5.4.2 การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 123 
  5.4.3 การสรุปบทเรยีน 123 
 5.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 2555 124 
บรรณานุกรม  126 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV | หน้า 
 

สารบัญภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ 2-1  ตราสัญลักษณ ์ 11 
ภาพที่ 2-2  รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 17 
ภาพที่ 2-3  รายละเอียดกระบวนการตรวจประเมินและตัดสินมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 17 
ภาพที่ 3-1 ตารางบันทึกการประเมินผลด้วยตนเอง 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หน้า | 1 
 

เบื้องหลังความสําเร็จ 
ในการได้รางวัลบริการภาครฐัยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 2555 

ของกรมปศสุตัว์ 

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล* 

บทคัดย่อ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ทุกส่วนราชการ พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้วยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการใน 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการภาคบังคับ 
โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้ทุกส่วนราชการดําเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30–50 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2553 และมาตรการ
สมัครใจ โดยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ทุกส่วนราชการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ด้วยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและมอบ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” แก่
ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนดอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกระดับ 
“รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” เป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” 

กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการหน่ึงที่ได้มีการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการตามมาตรการบังคับมาโดยตลอด จนส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนในปี พ.ศ. 
2549 คือ รางวัลกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ ระดับดีเด่น ในกระบวนงาน “การให้บริการ
ด้านเอกสารการส่งออก ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ” โดยการสมัครรางวัลของกรมการส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ หลังจากน้ันกรมปศุสัตว์เริ่มดําเนินการตามมาตรการสมัครใจ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 
2551 กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลภาพรวมกระบวนงาน ระดับชมเชย จํานวน 1 รางวัล ต่อจากน้ันในปี พ.ศ. 
2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556 ได้รับรางวัล จํานวน 3, 4, 4, 5 และ 5 รางวัลตามลําดับ รวม
จํานวนรางวัลด้านคุณภาพการให้บริการ ที่กรมปศุสัตว์ได้รับจากสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 23 รางวัล 
นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังได้รับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด จํานวน 2 รางวัล และ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีเย่ียมอีก 1 รางวัล  

ในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการแรกและส่วนราชการเดียวที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐยอดเย่ียม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ที่สํานักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 
ในระดับดีเด่น ครบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามมาตรการบังคับและมาตรการ
สมัครใจที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ที่ทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2555 
ได้รับการสรุปบทเรียนเป็น “เบื้องหลังความสําเร็จในการได้รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 
2555 ของกรมปศุสัตว์” พบว่ามีปัจจัยและองค์ประกอบสําคัญที่ส่งเสริมให้กรมปศุสัตว์ประสบความสําเร็จ 
คือ (1) การใช้รางวัลเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร (2) ผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการพัฒนาองค์การและการสมัครรางวัลมีความเช่ียวชาญสูง (3) การวางแผนการดําเนินการอย่าง
บูรณาการและเป็นระบบ (4) กระบวนงานบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ (5) การจัดทํารายงานผล
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การดําเนินการที่มีคุณภาพ (6) การนําเสนอผลการดําเนินการ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพ และ (7) มี
กระบวนงานคุณภาพที่มากพอทําให้สามารถสมัครครบทุกประเภทรางวัล 

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังมีปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ คือ (1) การส่ังสมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงาน (2) การตัดสินใจสมัครครบทุกประเภทรางวัลต้ังแต่ปีแรก (3) การมี
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) (4) ผู้บริหารให้ความสําคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุน
อย่างเต็มที่ (5) บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ :  รางวัลคุณภาพการให้บริการ รางวัลบริการภาครัฐ TPSA  
เลขทะเบียนวิชาการ : 57(2)-0510-006  
* กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้

กําหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา กล่าวคือ หมวด 5 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” และมาตรา 29 กําหนดให้ “ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทําแผนภูมิขั้นตอน 
ระยะเวลาการดําเนินการ แล้วเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้” 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ทุกส่วนราชการ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้วยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว โดยดําเนินการใน 2 มาตรการ คือ 

1) มาตรการภาคบังคับ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้
ทุกส่วนราชการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2553 

2) มาตรการสมัครใจ โดยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ทุกส่วนราชการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ร่วมกับคณะกรรรม
การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเก่ียวกับการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ได้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมอบ “รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน” แก่ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดอย่างต่อเน่ือง โดยมีรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการรวม 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

(1) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ 
(2) รางวัลรายกระบวนงาน 
(3) รางวัลภาพรวมกระบวนการ 
(4) รางวัลกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มี
คุณภาพ เป็นมาตรฐานเทียบเท่ารางวัลในระดับสากล คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ
เกี ่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนใหม่พร้อมเปลี่ยนช่ือรางวัลเป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service 
Awards)” โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรางวัล คือ 

(1) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 
(2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
(3) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
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(4) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
(5) รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างย่ังยืน 

การได้มาซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นที่ปรารถนาของทุกส่วนราชการ ดังน้ัน การแบ่งปัน
ประสบการณ์ของส่วนราชการที่ประสบความสําเร็จหรือส่วนราชการที่ได้รับรางวัล จึงเป็นประโยชน์อย่าง
คุณูปการต่อส่วนราชการ ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการทํางานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเน่ืองมาจากรางวัลจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในหน่วยงานและ
กลายเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของบุคลากรภายใน
องค์การให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เหนือความคาดหวัง 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติของกรมปศุสัตว์ 
3) เพ่ือศึกษาเบ้ืองหลังความสําเร็จในการได้รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 2555 

ของกรมปศุสัตว์ และสรุปบทเรียนเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของกรมปศุสัตว์ 

1.3 ขอบเขตการดําเนินการ 
1) การสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554 และ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 
2) ศึกษา ทบทวนการดําเนินการสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 

2551 ถึง พ.ศ. 2554 และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 ของกรมปศุสัตว์ 
3) สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ

แห่งชาติของกรมปศุสัตว์ และเบ้ืองหลังความสําเร็จในการได้รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมประจําปี พ.ศ. 
2555 ของกรมปศุสัตว์ 

1.4 วิธีการดําเนินการ 
1) ศึกษาและทําความเข้าใจบริบทของกรมปศุสัตว์ 
2) ศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
3) การประเมินกระบวนงานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือค้นหากระบวนงานที่มีศักยภาพ ได้แก่ 

กระบวนงานที่มีผู้รับบริการชัดเจน และมีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง
จํานวนมาก 

4) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินรางวัล 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามข้อกําหนดของเกณฑ์รางวัลประเภทต่างๆ เพ่ือสมัคร
รางวัล และวางแผนเตรียมการนําเสนอผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ต่อผู้ตรวจประเมินรางวัล 

6) สรุปบทเรียนเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติของกรมปศุสัตว์  เป็น “เบ้ืองหลังความสําเร็จในการได้รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 
2555 ของกรมปศุสัตว์” 
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7) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกรมปศุสัตว์และส่วนราชการอ่ืนๆ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรและผู้เก่ียวข้องได้เรียนรู้ เก่ียวกับคณุภาพการให้บริการและกระบวนการสมคัรรางวัล 
2) กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

เป็นประจําทุกปี นํามาซึ่งช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของกรมปศุสัตว์ 
3) ได้องค์ความรู้ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ดังน้ี  
- สามารถนําไปสู่การต่อยอดได้ในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนากระบวนการ การพัฒนา
ระบบหรือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบูรณาการ เป็นต้น เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศให้แก่องค์การ 

- เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนงานขององค์การเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง 

- เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีขึ้นทุกปี หรือรางวัลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้างโอกาสของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ในทุกประเภทรางวัล รวมถึงการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 

- เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการขับเคลื่อนหรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และเกิดความย่ังยืน 

- เป็นคู่มือสําหรับพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนงานและ
คุณภาพการให้บริการ 

- เป็นแนวทางในการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่องค์การ 
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บทที่ 2 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติมีพัฒนาการมาจากรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เพ่ือ
เป็นการยกระดับรางวัลให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณารางวัลให้มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัล United Nations Public Service Awards ที่จัดต้ังขึ้นโดยคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) สําหรับมอบให้แก่
หน่วยงานที่ดําเนินการด้านการบริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ 

2.1 รางวัลคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน 
“รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” เป็นรางวัลที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีขึ้นมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2546 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 เพ่ือมอบให้แก่หน่วยงานของภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ 
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และท้องถิ่น เพ่ือเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง จน
เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน รวมถึงเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อไป  

2.1.1 ประเภทรางวัล รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังน้ี 
1) รางวัลรายกระบวนงาน เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการให้ 

บริการของรายกระบวนงานในหน่ึงหน่วยบริการ ซึ่งมีเง่ือนไขในการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 
- เป็นกระบวนงานที่เข้าเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดังน้ี 

- เป็นกระบวนงานหลักที่สําคัญที่ประชาชนใช้บริการจํานวนมากหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนจํานวนมากหรือมีผู้ร้องเรียนจํานวนมาก 

- เป็นกระบวนงานหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยภาพรวม  

- เป็นกระบวนงานท่ีหน่วยบริการอ่ืนๆ ในสังกัดเดียวกันยังไม่เคยได้รับรางวัลดีเด่นมาก่อน 
หรืออาจเป็นกระบวนงานที่มีมาตรฐานการบริการไม่ตํ่ากว่ากระบวนงานเดียวกันที่เคยได้รางวัลดีเด่นในปี
ก่อนๆ  

2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสําหรับกระบวนงานน้ันๆ ในทุกหน่วยบริการ โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของผลการดําเนินงานใน
ทุกหน่วยบริการ ที่อาจมีทั้งหน่วยบริการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเง่ือนไขการเสนอกระบวนงาน
เพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

- ผู้เสนอขอรับรางวัลเป็นส่วนราชการ (กรม) เท่าน้ัน 
- เป็นกระบวนงานหลักที่มีความสําคัญของหน่วยงาน 
- เป็นกระบวนงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  
- พิจารณาจากผลงานในทุกหน่วยบริการ ซึ่งอาจมีทั้งในส่วนกลาง (กรม) และส่วนภูมิภาค 

3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากกระบวนงาน
ที่มีลักษณะการบริการที่ต้องผ่านการพิจารณาหลายส่วนราชการและเป็นกระบวนงานที่มีขั้นตอนการ
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ดําเนินการผ่านการพิจารณาหรือความเห็นชอบอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ (กรม/จังหวัด/ท้องถิ่น) โดยให้
ส่วนราชการผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเป็นผู้เสนอขอรับรางวัล หรือเป็นกระบวนงานที่มีความร่วมมือจาก
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ส่วนราชการในการปรับปรุงและพัฒนาแล้วมีผลทําให้คุณภาพการ
ให้บริการดีขึ้น  

4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการให้ 
บริการ โดยนํานวัตกรรมมาใช้ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่  

- การสร้างสรรค์งานบริการใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์กับประชาชน  
- การสร้างสรรค์วิธีการทํางานในเรื่องขั้นตอนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ใน

กระบวนการให้บริการที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเฉียบพลัน  
- การนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการ เช่น การพัฒนาหรือคิดค้นเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่ทําให้การให้บริการหรือการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วขึ้น หรือการเพ่ิมรูปแบบช่องทางการ
ให้บริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ เป็นต้น  

- การเพ่ิมคุณลักษณะใหม่ให้แก่งานบริการเดิม ซึ่งเป็นการเพ่ิมรูปแบบการเข้าถึงบริการ 
เช่น การทํางานเชิงรุกที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

2.1.2 เกณฑ์การประเมินรางวัล 
1) กลุ่มที่ 1 รางวัลรายกระบวนงานและรางวัลภาพรวมกระบวนงาน กําหนดคะแนนเต็ม 1,000 

คะแนน โดยพิจารณาใน 2 เกณฑ์ คือ 
- เกณฑ์เชิงปริมาณ กําหนดคะแนนเต็ม 400 คะแนน พิจารณาใน 4 มิติ มิติละ 100 คะแนน 

ดังน้ี 
- มิติการเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ (100 คะแนน) 
- มิติความพึงพอใจของประชาชน (100 คะแนน) 
- มิติการอํานวยความสะดวก (100 คะแนน) 
- มิติความคุ้มค่าในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (100 คะแนน)  
- เกณฑ์เชิงคุณภาพ กําหนดคะแนนเต็ม 600 คะแนน พิจารณาใน 4 มิติ  
- มิติด้านการพัฒนากระบวนการ (200 คะแนน) 
- มิติด้านการรับฟังความต้องการและการมีสว่นร่วมของประชาชน (150 คะแนน) 
- มิติด้านการอํานวยความสะดวก และการลดภาระภาคประชาชน (150 คะแนน) 
- มิติด้านการกระจายอํานาจและการสร้างความย่ังยืนในการพัฒนาและการขยายผลการ
ดําเนินการ (100 คะแนน) 

2) กลุ่มที่ 2 รางวัลกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ กําหนดคะแนนเต็ม 1,000 
คะแนน โดยพิจารณาในเกณฑ์เชิงคุณภาพ 4 มิติ คือ  

- มิติด้านกระบวนการในการพัฒนากระบวนการ (300 คะแนน)  
- มิติด้านการรับฟังความต้องการและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ/หรือ
ประชาชน (250 คะแนน) 
- มิติด้านการอํานวยความสะดวกและการลดภาระภาคประชาชน (250 คะแนน) 
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- มิติด้านการกระจายอํานาจและการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและการขยายผลการ
ดําเนินการ (200 คะแนน)  

3) กลุ่มที ่3 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ กําหนดคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยพิจารณาใน 
2 มิติ คือ 

- มิติด้านระดับความใหม่และระดับความคิดสร้างสรรค์ (500 คะแนน) 
- มิติด้านผลการดําเนินการ (500 คะแนน) 

2.1.3 กระบวนการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 
1) พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานที่ส่วนราชการเสนอ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 

ดังน้ี  
ขั้นที่ 1 การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน เป็นการประเมินผลจาก

เอกสารรายงานผลการดําเนินการที่ส่วนราชการเสนอขอรับการประเมินมายังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีม
ผู้ตรวจประเมิน ทั้งน้ี ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน กระบวนงานบริการใดได้
คะแนนมากกว่า 750 คะแนน จะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นที่ 2 การพิจารณาผลการตรวจประเมินระยะเบื้องต้น โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน 
ก.พ.ร. เป็นการพิจารณาทบทวนและยืนยันผลการตรวจประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นที่ 1 หาก
กระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนมากกว่า 750 คะแนน แต่ไม่ถึง 800 คะแนน จะได้รับ
รางวัลในระดับชมเชย สําหรับกระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนมากกว่า 800 คะแนน จะ
ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ต่อไป  

2) พิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ เป็นการประเมินผลโดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน 
ก.พ.ร. ซึ่งการประเมินในรอบน้ีจะไม่มีการพิจารณาให้คะแนนเพ่ิม หากพบว่าการปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไป
ตามที่ส่วนราชการได้รายงาน จะทําการปรับลดคะแนนลง 

ประเภทรางวัล เกณฑ์การประเมินรางวัล และกระบวนการตรวจประเมินดังกล่าวข้างต้น ใช้
สําหรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินตามแนวทางน้ีมาโดยตลอด
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2554 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงเกณฑ์และประเภทรางวัล
พร้อมเปลี่ยนช่ือรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand 
Public Service Awards) 

2.2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
“รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)” เป็นรางวัลอันทรง

เกียรติที่มอบให้สําหรับส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ต้ังใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และ
สามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “สองมือทองประคองใจ” ดังภาพที่ 2-1 

  
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-1 ตราสัญลักษณ์ 
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สัญลักษณ ์: สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 
ความหมาย : สองมือทอง สือ่ให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ 
 ใจสีแดง เป็นใจที่เป่ียมด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน 
วัตถุประสงค์ของรางวัล 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ส่วนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนที่องค์การมหาชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ เพ่ือประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ การได้รับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จึงถือว่าเป็นการยอมรับในผลการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่ประสบ
ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้น
ให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและต้ังใจในการทําหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้น (สํานักงาน ก.พ.ร., 2556) 

2.2.1 ประเภทรางวัล 
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทรางวัล ดังน้ี 
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของกระบวนงานบริการหน่ึง แล้วส่งผลให้การให้บริการน้ันๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วย
บริการสาขา โดยกําหนดเง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นผลงานที่มกีารพัฒนาอย่างโดดเด่น เช่น ได้รับรางวัลคณุภาพการให้บริการประชาชน 
หรือ รางวัลบรกิารภาครฐัแห่งชาติระดับดีเด่นหรือรางวัลอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นผลงานที่ได้รับ
การยอมรับจากสาธารณะและไม่เคยได้รับการร้องเรียน 

(2) เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักที่มีความสําคญัของหน่วยงาน 
(3) เป็นผลงานที่มกีารให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
(4) เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการ

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เปน็เลิศ 

เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่มีความ
เก่ียวข้องกับการปรับปรุงบริการและมีสถานะเป็นนิติบุคคล องค์การ หรือหน่วยงานอิสระ อย่างน้อย 3 
หน่วยงาน ที่ร่วมกันวางแผนร่วมมือพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยกําหนดเง่ือนไขการเสนอ
กระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นการทํางานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นนิติบุคคล องค์การ หรือหน่วยงานอิสระ
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 

(2) มีการจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน 
(3) มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงคข์องข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุง

บริการ 
(4) เป็นผลงานที่พัฒนาจนสําเร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
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3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปน็เลิศ 
เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการพัฒนาการให้บรกิารประชาชน ด้วยการสร้างสรรค์งานบริการ 

หรือผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ อันนําไปสูก่ารอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยกําหนดเง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีการจดสิทธิบัตร หรือมีการจดลิขสิทธ์ิ หรือนําเทคนิค
การบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหมม่าใช้แล้วก่อให้เกิดงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้ 
บริการใหม ่

(2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 
(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงและได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 

4) รางวัลการพฒันาการบริการที่เป็นเลศิ  
เป็นรางวัลที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งพิจารณาจากผล

การพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาบริการ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริการใหม่ การให้บริการที่ทันสมัย การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องค์การ อันนําไปสู่การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยกําหนดเง่ือนไข
การเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นการพัฒนาบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
(2) เป็นผลงานที่พัฒนาจนสําเร็จมาไม่เกิน 3 ปี 

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 
เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นโดยได้รับ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ในระดับดีเด่น ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐาน
การบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศหรือ
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โดยกําหนดเง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นผลงานที่พัฒนาครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลศิ มีการขยายผลครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ 

80 ของหน่วยบริการ 
- ด้านการบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ มีการทํางานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐที่

เป็นนิติบุคคล อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
- ด้านนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ มีการสร้างสรรค์งานบริการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือ 

รูปแบบการให้บริการใหม่ หรือ 
- ด้านการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ มีการนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ 

หลักการใหม่มาประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดงานบริการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ 
(2) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริง และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 
(3) เป็นผลงานที่พัฒนาจนสําเร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

6) รางวัลการบรกิารอย่างย่ังยืน 
เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับ

รางวัลไปแล้ว 3 ปี และแจ้งความจํานงที่จะขอรับรางวัลน้ี ต้องได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น
และสามารถดําเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการไม่น้อยกว่า 3 ปี นับต้ังแต่ได้รับรางวัล โดยหน่วยงาน
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จะต้องแสดงผลการดําเนินงานมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทุกปี นับต้ังแต่ได้รับรางวัล โดยที่รางวัลน้ีจะมีการมอบ
ให้ส่วนราชการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 

2.2.2 เกณฑ์การประเมินรางวัล 
เกณฑ์การประเมินเพ่ือพิจารณารางวัล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีคะแนน 

เต็ม 600 คะแนน โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับรางวัลในแต่ละประเภท เน่ืองจากใน 
แต่ละรางวัลมีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกัน ทั้งน้ี ได้กําหนดประเด็นในการพิจารณารางวัลใหม่ในแต่ละประเภทรางวัล 
ดังน้ี 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 

ส่วนที่ 2 พิจารณาที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการใน 4 มิติ คะแนนเต็ม 400 
คะแนน โดยมีมิติในการพิจารณา ดังน้ี 

1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
3) มิติด้านความคุ้มค่า 
4) มิติด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนและภาพลักษณ์องค์การ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประเด็นพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล ประกอบด้วย 
ส่วนที ่1 การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

ภาพท่ี 2-2 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
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- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ 
- การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
- การเข้าถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
- การเสนอแนวคิดใหม ่

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
- การเสนอแนวคิดใหม ่

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ 
- การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นสว่น 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
- การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดการเสมอภาคในการรับบริการ 
- การเสนอแนวคิดใหม ่

ส่วนที ่2  ผลลัพธ์การดําเนินการ ประกอบด้วย 
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
- ประโยชน์ของการดําเนินโครงการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
- การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 

3) มิติด้านความคุ้มค่า 
- การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน 
- การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
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- ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม 
4) มิติด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนและภาพลักษณ์องค์การ พิจารณาจากผลการจัดอันดับประสทิธิภาพ

การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ในประเด็น ดังน้ี 
- ความต่อเน่ืองในการส่งสมัครขอรับรางวัล 
- ผลคะแนนจากคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการให้บริการ 
- ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กรณีส่วนราชการใช้ข้อมูลความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ข้อมูลผลคะแนนจากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

2.2.3  เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนมีรายละเอียดในแต่ละประเภทรางวัล ดังต่อไปน้ี  
ส่วนที ่1 การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปน็เลศิ 600 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  200 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ  200 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ  200 

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เปน็เลิศ 600 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 100 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ  150 
- การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน 150 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ  100 
- การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 100 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปน็เลิศ 600 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  150 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ  150 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ  150 
- การเสนอแนวคิดใหม ่ 150 

4) รางวัลการพฒันาการบริการที่เป็นเลศิ 600 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  150 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ  150 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ  150 
- การเสนอแนวคิดใหม ่ 150 

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 600 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  100 
- การให้บริการที่มีคุณภาพ  100 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
- การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน 100 
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 100 
- การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดการเสมอภาคในการรับบริการ  100 
- การเสนอแนวคิดใหม ่ 100 

ส่วนที ่2 ผลลพัธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 100 
- ประโยชน์ของการดําเนินโครงการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

100 

2) มิติด้านคณุภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ  100 
- การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 40 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 30 
- ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 30 

3) มิติด้านความคุ้มค่า 100 
- การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน 40 
- การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน 30 
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม 30 

4) มิติด้านการพฒันาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณอ์งค์การ 100 
- ความต่อเน่ืองในการส่งสมัครขอรับรางวัล 30 
- ผลคะแนนจากคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการให้บริการ 30 
- ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 40 

2.2.4 ระดับรางวัล 
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ระดับยอดเย่ียม 
2) ระดับดีเด่น 
3) ระดับดี 

2.2.5 เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล 
1) ระดับยอดเยี่ยม หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีการดําเนินการที่โดดเด่นครบ

ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านการบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการ 
หรือด้านการพัฒนาบริการ 

2) ระดับดีเด่น หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนการ
จัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์การดําเนินการ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
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3) ระดับดี หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์การดําเนินการ ได้คะแนนมากกว่า 750 คะแนน แต่
ไม่ถึง 800 คะแนน 

นอกจากน้ี ในแต่ละระดับของรางวัลมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมพิเศษเก่ียวกับการได้รับรางวัลในแต่ละ
ประเภทรางวัล ดังน้ี 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 
800 คะแนน 

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 
คะแนน 

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริม

ให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที ่2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 และคะแนนทัง้สองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริมให้
เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ

ส่วนที่ 2 ผลลพัธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 
คะแนน 

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที ่1 ด้านการเสนอแนวคดิใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที ่2 
ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 
800 คะแนน 

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 
คะแนน 

2.2.6 การสมัครรางวัล 
1) คุณสมบัติเบ้ืองต้น  

ต้องเป็นองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

2) วิธีการสมัคร 
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ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่
กําหนด (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) 

3) เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
จัดส่งเอกสาร จํานวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บรรจุข้อมูลในแผ่นซีดี จํานวน 1 ชุด สําหรับเอกสาร

ที่ต้องจัดส่งประกอบด้วย 
- แบบฟอร์ม 1 ใบสมัครขอรับรางวัล 
- แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
- แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์มรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ (กรณี

สมัครรับรางวัลการบริการอย่างย่ังยืน) 

2.2.7 กระบวนการตรวจประเมินและตัดสินมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการของ
ส่วนราชการที่เสนอมาเพ่ือขอรับการประเมิน โดยมีเง่ือนไขการพิจารณา ดังน้ี 

- การจัดทําเอกสารรายงานต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
หากส่วนราชการจัดทํารายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา
ตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 
เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการที่ส่วนราชการเสนอขอรับการ

ประเมินไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีมผู้ตรวจประเมิน ทั้งน้ี ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 
คะแนน หากผลงานใดได้คะแนนมากกว่า 750 คะแนน จะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 
เป็นการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ที่ผ่านการพิจารณาจากข้ันตอนที่ 1 โดยทีม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งน้ี หากกระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนมากกว่า 750 
คะแนน แต่ไม่ถึง 800 คะแนน จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดี สําหรับกระบวนงานบริการใดได้รับ
การยืนยันผลคะแนนต้ังแต่ 800 คะแนน ขึ้นไป จะได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ต่อไป 
เพ่ือรับรางวัลในระดับดีเด่น 

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) 
เป็นการตรวจประเมินในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ โดยทีมผู้ตรวจประเมิน สําหรับ

ผลงานที่มีคะแนนต้ังแต่ 800 คะแนน ขึ้นไป เพ่ือยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมินที่จะนําไปสู่การมอบ
รางวัลระดับดีเด่น 

ขั้นตอนที่ 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอน
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชน อนุมัติรางวัล 

นําเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ืออนุมัติรางวัล 

ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล 
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ประกาศรายช่ือส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ขั้นตอนที่ 7 : มอบรางวัล 

จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติโดยมีรายละเอียดกระบวนการตรวจประเมินและ
ตัดสินมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ดังภาพที่ 2-3 

2.2.8 ปฏิทินการรบัสมัครและพิจารณารางวัล 
โดยปกติสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดปฏิทินการรับสมัครและกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัลบริการภาครัฐ

แห่งชาติ ดังน้ี 

เดือน กิจกรรม 
มีนาคม-พฤษภาคม ส่วนราชการย่ืนสมัครขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัล 
ปลายเดือนพฤษภาคม พิจารณาคัดเลือกเอกสารรายงานที่มีความสมบูรณ์ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
ต้นเดือนมิถุนายน ผู้ตรวจประเมินพิจารณาเอกสารรายงานผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
ปลายเดือนมิถุนายน ทีมผู้ตรวจประเมินพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมิน 
กรกฎาคม ทีมผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ 
สิงหาคม พิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายช่ือส่วนราชการที่ได้รับรางวัล 

บริการภาครัฐแห่งชาติ 
กันยายน-ธันวาคม พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ภาพท่ี 2-3 รายละเอียดกระบวนการตรวจประเมินและตัดสินมอบรางวัลบริการภาครฐัแห่งชาติ 
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2.2.9 แนวทางการให้คะแนนของแต่ละประเภทรางวัล 

1) ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารที่เป็นเลศิ 
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2) ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปน็เลิศ 
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3) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปน็เลศิ 
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4) ประเภทรางวัลการพฒันาการบริการท่ีเปน็เลิศ 
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5) ประเภทรางวัลบริการภาครฐัยอดเย่ียม 
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2.2.10 แบบฟอร์มการสมัครรางวัล 
1) แบบฟอร์ม 1 ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท   รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

รางวัลบรูณาการการบรกิารท่ีเป็นเลิศ 

รางวัลนวตักรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 

รางวัลการพฒันาการบริการท่ีเป็นเลิศ 

รางวัลบริการภาครฐัยอดเยี่ยม 

รางวัลการบริการอย่างยัง่ยืน 
 

ชื่อผลงาน : ………………………………………………………………………………………………… 

  ชื่อส่วนราชการ : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : .………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน……………………………………… ตําแหน่ง …………………………….……………… 

สํานัก/กอง ……………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ …………………………..………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………………….. เบอร์โทรสาร…………………………………..…… 

e – Mail……………………………………………………. 
 

แบบฟอร์ม 1 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
(Thailand Public Service Awards) 

ประจําปี พ.ศ. 2556 
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2) แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
 

แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนนิการ 

1.  อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริม่การปรับปรุง 
(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญที่นํามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแก้ปัญหาโดยให้
เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และเง่ือนไขของสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

--รูป-- 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
2.  อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ทีส่ําคัญที่ได้รบัจากการดําเนนิโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  กลยุทธ์ทีน่ํามาใช้ให้โครงการประสบผลสําเร็จ 
(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ามวิีธีการอย่างไร ใครเป็นผู้ดําเนินการ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ระบผุู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

(ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึงผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้ง ข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์การเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนนิโครงการ 

(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ โดยอธิบายถึงวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผู้ได้รบั
ประโยชน์) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
 

--รูป-- 
 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม่ 
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6.  อธิบายขั้นตอนสาํคัญในการพัฒนาโครงการและการนาํไปปฏิบัติคืออะไร 

6.1  ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา 
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาโครงการจนถึงขั้น
วางแผน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

6.2  ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
7.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
8.  ทรัพยากรที่ใชใ้นการดําเนินการ 

(ระบุทรัพยากรท้ังด้านการเงิน เทคนิค ทรพัยากรบุคคล ต้นทุน และอธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจาย
ทรัพยากร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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9.  การสรา้งความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 
(อธิบายถึงวิธีการที่ทําให้เกิดความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ในแง่ของด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากโครงการหรือ ความคิดริเริ่มน้ีถูกจําลอง
แบบหรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะทั้งระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้
อย่างไร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
10.  บทเรียนที่ได้รบั คืออะไร 

(อธิบายถึงองค์ประกอบหลักที่ทําให้ประสบความสําเร็จ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
โปรดตอบคําถามด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และไม่เกิน 20 หน้า ทั้งน้ี หากการเขียนผลงาน
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณา 
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3) แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์มรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
(กรณีสมัครรับรางวัลการบริการอย่างย่ังยืน) 

 
  

แบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์มรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
(กรณีสมัครรบัรางวัลการบริการอย่างย่ังยืน) 

 
 

ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ชื่อส่วนราชการ : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
รางวัลที่ได้รับ ………………………………………….……………………… (ประเภทดีเด่น) ปี พ.ศ. …………………… 
 
รายงานการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
 

  � ครั้งที ่1     � ครั้งที ่2     � ครั้งที ่3 
  (ปี พ.ศ. 2556)   (ปี พ.ศ. 2557)   (ปี พ.ศ. 2558) 
 
1.  สรุปผลการดําเนนิงานในปีทีผ่่านมา 

(อธิบายวิธีการในการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานการใหบ้ริการของหน่วยงาน พร้อมกับแสดงผลสาํรวจ
ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนนิงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  แผนการดําเนนิงานในปีต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
โปรดตอบคําถามด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และไม่เกิน 4 หน้า ทั้งน้ี หากการเขียนผลงาน
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณา 

 



40 | หน้า 
 

บทที่ 3 

การสมัครรางวัล 

3.1  การทําความเข้าใจเกณฑ์ 
การสมัครรางวัล สิ่งแรกที่หน่วยงานหรือผู้สมัครรางวัล จะต้องทราบและทําความเข้าใจ คือ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ใน
ประเด็นต่อไปน้ี  

1) เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล 
2) ประเภทรางวัล 
3) เง่ือนไขของแต่ละประเภทรางวัล 
4) เกณฑ์การประเมินรางวัล 
5) เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเภทรางวัล 
6) ระดับรางวัล 
7) เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล 
8) ขั้นตอนการสมัครขอรับรางวัล 
9) กระบวนการตรวจประเมินและตัดสินมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
10) แนวทางการให้คะแนนของแต่ละประเภทรางวัล 
11) ปฏิทินการรับสมัครและพิจารณารางวัล 

3.2 กระบวนงานของหน่วยงาน 
กระบวนงานของหน่วยงาน คือ วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับการนํามาสมัครรางวัล ความรู้และความ

เข้าใจที่เก่ียวกับกระบวนงาน ผลผลิตหรือบริการที่เกิดจากกระบวนงาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงผู้เก่ียวข้องในแต่ละกระบวนงานมีความสําคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่จะนํามาเสนอเพ่ือ
สมัครรับรางวัลและการเขียนรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งจะต้องเขียนรายงานที่ครอบคลุมในประเด็นต่อไปน้ี 

1) ปัญหาและสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรับปรุง 
2) แนวทางการแก้ปัญหาและประโยชน์ที่สําคัญที่ได้รับการดําเนินการ 
3) กลยุทธ์ที่นํามาใช้ในการดําเนินการ 
4) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการ 
6) ขั้นตอนในการดําเนินการ 
7) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
8) ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
9) การสร้างความย่ังยืนและการขยายผล 
10) บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการ 
ดังน้ัน การมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานของหน่วยงานจึงเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการสมัคร

รางวัล ซึ่งจะช่วยทําให้การเขียนรายงานผลการดําเนินการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความชัดเจน 
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3.3 พิจารณาคดัเลอืกกระบวนงาน 
การคัดเลือกกระบวนงานมีผลต่อโอกาสการได้รับรางวัลเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน ถ้าหน่วยงานสามารถ

คัดเลือกกระบวนงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจะเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสในการได้รับรางวัลมากย่ิงขึ้น ซึ่ง
กระบวนงานที่คัดเลือกในการสมัครควรมีคุณสมบัติต่อไปน้ี 

1) ตรงตามเง่ือนไขของประเภทรางวัลประเภทใดประเภทหน่ึง 
2) มีผลผลิตหรือบริการที่ชัดเจนจับต้องได้ 
3) มีผู้รับบริการที่ชัดเจนและมีจํานวนมาก 
4) อดีตมีสภาพปัญหาที่มีผลกระทบสูงหากไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิดความเสียหายมาก 
5) มีกระบวนการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ 
6) สามารถบ่งช้ีหรือแสดงความเป็นเลิศได้อย่างชัดเจน รวมถึงการมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
7) มีเรื่องราวการประสบความสําเร็จ (Success Story) ที่มีผู้รับประโยชน์ที่สามารถพูดแทน

หน่วยงานได้ 
8) เป็นเรื่องสามารถนําไปขยายผลหรือเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practices) ได้ 

3.4 การพิจารณาเลือกสมัครประเภทรางวัล 
เมื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่มีความเหมาะสมได้เรียบร้อยแล้ว การพิจารณาเลือกประเภท

รางวัลที่จะสมัครรับรางวัลเป็นประเด็นที่สําคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เน่ืองจากบางกระบวนงาน
สามารถเข้าได้กับหลายประเภทรางวัล เช่น กระบวนการอนุญาตเคลื่อนย้ายช้างเพ่ือไปนําแสดงข้ามจังหวัด 
ซึ่งเป็นกระบวนงานที่มีการนํานวัตกรรมเกี่ยวกับ RFID มาใช้ในการระบุเลขประจําตัวช้างแทนต๋ัวรูปพรรณ 
ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นใหม่มาใช้ในกระบวนการให้บริการกับผู้รับบริการผ่านระบบ e-Service และเป็น
กระบวนงานที่ต้องได้รับการพิจารณาจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง 
และกรมการท่องเที่ยว รวม 4 ส่วนราชการ ประกอบกับ กระบวนงานน้ีเคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริการจาก
ต่างประเทศและมีการให้บริการในระดับจังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กระบวนการดังกล่าว
ตรงตามเง่ือนไขของ 3 ประเภทรางวัล คือ 1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 2) รางวัล
บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และ 3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ส่วนราชการจึงสามารถสมัคร
รางวัลได้ทั้ง 3 ประเภทรางวัล แต่การสมัครในแต่ละประเภทรางวัลจะมีโอกาสได้คะแนนท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากแต่ละประเภทรางวัลมีประเด็นการพิจารณาที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ส่วนราชการควรสมัครใน
ประเภทรางวัลที่กระบวนงานน้ันมีผลคะแนนการประเมินสูงสุด หรือเป็นประเภทรางวัลที่ส่วนราชการทําได้
ดีที่สุดในทุกประเด็นการพิจารณา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการประเมินตนเองตามแนวทางการให้
คะแนนของแต่ละประเภทรางวัล 

ประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ือการเลือกสมัครประเภทรางวัล ได้แก่ 
1) มีผลคะแนนการประเมินตนเองสูงสุด 
2) มีหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนและอย่างเพียงพอ 
3) ไม่มีกระบวนงานของหน่วยงานในลักษณะทีค่ล้ายคลึงกันทีเ่คยได้รับรางวัลในประเภทรางวัลที่

จะสมัครรางวัล 
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3.5 การกําหนดขอบเขตกระบวนงาน 

การกําหนดขอบเขตของกระบวนงาน เป็นการปรับแต่งกระบวนงานที่จะสมัครรางวัลเพ่ือให้ได้
กระบวนงานที่มีความชัดเจน และเป็นกระบวนงานผลกระทบมากท่ีสุด Impact ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ
ได้ 3 แนวทางคือ  

1) ตัดกระบวนงานให้สั้นลงเหลือเฉพาะส่วนที่สร้างผลลัพธ์ ที่มีผลกระทบสูงที่สุดและตรงตาม
เง่ือนไขประเภทรางวัลที่จะสมัครรับรางวัล 

2) ขยายกระบวนงานให้ยาวขึ้นไปจนครอบคลุมถึงผลลัพธ์ ที่มีผลกระทบสูงที่สุดและตรงตาม
เง่ือนไขประเภทรางวัลที่จะสมัครรับรางวัล 

3) เจาะเฉพาะส่วนของกระบวนงานที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ ที่มีผลกระทบสูงที่สุดและตรงตาม
เง่ือนไขประเภทรางวัลที่จะสมัครรับรางวัล 

3.6 การสร้างความยั่งยนืในการพัฒนากระบวนงาน 
เพ่ือเป็นการใช้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจหรือแรง

บันดาลใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในการปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรที่มีต่อผู้รับบริการ โดยมีรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติเป็นเป้าหมาย เมื่อบุคลากรขององค์การต้องการได้รับรางวัลจะต้องดําเนินการปรับปรุงงาน
บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินรางวัล ซึ่งเท่ากับว่าทุกคนของหน่วยงานจะต้องช่วยกัน
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานบริการของหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลถึงจะมีโอกาสได้
รางวัล 

ระหว่างการดําเนินการบุคลากรทุกคนหรือทีมงานจะได้เรียนรู้กระบวนการปรับปรุงกระบวนงาน 
การเขียนรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัล การได้เรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) 
ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งโดยปกติจะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งเหล่าน้ีหากไม่มีการสมัครรางวัล  

เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนากระบวนงานและเกิดความต่อเน่ืองของการปรับปรุงการบริการ 
รวมถึงคงความโดดเด่นของการเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐอย่างคงเส้นคงวา กรมปศุสัตว์ได้มี
การดําเนินการดังน้ี 

1) การระบุกระบวนงานบริการที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน 
กระบวนงาน ผู้รับบริการหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้องที่สําคัญ 

2) คัดเลือกกระบวนงานที่มีโอกาส
ได้รับรางวัล เช่น เป็นกระบวนงานหลัก ที่กรม
ปศุสัตว์ทําได้ดี และมีผลกระทบสูง 

3) จัดทําผังกระบวนงาน (Flow 
Chart) และพิจารณาเลือกประเภทรางวัลที่
เหมาะสมกับกระบวนงานน้ันๆ 

4) ทําการประเมินกระบวนงาน
ด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินรางวัลตามแนว
ทางการให้คะแนนของประเภทรางวัลน้ันๆ 
แล้วบันทึกผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่
กําหนดตามภาพที่ 3-1 
 

ภาพท่ี 3-1 ตารางบันทึกการประเมินผลด้วยตนเอง 
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5) พิจารณาหาจุดที่มีโอกาสในการปรับปรุง เช่น ประเด็นหรือเรื่องที่มีผลการประเมินตนเองตํ่า
กว่าร้อยละ 85 ประเด็นที่เกณฑ์มีการประเมินแต่หน่วยงานไม่ได้ดําเนินการในเรื่องน้ันๆ เป็นต้น 

6) จัดทําแผนพัฒนากระบวนงาน กรณีที่มีผลคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 80 กรมปศุสัตว์จะยังไม่
สมัครรางวัลแต่จะแนะนําให้จัดทําแผนพัฒนากระบวนงานโดยทีมผู้ตรวจประเมินรางวัลของกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือยกระดับกระบวนงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก่อนการสมัครรางวัล 

7) เจ้าของกระบวนงานและผู้เก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการตามแผนพัฒนากระบวนงาน 
ในขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ได้กําหนดให้การปรับปรุงกระบวนงานเป็นตัวช้ีวัดสําคัญตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลให้กรมปศุสัตว์มีกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นกระบวนงานที่มีคุณภาพสําหรับสมัครรางวัลได้ทุกปี ดังจะเห็นได้จากการท่ี
กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐเป็นประจําทุกปี และในแต่ละปีกรมปศุสัตว์ได้รางวัลเป็นจํานวนมาก 

3.7 การสรา้งโอกาสในการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 
รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการ

มีความปรารถนาจะได้รางวัลน้ีมาครอบครอง ณ ปัจจุบัน มีกรมปศุสัตว์เพียงส่วนราชการเดียวที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติน้ี ดังน้ัน การสร้างโอกาสท่ีจะได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมจึงเป็นด่านสําคัญด่านแรกที่
ส่วนราชการต้องผ่านให้ได้ เน่ืองจากเกณฑ์กําหนดไว้ว่า “ส่วนราชการใดที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ในระดับดีเด่นครบทั้ง 3 ประเภทรางวัล ซึ่งได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัล
บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ หรือ รางวัลการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ จะได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมด้วย” ดังน้ัน ส่วนราชการจะต้องมีกระบวนการมา
สมัครรางวัลให้ครบทุกประเภทรางวัลเป็นลําดับแรก 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม ส่วนราชการอาจต้องสมัครรางวัลใน
แต่ละประเภทรางวัลมากกว่า 1 กระบวนงาน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ใช้แนวทางน้ีมาตลอด เพ่ือเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการได้รับรางวัล และสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงจูงใจในการปรับปรุงกระบวนงานให้แก่
หน่วยงาน 

3.8 การจัดทํารายงานผลการดําเนนิการ 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุด ที่จะทําให้ส่วนราชการมี

โอกาสหรือไม่มีโอกาสในการได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เน่ืองจากข้ันตอนการสมัครเริ่มต้นจากการ
ตรวจสอบเอกสาร หากรายงานผลการดําเนินการมีข้อมูลไม่ครบถ้วนส่วนราชการจะไม่ได้รับการพิจารณาใน
กระบวนงานน้ันๆ แม้ว่าจะสามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่มีข้อมูลครบถ้วน หากไม่สามารถแสดง
ให้เห็นผลการดําเนินการในระดับคะแนนต้ังแต่ 750 คะแนนขึ้นไปก็จะไม่ผ่านการตรวจประเมิน ถึงแม้ว่าใน
ความเป็นจริงกระบวนงานที่ส่วนราชการนําเสนอน้ันอาจมีผลคะแนนในระดับมากกว่า 800 คะแนนก็ตาม 
เน่ืองจากเป็นการพิจารณาตรวจประเมินจากรายงานผลการดําเนินการ ส่วนราชการจึงไม่มีโอกาสช้ีแจง
เพ่ิมเติมทําให้ต้องเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 

ดังน้ัน การจัดทํารายงานผลการดําเนินการจึงมีความสําคัญมาก ส่วนราชการต้องให้ความสําคัญ
ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่มีข้อมูลครบถ้วน สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้จาก
การปรับปรุงกระบวนงาน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน 
เหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็นตัวอย่าง นอกจากน้ีจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศของบริการน้ันๆ โดย
สามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นเลิศ หรือเปรียบเทียบกับระบบมาตรฐานสากลได้อย่างชัดเจน 
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3.8.1 คุณสมบัติของผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ควรมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความรู้ ความเข้าใจองค์การและกระบวนงานเป็นอย่างดี 
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์รางวัล และข้อคําถามในรายงานผลการดําเนินการอย่างลึกซึ้ง 
3) มีมุมมองเชิงระบบ จับประเด็นได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ 
4) มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรได้ดี มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย 

และถูกใจผู้อ่าน 

3.8.2 แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ คือ การกรอกแบบฟอร์มจํานวน 2 แบบฟอร์ม ได้แก่ 
1) แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นการแจ้งความประสงค์ใน

การสมัครรางวัล ประกอบด้วย 
- ประเภทรางวัล 
- ช่ือผลงาน 
- ช่ือส่วนราชการเจ้าของผลงาน 
- ช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน 
- ช่ือผู้ประสานงาน  

2) แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งเป็นการตอบข้อคําถามของเกณฑ์
รางวัลบริหารภาครัฐแห่งชาติ รวม 10 ข้อคําถาม โดยแต่ละข้อคําถามมีวัตถุประสงค์ในการถามและมีแนว
ทางการตอบ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

คําถามข้อ 1  - อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบถึงความเป็นมาและปัญหาที่ต้องเผชิญในอดีต รวมถึงเหตุปัจจัยที่นําไปสู่การ

ริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการแก้ปัญหา 
 - เพ่ือทราบถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว 
แนวทางการตอบ - นําเสนอประเด็นปัญหาที่เป็นหัวใจสําคัญ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว มีใคร

บ้างที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบอะไร อย่างไร และมีแนวโน้ม
เป็นอย่างไร หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คําถามข้อ 2  - อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ที่สําคัญที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบถึงแนวทางหรือรูปแบบที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 - เพ่ือทราบถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการโครงการที่นําเสนอ 
แนวทางการตอบ - นําเสนอแนวทางหรือโครงการที่ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น 1) การปรับระบบงาน 

การปรับกระบวนการ การกําหนดมาตรฐานการให้บริการ 2) การปรับเทคโนโลยี 3) 
การปรับสิ่งอํานวยความสะดวก การสร้างการมีส่วนร่วม 4) พัฒนาบุคลากร ปรับ
ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Management by fact 5) การปรับนโยบายคุณภาพ 6) การปรับ
โครงสร้างการทํางาน การกระจายอํานาจ 7) การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

  - มีใครบ้างที่ได้รับผลประโยชน์ อะไร อย่างไร จากโครงการที่นําเสนอ 
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คําถามข้อ 3  - กลยุทธ์ที่นํามาใช้ให้โครงการประสบผลสําเร็จ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค์หลักของแนวทางหรือโครงการ 
 - เพ่ือทราบว่าใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง แต่ละกลยุทธ์มีวิธีการหรือแนวทางอย่างไร ใครเป็น

ผู้ดําเนินการ   
แนวทางการตอบ - แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หลักของแต่ละแนวทางหรือโครงการ พร้อมระบุว่าใช้กลยุทธ์

อะไร แต่ละกลยุทธ์มีวิธีการหรือแนวทางอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  

คําถามข้อ 4  - ระบุผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบว่ามีใครบ้างเป็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยตรงและมีใคร

บ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้เก่ียวข้อง 
แนวทางการตอบ - ระบุผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

รวมถึงผู้เก่ียวข้อง เช่น ข้าราชการหน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์กรเอกชน 
ภาคเอกชน เป็นต้น 

คําถามข้อ 5  - ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบประโยชน์ของโครงการ 
แนวทางการตอบ - แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของโครงการภายหลังการปรับปรุงว่ามีความเป็นเลิศอย่างไร มี

ใครบ้างที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง อะไร อย่างไร เท่าไร และวัดผลอย่างไร และจะ
ส่งผลให้เกิดอะไร (Impact) อย่างไร อีกเท่าไร เช่น การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการลดลง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมขึ้น ความไม่พึงพอใจ/(หรือ)ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการลดลง ลด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน ลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมและชุมชนโดยรวม มีผลการปฏิบัติราชการที่
ดีขึ้น และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

คําถามข้อ 6  - อธิบายขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 
คําถามข้อ 6.1  - ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบกระบวนการเริ่มต้นการพัฒนา 
แนวทางการตอบ - อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาโครงการ

จนถึงขั้นวางแผน 
คําถามข้อ 6.2  - ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบกระบวนการนําไปสู่การปฏิบัติ 
แนวทางการตอบ - อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน 

โครงการ 

คําถามข้อ 7  - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคที่ต้องเผชิญระหว่างการดําเนินการโครงการ  
 - เพ่ือทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจัดการกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญ 
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แนวทางการตอบ - ระบุปัญหา อุปสรรคที่ต้องเผชิญระหว่างการดําเนินการโครงการ พร้อมอธิบายแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและการจัดการกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญ 

คําถามข้อ 8  - ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินการ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบถึงค่าใช้จ่ายและทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ 
 - เพ่ือทราบวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร 
แนวทางการตอบ - ระบุค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากร

บุคคล ต้นทุน และอธิบายถึงวิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร 

คําถามข้อ 9  - การสร้างความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบถึงวิธีการทําให้เกิดความย่ังยืนหรือการขยายผลโครงการ 
แนวทางการตอบ - อธิบายถึงวิธีการที่ทําให้เกิดความย่ังยืน เช่น ในแง่ของด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สถาบัน และกฎระเบียบ เป็นต้น  
  - อธิบายว่าหากโครงการหรือความคิดริเริ่มน้ีถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่สู่การบริการ

สาธารณะทั้งระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้อย่างไร 

คําถามข้อ 10  - บทเรียนที่ได้รับ คืออะไร 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือทราบถึงสิ่งที่หน่วยงานได้เรียนรู้จากการดําเนินการโครงการ 
แนวทางการตอบ - อธิบายถึงสิ่งที่หน่วยงานได้เรียนรู้จากการดําเนินการโครงการดังกลา่ว และองค์ประกอบ

หลักที่ทําให้ประสบความสําเรจ็จากการดําเนินการโครงการ 
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3.8.3 ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการ  

ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
(ตามแบบฟอร์มปี 2555) 

ช่ือผลงาน : ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ (รางวัลระดับดีเด่น ปี 2555) 

1.  อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
  (อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญท่ีนํามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแก้ปัญหา โดยให้เขียน
ประเด็นท่ีเป็นหัวใจสําคัญแนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบด้วย)  

ความเป็นมา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ประจําภูมิภาค 
จํานวน 7 แห่ง มีภารกิจ ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน (เช่น ผู้ผลิตปศุสัตว์ ผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์) มหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น องค์การเกษตรโลก
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การโรคระบาดสัตว์โรค และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทหาร) 
แต่เดิม สสช. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency หรือ JICA) ในการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง 2536 ต่อมา สสช. ได้รับความสําคัญให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ
สัตว์ให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การสนับสนุนของ JICA ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2541 สําหรับ
ผังโครงสร้างของ สสช. มีรายละเอียดดังผังด้านล่าง 

มาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการนี้ มี
หน่วยงานจํานวน 8 หน่วยงาน ท่ีดําเนินการภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานลูกข่าย

อีก 7 หน่วยงานได้แก่ 
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลําปาง 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น 
4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ 
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 
6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี 
7) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 
ปัญหา เนื่องจากระบบการบริหารการจัดการเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในการ

รองรับจํานวนผู้ใช้บริการที่มีจํานวนสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคระบาดไข้หวัดนกเกิดระบาดใน
ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2547 ทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย ทําให้ผู้ป่วยหลายรายต้องเสียชีวิตและ
ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ขาดความเชื่อม่ันต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ผู้บริโภคปฏิเสธการบริโภคเนื้อสัตว์ปีก ผู้นําเข้าต่างประเทศยกเลิกการนําเข้าสินค้าไก่สดแช่แข็ง ทําให้เกิดความสูญเสียใน
ภาคส่งออกไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 ล้านบาท ซ่ึงประเด็นปัญหาต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1) ความสามารถในการรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการต่ํา (ตรวจตัวอย่างได้จํานวนน้อย) 
2) ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์ (ไม่ม่ันใจต่อความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์) 
3) ความล่าช้าของการตรวจวิเคราะห์ (ใช้เวลาตรวจนาน) 
4) การใช้เวลาตอบผลวิเคราะห์นาน (การไหลเวียนของระบบเอกสารช้า) 
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างสูง (ผู้รับบริการต้องออกค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวอย่างค่อนข้างสูง) 
6) การส่งตัวอย่างยุ่งยาก เพราะการตรวจโรคบางชนิดต้องส่งตัวอย่างท่ี สสช.ท่ีเดียว ทําให้เกษตรกรเบื่อหน่าย

กับการส่งตัวอย่าง นอกจากนี้ การส่งตัวอย่างมาสู่ส่วนกลางทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้กว้างขวางมากข้ึน 
(ขีดจํากัดของการกระจายการตรวจวินิจฉัยโรคของศูนย์ภูมิภาค) 

จํานวนตัวอย่างท่ีส่งตรวจท่ี สสช. และ ศวพ. มีจํานวนมาก ดังรายละเอียดของตารางด้านล่าง 

ปี พ.ศ. 
จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
จํานวนตัวอย่าง

(ตัวอย่าง) 
เฉล่ียเกษตรกร 
ต่อวัน (คน/วัน) 

เฉล่ียตัวอย่าง 
ต่อวัน (ตัวอย่าง/วัน) 

2549 163,431 1,408,830 681 5,870 
2550 144,358 1,334,433 601 5,560 
2551 138,802 1,293,505 578 5,390 
2552 141,260 1,242,852 589 5,179 
2553 126,137 1,123,668 526 4,682 
2554 79,602 895,049 332 3,730 

หมายเหตุ : เกิดอุทกภัยใหญ่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ทําให้ตัวอย่างน้อยกว่า ปี พ.ศ. 2553 
นอกจากนี้ วิกฤตการณ์โรคไข้หวัดนกระบาดในปี พ.ศ. 2547 ทําให้จํานวนตัวอย่างท่ีส่งตรวจท่ี สสช. มีจํานวน

มากจนเกินขีดความสามารถ โดยมีจํานวนตัวอย่างเพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม 2 เท่า (ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2548) ซ่ึงมีรายละเอียดดัง
ตารางด้านล่าง 

ปี พ.ศ. 
จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
จํานวนตัวอย่าง

(ตัวอย่าง) 
เฉล่ียเกษตรกรต่อ

วัน (คน/วัน) 
เฉล่ียตัวอย่าง 

ต่อวัน (ตัวอย่าง/วัน) 
2545 1,679 71,748 7 317 
2546 2,060 161,208 9 713 
2547 10,708 225,435 47 998 
2548 28,833 425,652 128 1,883 
2549 20,709 267,443 92 1,183 
2550 17,001 247,382 75 1,095 
2551 17,435 280,647 77 1,242 
2552 17,922 235,995 79 1,044 
2553 18,571 286,245 82 1,267 
2554 13,004 214,497 75 1,226 

 ส่วนระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการทํางานค่อนข้างนาน ดังตารางด้านล่าง  

หน่วยงาน 
ระยะเวลารับตัวอย่าง 

(นาทีต่อราย) 
ระยะเวลาตอบผล 

(วัน) 
งานชันสูตร 

(วัน) 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 15-30 3-5 15-20 
ศวพ.ภาคเหนือตอนบน 30 3-5 15 
ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง 20-30 3-7 15-20 
ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 15-20 3-7 15-20 
ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 30 3 25 
ศวพ.ภาคตะวันออก 35 3-7 25 
ศวพ.ภาคตะวันตก 30 3-7 20 
ศวพ.ภาคใต้ 30 3-7 15-20 
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 ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาดทําให้การส่งออกลดลงและเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก ตัวอย่าง กรณี
โรคไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 ทําให้ต่างประเทศประกาศห้ามนําเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากประเทศไทย 
ดังข้อมูลในตารางด้านล่าง  
ปี พ.ศ. 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
ตัน 192,443 274,816 273,599 332,794 437,797 466,643 545,987 
ล้านบาท 15,902 25,292 23,486 27,274 38,308 41,019 48,418 

ปี พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ตัน 219,951 276,534 296,957 333,523 401,494 397,069 435,059 
ล้านบาท 24,983 31,935 35,839 37,313 55,429 52,734 54,952 
 

ความสําคัญ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการต้องให้ความสําคัญ 4 ประการ คือ ความสามารถตรวจตัวอย่าง
จํานวนมาก ความถูกต้องแม่นยํา ความรวดเร็ว และลดต้นทุน เพราะประเทศไทยมีการเลี้ยงปศุสัตว์จํานวนมาก (มากท่ีสุด
ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) รวมท้ังเป็นผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์รายใหญ่ของโลก การคงอยู่ของอุตสาหกรรมมีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนไทย จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงทาง
อาหาร (Food Security) โดย สสช. และ ศวพ. รับผิดชอบการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อควบคุมโรคสัตว์ท่ีสามารถติดต่อจาก
สัตว์สู่มนุษย์ (Zoonosis) และเพ่ือป้องกันความเสียหายทางอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เพ่ือให้ประชาชนไทยมีความปลอดภัย
และความมั่นคงทางอาหารตลอดไป  
 เดิม สสช. และ ศวพ. มีกระบวนการทํางานแบบเดิมก่อนจะนําระบบการบริหารจัดการใหม่มาใช้ ดังรายละเอียด
ด้านล่าง 

2. อธิบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน ในหัวข้อดังนี้ 

2.1  การกําหนดนโยบายขององค์การ 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้กําหนดนโยบายการ
ทํางานภายใต้สโลแกน 3 ความสุข คือ 

1) ความสุขท่ี 1 “สร้างความสุข ความ
พึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อกรมปศุสัตว์” 

2) ความสุขท่ี 2 “สร้างความสุขของ
บุคลากรทุกคน เน้นคุณค่าของคนท่ีขับเคลื่อนงานให้
กรมปศุสัตว์” 

3) ความสุขท่ี 3 “กรมปศุสัตว์มีส่วนช่วย
ให้สังคมและประเทศชาติเกิดความสุข” 

เพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนมีความชัดเจน ผู้บริหาร
ของ สสช. และ ศวพ. จึงได้นําแนวนโยบายของ
กรมปศุสัตว์มากําหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ขององค์การท่ีจะนําไปใช้ปฏิบัติท่ัวประเทศ คือ 

1) การกําหนดนโยบายคุณภาพการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยกําหนดมาตรฐานตาม 
International Organization for Standardization 

(ISO) เป็นแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ซ่ึงนโยบายหลักของระบบมาตรฐาน “มีการบริการ
ให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการแบบมืออาชีพ” 

2) การกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์การเพ่ือให้เกิดการไหลผ่านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficient Data Flow) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Data) เป็นข่าวสาร (Information) ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
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3) การกําหนดแนวทางการตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการทางด้าน เช่น การเพ่ิมความสามารถในการ
ตรวจตัวอย่างจํานวนมาก การตอบผลท่ีรวดเร็ว การลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจวิเคราะห์ (ค่าขนส่ง และ ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจวิเคราะห์)  

4) การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ตามข้อกําหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์โลก 
(Office International des Épizooties หรือ OIE)  

2.2  การกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาบรรลุตามแนวนโยบายข้างต้น สสช. และ ศวพ. จึงได้กําหนดกลยุทธ์ร่วมระดับ

องค์กร (Organization Strategy) ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งสู่การเป็น “The core animal health laboratory in Thailand 
and South East Asia” ซ่ึงกลยุทธ์หลักประกอบไปด้วย 

1) การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 โดยกําหนดแผนงานให้ห้องปฏิบัติการของ 
สสช. และ ศวพ. ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ตามคํารับรองราชการท่ีได้ผูกพันเอาไว้ 

2) การพัฒนาระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System หรือ LIMS) 
โดยมีโครงการพัฒนาโปรแกรมและจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย 

3) การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)  กําหนดให้มีแผนงานการจดัทําและปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา (update) อาทิ Biosafety และ Biosecurity 

4) การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีแผนงานสํารวจความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 
พร้อมท้ังให้หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงและแก้ไข 

2.3  การกําหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐนี้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด จําเป็นต้องกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีเป็นรูปธรรมดังนี้ 
1) ให้ สสช. และ ศวพ. มีมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีเป็นสากล ท่ีมีการกําหนดมิติเชิงคุณภาพ และ

เชิงปริมาณเป็นเป้าหมาย 
2) ให้ สสช. และ ศวพ. มีระบบบริหารข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว ให้ตอบสนองทันความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
3) ให้ สสช. และ ศวพ. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีและทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรนําไปใช้

ปฏิบัติ เพ่ือลดความผิดพลาดของการทํางานท่ีทําให้คุณภาพการบริการลดลง 
4) มีวิธีการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการและตอบสนองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
5) ลดต้นทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์และการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ 
6) ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการลดต้นทุนของตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

แก้ปัญหาให้ผู้รับบริการในพ้ืนท่ี 

3.  อธิบายแนวคิด วิธีการ และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

3.1  การกําหนดและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
 แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะใช้ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เป็นตัวกําหนดเป้าหมายขององค์กร 

โดยผู้บริหารจะปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติงานเร่ืองเป้าหมายต่างๆ ก่อนกําหนดเป็นเป้าหมายองค์กร เช่น การตั้งเป้าขอบข่าย
ท่ีจะได้รับ ISO/IEC 17025:2005 ในแต่ละปี หรือ การเพ่ิมช่องทางการส่งตัวอย่าง (เพ่ือให้ผู้รับบริการส่งตัวอย่างได้ง่าย
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย) ซ่ึงแนวทางบริหารงานลักษณะนี้จะได้รับความร่วมมือจากบุคลากร อันนําไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรเน้นการสร้างจิตสํานึกของ “จิตบริการ” โดยให้เจ้าหน้าท่ีของ สสช. และ ศวพ. โดยให้เจ้าหน้าท่ี
ทุกคนให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพ ซ่ึงดูได้จากการทํางานแบบ Rapid Alert Rapid 
Response คือ การรู้โรคเร็ว ควบคุมโรคเร็ว กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีต้องให้ความสําคัญของการสื่อสารกับผู้รับบริการ โดยให้
ความสําคัญกับข้อมูลท่ีได้รับมาจากการบอกกล่าวหรือข้อคิดเห็นเพ่ือนํามาวิเคราะห์ดูความเสี่ยงของการเกิดโรค ซ่ึงสิ่งเหล่านี้
จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่มี “จิตบริการ” ต่อผู้รับบริการ 
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การฝึกอบรมทั้งแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการทําให้การบริการดีข้ึนถือเป็นกิจกรรม KM เช่น การฝึกอบรมเกษตรกร 
หรือ การฝึกอบรมร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ สสช./ศวพ. และผู้รับบริการ (อาทิ ความรู้เร่ืองโรคใหม่ๆ) เป็นการเพ่ิมการ
สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการให้ทราบความต้องการและยังได้ผลการประเมินการให้บริการกลับมาในรูปแบบ
บรรยายเชิงลึก (Descriptive) ทําให้ได้ข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียด  ซ่ึงถือเป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง นอกจากการ
ประชุมผู้รับบริการประจําปี 

3.2  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน 
 ส่งเสริมให้องค์กรมีการจัดการความรู้ (KM) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญขององค์กร ใน สสช. มีนโยบายให้มีการ

แต่งต้ังคณะทํางานข้ึน และให้เจ้าหน้าท่ีทุกส่วนมีส่วนร่วมในการนําสิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานได้ลองผิดลองถูกหรือปฏิบัติมาแล้วจน
ม่ันใจว่าสิ่งท่ีได้ทํามาแล้วถูกต้องท้ังข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์นํามาถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ สสช. และ ศวพ. ได้
รับรู้และสามารถนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ซ่ึงองค์ความรู้เหล่านี้ จะก่อประโยชน์ให้แก่คนในองค์การ ท่ีต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้ปกติและสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้แก่คนในองค์การต่อๆ ไปได้อีกด้วย อันเป็นการลดข้ันตอนและเวลาในการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เช่น การทําคู่มือการส่งรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจดหมายอิเลกโทรนิกส์ คู่มือการ
พิมพ์บาร์โค้ด คู่มือการ Backup Data Base คู่มือการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น การดําเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
(KM) ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภายในองค์กรของท้ัง สสช. และ ศวพ. ได้ร่วมจัดกิจกรรม KM Show & Share 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน เช่น ในเดือนพฤษภาคม 2554 ได้การจัดประกวดในกิจกรรม KM : Show & Share ท่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นต้น 

สสช. ดําเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้ของ สสช. และ ศวพ. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการ
ดําเนินการตามกระบวนการหลัก 2 ประการ คือ การวิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร ขับเคล่ือนด้วย CoPs หรือชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ ท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน ช่วยกันร่วมมือกันสร้าง
องค์กรความรู้ ใช้และพัฒนางานด้านวิชาการและการบริการ โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเปล่ียนแปลงระบบการ
ทํางาน และสร้างให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบในรูปของ 
R2R คือ Routine to Research เป็นการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย โดยมิได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลงานวิจัย แต่มีเป้าหมายนํา
ผลงานนั้นไปใช้พัฒนางานประจําและเพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันใน
เวทีของ KM Day เป็นประจําทุกปี โดยคณะทํางานจัดการความรู้ของ สสช. และ ศวพ. ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วม
ประชุมหารือกัน ถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารสู่บุคลากรทุกคน และองค์การเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริง มีการติดตามและ
นําความคดิเห็นของบุคลากรไปปรับปรุงการทํางาน/บริการ ประเมินงานหรือกระบวนการด้วยหลัก ADLI คือ การปรับปรุง
แนวทางถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ ทําให้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันทํางานไปในทิศทางเดียวกัน  

3.3  การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 การสนับสนุนให้มีการสื่อสารภายในผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี

เรียกว่า โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ (Animal Health Information Program หรือ AHIP) 
ซ่ึงต่อมามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเรียกระบบข้อมูลนี้ใหม่ว่า ระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (LIMS)  

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดึงข้อมูลจาก LIMS เพ่ือมาประมวลเป็นข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการระบาดของโรค
ต่างๆ การแพร่กระจายของโรค สภาวะการเกิดโรค ซ่ึงเจ้าหน้ากรมปศุสัตว์สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อกําหนดแนวทาง
กําจัดและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

การเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกองค์กรนั้นจะใช้การเชื่อมต่อทางระบบอินเทอร์เน็ต และ 
อินทราเน็ต โดยผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งและดึงข้อมูล-ข่าวสารต่างๆ ได้ เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร 

การสนับสนุนให้แจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคแก่ผู้รับบริการด้วยการส่งผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ทําให้ลดต้นทุนการเดินเอกสารและเพ่ิมความรวดเร็วของการสื่อสาร ซ่ึงจะช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆ เร็วข้ึน โดยเฉพาะ
กรณีเกิดโรคระบาด หรือ การลดเวลาในการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์เพ่ือการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 

4.  อธิบายแนวคิด วิธีการ และการดําเนินการในการให้ความสาํคัญกับประชาชน และการบริการ  

4.1  ช่องทาง วิธีการ การรับฟังและรวบรวม ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ   
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 การรับฟังข้อมูลท่ีประชาชนสามารถส่งผ่านสามารถดําเนินการได้ท้ังทาง จดหมาย แบบสํารวจ (กล่องแสดงความ
คิดเห็น) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ ทางโทรศัพท์-โทรสาร ซ่ึงความคิดเห็นหรือความต้องการต่างๆ จะได้รับการพิจารณา
จากหัวหน้างาน กรณีท่ีต้องการการตัดสินใจในระดับสูงข้ึนข้อคิดเห็นดังกล่าวจะถูกนําเสนอผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ
ต่อไป ซ่ึงการดําเนินลักษณะการนี้ทําให้ สสช. และ ศวพ. สามารถทํางานตอบสนองได้ทันกับความต้องการของประชาชน 

นอกจากนี้ภายใต้ข้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 ให้มีการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานให้บริการและผู้รับบริการ
เป็นประจําทุกปี เพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองการพัฒนาบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ซ่ึงผู้ได้รับเชิญเข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ (กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย เป็นต้น) เจ้าหน้าท่ีภาคเอกชน (บริษัทผู้ผลิตพันธ์ุสัตว์ บริษัทส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 
บริษัทยาสัตว์ บริษัทอาหารสัตว์ เป็นต้น) เจ้าของฟาร์ม และประชาชนผู้สนใจ ซ่ึงผลท่ีได้จากการประชุมผู้รับบริการนี้จะถูก
นําไปสรุปและเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงบริการต่อไป 

ผลท่ีได้จากการประเมินและฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยนํามากําหนดเป็น
เป้าหมายในปีต่อไป เช่น การประชุมระหว่างผู้บริหาร สสช. และผู้รับบริการ (เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีบริษัท เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ) 
ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ต้องการให้ สสช. แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง ผอ. 
สสช. ได้รับข้อเสนอดังกล่าวมาให้กลุ่มระบาดวิทยามาดําเนินการ  

การติดตามนั้น สสช. และ ศวพ. ได้นําเอาความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละปีมาเป็นเป้าหมาย และกําหนด
สิ่งท่ีต้องปรับปรุงมาเป็นข้อผูกพันร่วม (Commitment) ท่ีต้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จในแต่ละปี โดยข้อผูกพันถูกกําหนด
เป็นตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานและต้องนําเสนอความกา้วหน้าทุก 2 เดือน ในท่ีประชุม หัวหน้าส่วนราชการของ สสช. และ ศวพ.  

4.2  วิธีการในการสร้างการทํางานแบบหุ้นส่วน 
มีการปฏิบัติงานแบบเชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยการทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการสํารวจ

โรคในค้างคาวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ความร่วมมือด้าน Biosafety และ Biosecurity กับกระทรวง
สาธารณสุข โครงการวิจัยประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคเห็บกับฟาร์มโคนมโชคชัย โครงการเฝ้าระวังโรคหวัดนกในเป็ดไล่
ทุ่งกับผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งท่ัวประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการทํางานแบบเชิงหุ้นส่วนในระยะยาวกับผู้รับบริการ เช่น การตรวจโรคไก่ในฟาร์มเพ่ือผลิตเป็น
ไก่แช่แข็งส่งออกกับบริษัทผู้ผลิตไก่แช่แข็งส่งออก (เช่น เจริญโภคภัณฑ์ เบทาโกร สหฟาร์ม เป็นต้น) การอบรมเพ่ือส่งเสริม
ความรู้แก่เกษตรกร (ในปี พ.ศ. 2554 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น “การบรรยายสภาวะโรคสัตว์ปีกและสุกร” ให้แก่เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์
จังหวัดสุพรรณบุรี “การบรรยายหลักการใช้วัคซีนในปศุสัตว์” ท่ีจังหวัดลพบุรี จํานวน 3 คร้ัง “การบรรยายเรื่องโรคสําคัญ
ในไก่พ้ืนเมือง” “การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ข้ันพ้ืนฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ของตนเอง
ได้” ให้เกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรี “การบรรยาย การเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการและการทดสอบโรคบรูเซลโลสิส 
โรคทูเบอร์คูโลสิส โรคพาราทูเบอร์คูโลสิส” ในโครงการ “การทดสอบโรคระบาดเบื้องต้น” ของสํานักสุขศาสตร์และ
สุขอนามัยท่ี 1 เป็นต้น) 

การให้ประชาชนและผู้เข้ารับบริการมีช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารมีหลายช่องทาง ได้แก่ การส่งแบบเสนอ
ความคิดเห็นในกล่องแสดงความคิดเห็นท่ีจุดรับตัวอย่างและประชาสัมพันธ์ในอาคารของ สสช. และ ศวพ. การส่งขอ
เสนอแนะโดยตรงแก่ผู้บริหารทางจดหมาย การให้ข้อแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง การปรึกษาความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีผ่านทางเจ้าหน้าท่ีคณะสัตวแพทย์บริการเคลื่อนท่ี เป็นต้น ซ่ึงข้อเสนอแนะต่างๆ ข้างต้นนี้ ถือเป็นการให้
การให้ข้อมูลข่าวสารและให้ข้อแนะนํา/ความรู้ต่างๆ แก่ สสช. และ ศวพ. ทําให้เจ้าหน้าท่ีของ สสช. และ ศวพ. มีความ
เชี่ยวชาญและชํานาญในงานบริการภาครัฐมากข้ึน 

4.3  ช่องทาง วิธีการ ในการเข้าถึงการบริการแบบบูรณาการ 
ผู้รับบริการท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงบริการของ สสช. และ ศวพ. ได้โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงกับ ศวพ. ท่ี

รับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้น เช่น ถ้าเกษตรกรอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถติดต่อกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ 

ช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้โดยตรง หรือ ทางโทรศัพท์-โทรสาร ในกรณีต้องการติดต่อผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทําได้ หรือ ถ้าต้องการรายละเอียดต่างๆ ก็สามารถดูได้จาก websites 

1) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ http://www.dld.go.th/niah/ 
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2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน http://www.dld.go.th/vrd_np/ 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง  http://www.dld.go.th/vrd_sn/ 
4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน http://www.dld.go.th/vrd_ne/ 
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง http://www.dld.go.th/vrd_se/home/ 
6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก http://www.dld.go.th/vrd_ep/th/ 
7) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก http://www.dld.go.th/vrd_wp/ 
8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ http://www.dld.go.th/vrd_sp/   
 นอกจากนี้ ข้อตกลงต่างๆ ท่ีทํากับหน่วยงานอื่นเพ่ือทํางานร่วมกันถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการทํางานเชิงบูรณาการ 

เช่น ข้อตกลงการสํารวจโรคในค้างคาวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซ่ึงเร่ิมดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2555 หรือ ข้อตกลงการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคเห็บกับฟาร์มโชคชัย (MOU) เป็นต้น โดย สสช. และ 
ศวพ. ถือว่าการทํางานร่วมกับองค์การอ่ืนดังกล่าวเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการบริการภาครัฐให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศ  

การทํางานเชิงบูรณาการตามที่กล่าวมาน้ีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงานอย่าง
มาก เช่น การสํารวจโรคในค้างคาวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทําให้เจ้าหน้าท่ี สสช. มีความรู้เร่ือง Bat 
Ecology and Biology มากข้ึน โดยความรู้ท่ีได้จะนํามาใช้พยากรณ์โรคในเชงิระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทราบสภาวะโรคท่ีพบในค้างคาว เป็นการป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้
ปลอดภัยจากโรคท่ีติดต่อจากค้างคาวสู่คน (Zoonosis) เช่น โรคนิปาห์ และ เฮนดรา ท่ีสามารถติดต่อจากค้างคาวสู่คน 
ประกอบกับถ้าพ้ืนท่ีใดมีการระบาดของโรคติดต่อค้างคาวสู่คน เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
สามารถแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้งดการเข้าพ้ืนท่ีดังกล่าว เช่น ถํ้า หรือ พ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น 
4.4  การขยายโอกาสในงานบริการภาครัฐในกลุ่มต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

การขยายโอกาสบริการนั้น ผู้รับบริการท่ีเป็นเกษตรกรท่ีมีภูมิลําเนาตามพื้นท่ีชนบทสามารถเข้าถึงการบริการของ 
สสช. และ ศวพ. โดยติดต่อผ่าน เจ้าหน้าท่ีอาสาปศุสัตว์ (ประมาณ 2,000 คน) หรือ ปศุสัตว์อําเภอ (มีมากกว่า 800 แห่ง) 
ทําการส่งตัวอย่างและประสานงานขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ และถ้าผู้บริการมีความประสงค์จะส่งตัวอย่างนอก
เวลาราชการ (เช่น เวลากลางคืน) ก็สามารถดําเนินการได้โดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง โดยผู้รับบริการสามารถ
ส่งตัวอย่างท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทุกคนจะได้รับการอบรมเรื่องการรับตัวอย่าง 
จากนั้น เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการก็จะรับตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยในวันรุ่งข้ึน 

กรณีฟาร์มไก่เนื้อท่ีผลิตไก่ส่งเข้าโรงฆ่าไก่ของบริษัทผู้ผลิตไก่แช่แข็งเพ่ือการส่งออกหรือบริโภคภายในประเทศ 
สามารถเข้าถึงการบริการโดย ทางบริษัทจะทําหน้าท่ีประสานงานเก็บตัวอย่างไก่เนื้อส่ง สสช. และ ศวพ. เพ่ือตรวจโรค
ก่อนการเข้าสู่โรงงานฆ่าไก่ (Slaughter Processing Plants) ซ่ึงวิธีการนี้ทําให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการ
รับประทานอาหาร (Food Safety) 

นอกจากน้ี สสช. และ ศวพ. ยังตรวจมีการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการเป็นงานประจํา โดยผู้รับบริการ อาทิ 
ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ จะได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคอย่างสม่ําเสมอ โดยมีทางเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทําหน้าท่ีประสานงานเพ่ือส่งตัวอย่าง  
ถ้าเกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนท่ี สสช. และ ศวพ. จะส่งหน่วยสัตวแพทย์บริการเคล่ือนท่ี หรือ ห้องปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 
ออกไปปฏิบัติงานเพ่ือทํางานร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์ หรือ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคและปรึกษา
เพ่ือหาแนวทางกําจัดและควบคุมโรค 

5.  แนวคิด วิธีการ ในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรมในการทํางาน 

5.1  การให้ความสําคัญกับสิ่งท้าทายขององค์การ 
แนวคิดท่ีให้บุคลากรให้ความสําคัญกับสิ่งท้าทายคือ การสร้างความรู้สึกร่วม (Empathy) ทําให้บุคลากรของ สสช. 

และ ศวพ. มีความเข้าใจร่วมกันเหมือนกับสํานวน “put themselves in another's shoes” โดยทุกคนมีความเห็นพ้องว่า 
คุณภาพการบริการ คือ หัวใจของภารกิจท่ีทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปให้ถึง 

การกําหนดสิ่งท้าทายต่างๆ นั้น ถูกกําหนดโดยทีมผู้บริหาร คือ ผอ.สสช. ผอ.ศวพ. และหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ ท่ีจะมี
วาระการระดมความคิดทุก 2 เดือน ซ่ึงจะนําข้อมูลและข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานบริการอ่ืนๆ (เช่น กระทรวง
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สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ โรงพยาบาล กรมส่งเสริมการเกษตร) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark 
Analysis) ถ้าเห็นว่า สสช. และ ศวพ. สามารถขับเคลื่อนได้ก็จะนํามากําหนดเป็นฉันทามติร่วม (Commitment) ท่ีต้องทํา
ต่อไป 

นอกจากนี้ การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระหว่าง สสช. และ ศวพ. ต่างๆ ยังถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้บริหาร เช่น Benchmark ของจํานวนขอบข่าย ISO/IEC 17025:2005  ท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับ หรือ Benchmark ว่า 
หน่วยงานใดจะได้รับ ISO 9001:2008 เพ่ือแสดงประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้นได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่างของความท้าทายท่ีทําให้เกิด Big Change คือ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี พ.ศ. 2547 ท่ีทําให้ 
สสช. และ ศวพ. ต้องปรับตัวอย่างมาก คือ จํานวนตัวอย่างเพ่ิมข้ึนเท่าตัวและต้องปรับเปลี่ยนขบวนการทํางานท้ังระบบ
เพ่ือให้รองรับกําลังการตรวจวินิจฉัยโรค โดยใช้เวลา 1 – 2 ปี ในการปรับเปลี่ยนจนเข้าสู่ระบบการทํางานปกติ ซ่ึงมีการนํา
ระบบ LIMS, ISO และ SOP มาใช้ใน สสช. และ ศวพ. จนถึงปัจจุบัน หรือ วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ท่ีทํา
ให้แผนสํารองฉุกเฉินถูกนํามาใช้ภายใต้ระบบการทํางานมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เดียวกัน โดย ศวพ. 2 แห่ง (ภาค
ตะวันออก และ ตะวันตก) สามารถปฏิบัติงานแทน สสช. ได้ ซ่ึงถือว่าเป็นความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉิน
ภายใต้รูปแบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เดียวกัน 

5.2  การสร้างสรรค์การให้บริการใหม่เพ่ือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการสร้างสรรค์จะให้ความสําคัญเร่ืองการตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว โดยมีการนํา

ระบบคอมพิวเตอร์ LIMS มาใช้ในการบริหารงานส่งผ่านข้อมูลตัวอย่าง และ การนําข้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 มา
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการให้บริการอย่างชัดเจน ผลของการสร้างสรรค์การให้บริการ 
ทําให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีทันการณ์ เช่น กรณีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจริง มีประชาชนรายหนึ่งจากจังหวัดสระแก้ว ส่งตัวอย่าง
สุนัขท่ีสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามายัง ศวพ. ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี เวลา 10.00 น. เม่ือส่งตัวอย่างเสร็จก็เดินทางกลับ
บ้านท่ี จ.สระแก้ว ต่อมาเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการโทรแจ้งผลไปยังประชาชนรายนั้น ขณะที่ประชาชนราย
นั้นยังขับรถกลับไม่ถึงบ้าน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงบริการดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้ถ้าปราศจากระบบ LIMS และ 
ISO/IEC 17025:2005 ซ่ึงถ้าเป็นระบบเดิมต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 วัน กว่าจะรู้ผลการตรวจ ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่ทันการณ์ 
เพราะคนท่ีถูกสุนัขกัดอาจจะไม่ได้รับเซรุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันเวลา อาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้  

การสร้างสรรค์ดังกล่าวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบบริการ คือ การทํางานบริการแบบมืออาชีพ โดยให้
นัยความสําคัญ ตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว วิธีการท่ีใช้เป็นการนํานวัตกรรม (ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการหรือ LIMS) และ พัฒนามาตรฐานการทํางานภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และ 
ISO 9001:2008 มาใช้พัฒนาระบบภายในองค์กร ซ่ึงท้ังหมดมีคุณลักษณะท่ีทําให้เกิดการสร้างความพอใจในด้านการ
ให้บริการสูงสุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างท้ังทาง วิธีการทํางาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และทัศนคติของเจ้าหน้าท่ี 
ให้มี Service Mind อย่างแท้จริง 

5.3  การปรับใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ LIMS มาปรับปรุงงานบริการ ต้ังแต่การรับตัวอย่าง 

และติดฉลากตัวอย่างด้วยระบบ Barcode เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและผิดพลาดจากการส่งตัวอย่าง จากนั้นส่งตัวอย่างท่ี
ติดฉลากนี้ไปตรวจต่อท่ีห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ เม่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจตัวอย่างเสร็จก็จะป้อนผล (Key-in) เข้าสู่ระบบ LIMS 
จากนั้นฝ่ายระบาดวิทยาก็จะพิมพ์ผลการตรวจและเสนอผู้อํานวยลงนามส่งผู้รับบริการต่อไป 

นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการยังมีการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้การตรวจโรคมี
ความแม่นยํา และรวดเร็ว เช่น การตรวจโรคด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุล (Molecular Biology) แทนวิธีการตรวจแบบ
ด้ังเดิม (Conventional Methods) (เช่น “การตรวจเชื้อไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีกโดยวิธีแยกเชื้อในไข่ไก่ฟัก
และพิสูจน์เชื้อด้วยวิธี HA-HI” หรือ “การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5 โดยวิธี Haemagglutination 
Inhibition”)  สําหรับวิธีการตรวจด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลท่ีนิยมใช้ คือ Real-time Polymerase Chain Reaction 
และ Loop Mediated Isothermal Amplification PCR เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่มาทดแทนการตรวจแบบเดิมก็ตาม วิธีการใหม่ดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ก่อนนํามาให้บริการแก่ประชาชน ปัจจุบัน สสช. และ ศวพ. กําลังขอเพ่ิมขอบข่ายการ
ตรวจภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เช่น “การตรวจพิสูจน์เชื้อไวรัสไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีกด้วย
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เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)” และ “การตรวจพิสูจน์ความรุนแรงของเชื้อไวรัสไข้หวัด
นกและนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีกด้วยเคร่ืองหาลําดับสารพันธุกรรมอัติโนมัติ (DNA Sequencer)” เป็นต้น 

6. อธิบายการให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในหัวข้อ ดังนี้ 

6.1  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ถูกนํามาประเมินเป็นผลของการเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่ึง สสช. และ 

ศวพ. ได้ลดเวลาการส่งผ่านตัวอย่างโดยลดงานเอกสารด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ LIMS พร้อมท้ัง
กําหนดเวลาแน่นอนของการตรวจวินิจฉัยโรค ซ่ึงระยะเวลาการตรวจได้ถูกนําไปติดประกาศหน้าห้องรับตัวอย่าง ถือเป็น 
Commitment ท่ีต้องทํา 

 

โดยแนวทางการปรับปรุงและลดข้ันตอนจะถูกกําหนดตามแผนการทํางาน เช่น ในปี พ.ศ. 2545 ได้เร่ิมตกลงจะ
พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025:2008 มาใช้ท้ัง สสช. และ ศวพ. ก็ได้กําหนดเวลาปรับปรุงให้ใช้เวลา 2 ปี หรือ การกําหนด
แนวทางการลดเวลาการส่งผ่านตัวอย่างด้วยระบบ LIMS ไม่เกิน 15 นาที เป็นต้น โดยแนวทางการปรับปรุงเป็นการเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการเป็นระบบโดยเน้นการทํางานท่ีเป็นข้ันตอน เพ่ือประกันความผิดพลาดของการให้บริการ  

6.2   การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
ภายใต้ข้อกําหนดของระบบการบริหารงานด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุดต้องกระจายอํานาจโดย

การมอบอํานาจให้บุคลากรระดับหัวหน้างานเป็นผู้บริหารด้านต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น การ
ตอบผลตรวจวินิจฉัย การแก้ปัญหาเรื่องโรค การตัดสนิเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น 

การแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้มาตรฐาน ISO,ได้ให้อํานาจนายสัตวแพทย์หรือ
นักวิทยาศาสตร์ผู้ตรวจเป็นผู้แจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคโดยปราศจากการชี้นําของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการประกันว่าผล
ตรวจมีความถูกต้อง แนวทางการทํางานในลักษณะนี้ทําให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นการสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ดี 

การมอบอํานาจนี้ ทําให้มีผู้บริหารรับผิดชอบงานด้านคุณภาพการให้บริการตลอดเวลา ซ่ึงนอกจากการลงนามใน
เอกสารต่างๆ แล้ว ยังต้องตัดสินใจแก้ปัญหาอ่ืนๆ ด้วย เช่น กรณีเกิดโรคระบาด ต้องสั่งการให้ทีมสัตวแพทย์บริการ
เคลื่อนท่ีลงพ้ืนท่ี หรือ การส่งหน่วย Mobile Laboratory เข้าไปสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี ทําให้การทํางานเกิดความต่อเนื่อง
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ไม่สะดุด เช่น กรณีสอบสวนสงสัยโรคหวัดนกระบาดในนกปากห่างท่ีจังหวัดอ่างทอง ใน เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2555 ทาง 
สสช. ได้ส่งท้ัง ทีมสัตวแพทย์บริการเคล่ือนท่ี และ หน่วย Mobile Laboratory ลงในพ้ืนท่ี โดยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีประกอบด้วย 
นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ สอบสวนและวินิจฉัยโรคได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังให้คําแนะนาํในการแก้ปัญหาได้ทันที 

การมอบหมายอํานาจต่าง ๆ มีการทําหนังสืออย่างเป็นทางการ ยกตัวอย่าง คําสั่งมอบหมายอํานาจฉบับหนึ่งดัง
เอกสารด้านล่าง 

6.3   การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ (SOP) และการจัดทําคู่มือมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 และ ISO 9001:2008 
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2555 ทาง สสช. และ ศวพ. ได้ร่วมกันกําหนดให้ขอบข่ายของ ISO/IEC 17025:2005 ท่ี

ห้องปฏิบัติการของทุกหน่วยงานต้องได้รับการรับรองเหมือนกัน คือ 
1) การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5 ในซีรัมไก่ โดยวิธี Haemagglutination Inhibition 
2) การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test 
3) การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella) ในอวัยวะภายในไก่โดยวิธี Bacterial Isolation 
4) การตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยวิธี Fluorescent Antibody Technique 
5) การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella) ในอวัยวะภายในสุกรโดยวิธี Bacterial Isolation 
6) การตรวจหาแอนติบอดีต่อ 3 ABC Non Structural Protein ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี ELISA 
7) การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีกโดยวิธีแยกเชื้อในไข่ไก่ฟักและพิสูจน์เชื้อด้วยวิธี HA-HI 
8) การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลจากสัตว์ปีกโดยวิธีแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยงและพิสูจน์เชื้อ

ด้วยวิธี HA-HI 
 การทํางานภายใต้รูปแบบนี้ได้กําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตามข้อกําหนดของ ISO และ SOP ทําให้พฤติกรรม

ของผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องทํางานให้ได้มาตรฐานภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ เท่ากับเป็นการควบคุมคุณภาพการให้บริการไป
โดยปริยาย นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบภายในหน่วยงานท่ีเรียกว่า Internal Audit ท่ีใช้ตรวจสอบการทํางานอย่าง
สมํ่าเสมอ ทําให้ม่ันใจได้ว่ามีการรักษาระดับการบริการให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 
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6.4  การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
การสร้างเอกลักษณ์ทางด้านคุณภาพ ท้ัง สสช. และ ศวพ. ทุกแห่งจะทําป้ายประกาศมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 ท่ีบริเวณหน้าสํานักงานทุกแห่ง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของบุคลากรภายในองค์กรท่ีจะดํารงรักษา
มาตรฐานการบริการตลอดไป ปัจจุบัน สสช. และ ศวพ. ทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ทาง
ห้องปฏิบัติการเหมือนกัน 7 ขอบข่าย ซ่ึงเป็นการยืนยันความถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 

การบริการรับตัวอย่าง 24 ชั่วโมง โดยสามารถส่งได้ทุกช่องทางถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งท่ีสําคัญท่ีผู้เข้ารับบริการ
สามารถส่งตัวอย่างได้ตลอดเวลา โดยผู้ส่งตัวอย่างประสานงานล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีทางห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการแจ้งผู้รับตัวอย่างทราบ โดยเฉพาะช่วงนอกเวลาทําการ โดยเฉพาะตัวอย่างท่ีเสียง่าย เช่น เลือด ซีรัม 
จําเป็นต้องเก็บรักษาในห้องเย็น ซ่ึง สสช. และ ศวพ. ก็มีห้องเย็นพร้อมเก็บตัวอย่างอยู่แล้ว 

ตามนโยบายของ สสช. และ ศวพ. ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของการควบคุมโรคสัตว์ ท่ีกําหนดให้หน่วยสัตวแพทย์
บริการเคลื่อนท่ีเดินทางเข้าถึงพ้ืนท่ีทันทีหลังจากท่ีรู้ผลการตรวจวิเคราะห์โรคท่ีอาจก่อเกิดโรคระบาดสัตว์ (โรคตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์) รวมท้ังกรณีท่ีสงสัยว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซํ้า หน่วย
สัตวแพทย์บริการก็จะเดินทางเข้าไปเพ่ือสอบสวนโรคเช่นกัน 

ประชาชนท่ัวไปต่างรับรู้ (Recognize) ว่า สสช. และ ศวพ. เป็นหน่วยงานหลักของการบริการด้านสุขภาพสัตว์
ของประเทศไทย ซ่ึงการรับรู้นี้ได้รับการสั่งสมมานานมากกว่า 25 ปี โดยท้ัง สสช. และ ศวพ. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและ
ชันสูตร พร้อมท้ังให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทั้งประเทศมีความปลอดภัยและความม่ันคงทาง
อาหาร และยังได้สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ท้ังเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

สําหรับองค์การท้ังในและต่างประเทศมองและยอมรับว่า สสช. และ ศวพ. เป็นตัวแทนหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์
ของไทย (Animal Health Representatives) โดยสังเกตได้จากการท่ีหน่วยงานระหว่างประเทศระบุขอเข้ามาดําเนิน
กิจกรรมร่วมกับ สสช. และ ศวพ. อาทิ การตรวจประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ การร่วมฝึกอบรมสัมมนา และ การ
เข้าเย่ียมชม เป็นต้น ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมได้แก่ “การตรวจประเมินสมรรถนะสัตวแพทย์บริการของประเทศไทยจาก
คณะกรรมการองค์การโรคระบาดสัตว์โลก (Evaluation of Performance of Veterinary Services)” ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555 ท่ี สสช. และ ศวพ. เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย หรือ “การฝึกอบรมร่วมภายใต้การ
สนับสนุนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Force Research Institute of Medical Sciences หรือ 
AFRIMS)” “การอบรมภายใต้แผนการฝึกอบรมประจําปีของ องค์การเกษตรโลกองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization หรือ FAO)” เป็นต้น 

นอกจากนี้ สสช. และ ศวพ. มีสีฟ้าเป็นสีประจําสถาบัน โดยเจ้าหน้าท่ีของ สสช. ได้ตกลงจะใส่เสื้อสีฟ้าทุกวันศุกร์ 
เพ่ือเป็นการสร้างความรับรู้ (Awareness) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลากรภายในองค์การ เสื้อสีฟ้ายังถูกใช้เป็น
สัญลักษณ์ในวันเปิดการประชุม “Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health 2012” และ “The 25th Year 
Anniversary of National Institute of Animal Health” จัดท่ี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 30-31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

6.5 การนําองค์ความรู้/เทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน/บริการ 
ปัจจุบัน สสช. และ ศวพ. ได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ในรูปแบบ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ท่ี

มุ่งหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคณุภาพการให้บริการประชาชนท้ังมิติเชิงคุณภาพและปริมาณ เช่น 
การวางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานห้องปฏิบัติการท่ีใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายจากนอกสถานท่ี ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถป้อนข้อมูลส่งตัวอย่างจากที่อยู่ของตนเองเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการฝึกอบรม
ท้ังในและนอกสถานท่ี ตัวอย่างการฝึกอบรม เช่น “Interlaboratory Testing and Quality Assurance of Highly Pathogenic 
Avian Influenza” “การถ่ายทอดความรู้ R2R” และ  “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และการกํากับ
ดูแล” เป็นต้น 

เพ่ือให้การพัฒนางานให้มีความทันสมัยและเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศท่ีนําเข้าสินค้าปศุสัตว์
จากไทย ทาง สสช. และ ศวพ. ได้จัดทําโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคท่ี
เป็นสากล เช่น การจัดทําโครงการห้องปฏิบัติการคู่แฝดกับ EU/OIE & FAO Reference Laboratory for Brucellosis 
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ANSES (France) หรือ โครงการจัดต้ัง OIE Collaborating Center กับ Australian Animal Health Laboratory เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้นําเข้าต่างประเทศยอมรับผลการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์เพ่ือรับรองคุณภาพสินค้าส่งออก  อันทําให้เกิดความม่ันคง
ทางรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

7.  อธิบายขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โปรดเรียงตามลําดับเหตุการณ์ 
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเร่ิมจากการกําหนดนโยบาย แนวทางการทํางาน แผนงาน ของผู้บริหาร เพ่ือให้

การบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สสช. และ ศวพ. จึงได้ขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ระบบทํางานใหม่ โดยสามารถลําดับเหตุการณ์ก่อน-หลังได้ดังนี้ 

1) จัดต้ังศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยท่ีระบาดในสัตว์กีบ 
เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่ปศุสัตว์ไทยเป็นอย่างมาก เพ่ือให้มาตรฐาน
การตรวจมีความแม่นยําและถูกต้อง จึงมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเพ่ือให้ได้รับการยอมรับของ
นานาชาติ จนในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งต้ังเป็น ห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจําภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” (SA Asia OIE-FMD Regional Reference Laboratory) ปัจจุบันทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2) ผลักดันให้เกิดระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ใน สสช. และ ศวพ. โดยเร่ิมดําเนินการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2545 ปัจจุบันจํานวนขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองมีท้ังสิ้น 93 ขอบข่าย (พ.ศ. 2554) และเพ่ิมอีก 4 ขอบข่ายในปี พ.ศ. 2555 
เป็นจํานวนขอบข่ายท้ังสิ้น 97 ขอบข่าย ซ่ึงตัวอย่างขอบข่าย ISO/IEC 17025:2005 ท่ีได้รับการรับรองแล้ว เช่น “การ
ตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5” “การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose 
Bengal Test” และ “การตรวจอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์สําเร็จรูป โดยวิธี Fluorometry” เป็นต้น  

3) การกําหนดให้ SOP เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 มี 3 รูปแบบ คือ  1) Biosafety ซ่ึงเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายจากการติดโรคจากเชื้อโรคต่างๆ เพราะโรคหลายชนิดท่ี สสช. และ 
ศวพ. ตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสัตว์ติดคน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหวัดนก รูปแบบท่ี 2) คือ Biosecurity เป็นแนวทางป้องกัน
เชื้อหลุดลอดออกจากห้องปฏิบัติการ ซ่ึงเชื้อบางชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น เชื้อแบคทีเรียแอนแทรกซ์ เป็นต้น และ 
รูปแบบท่ี 3) คู่มือปฏิบัติงานอ่ืนๆ เช่น คู่มือปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย คู่มือปฏิบัติงานในอาคารสัตว์ทดลอง 
เปน็ต้น ซ่ึงท้ังผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องปรับปรุงคู่มือ Biosafety, Biosecurity และ คู่มือปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา  

4) การจัดสร้างระบบจัดการข้อมูลใหม่ท่ีเรียกว่า Laboratory Information Management System (LIMS) โดย
เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาโปรแกรมจาก “ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและควบคุมโรค (The Centers 
for Disease Control and Prevention)” ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2547  

5) การจดัต้ังหน่วยสตัวแพทย์บริการเคล่ือนท่ี (Mobile Veterinary Rapid Response Team หรือ MVRRT) ในปี 
พ.ศ. 2549 ทําหน้าท่ีให้คําแนะนาํและช่วยแก้ไขปญัหาสุขภาพสัตว์ให้แก่ผู้รับบริการในพ้ืนท่ี เช่น ฟาร์มเกษตรกร และ สหกรณ์
ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ทาง OIE ได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี (Mobile Laboratory) พร้อม
อุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ (Disease Outbreak Situation) โดยสามารถ
วินิจฉัยหาสาเหตุโรคภายใน 24 ชั่วโมง ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วและทันท่วงที (Rapid Alert Rapid Response)  

8.  อธิบายเก่ียวกับผู้มีส่วนร่วมท่ีทําให้การปรับปรุงประสบความสําเร็จ และอธิบายปัจจัยหลักท่ีทําให้การดําเนินการ
ประสบความสําเร็จ 

จากปัญหาระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. 2544 เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหายด้านปศุสัตว์
ค่อนข้างรุนแรงและกว้างขวาง ทําให้เกษตรกรและผู้ผลิตปศุสัตว์ของไทยได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ผลักดันให้จัดต้ังศูนย์อ้างอิง
โรคปากและเท้าเปื่อย ทําหน้าท่ีตรวจวินิจฉัยและสนับสนุนเชื้อไวรัสอ้างอิงแก่ห้องปฏิบัติการต่างๆ ท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการรับรองจาก OIE ให้เป็น “SA Asia OIE-FMD 
Regional Reference Laboratory” ภายใต้การขับเคลื่อนของข้าราชการภายในศูนย์ท่ีมี สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช 
เป็นผู้อํานวยการศูนย์ 

ปี พ.ศ. 2547 เกิดปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาดท่ัวประเทศไทย ทําให้เกษตรกร เจ้าของฟาร์มสัตว์ปีก และ
บริษัทผู้ผลิตไก่เนื้อ มีความต้องการให้ สสช. และ ศวพ. ตอบสนองแนวทางแก้ปัญหาแบบรู้โรคเร็วควบคุมโรคเร็ว (Rapid 
Alert Rapid Response) ผลักดันให้ สสช. และ ศวพ. ทุกแห่งจัดต้ังหน่วยสัตวแพทย์บริการเคล่ือนท่ี เข้าไปแก้ปัญหาใน
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พ้ืนท่ี ซ่ึงถ้าแก้ปัญหาได้เร็วเท่าไหร่ก็สามารถลดความเสียหายได้มากข้ึน  ต่อมาทาง OIE และกรมปศุสัตว์ เล็งเห็นว่า สสช. 
ควรมี “ห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี” เข้าไปแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีโรคระบาด เพ่ือให้รู้ต้นเหตุของโรคให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ 

ในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การบริหารงานของ นายสัตวแพทย์พรชัย ชํานาญพูด ผู้อํานวยการ สสช. ได้กําหนด
นโยบายให้ สสช. และ ศวพ. จัดทําระบบ ISO/IEC 17025:2005 เนื่องจากแรงกดดันจากข้อกําหนดทางการค้าระหว่าง
ประเทศทําให้ผู้ส่งออกสินค้าไก่แช่แข็งได้เรียกร้องให้ สสช. และ ศวพ. มีระบบ ISO/IEC 17025:2005 เพ่ือให้ผู้นําเข้า
ต่างประเทศยอมรับผลการตรวจโรคไก่ท่ีรับรองการส่งออก ขณะเดียวกันเกษตรกร สหกรณ์โคนม และเจ้าหน้าปศุสัตว์ มี
ความต้องการความถูกต้องของผลการตรวจวินิจฉัยและต้องการเวลาการตอบผลชัดเจน ทําให้ สสช. และ ศวพ. ต้องมีระบบ 
ISO/IEC 17025:2005 เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไม่มีความจําเป็นต้องผ่านการรับรอง 
ISO/IEC 17025:2005 ทาง สสช. และ ศวพ. ได้จัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้ครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติงาน  

ต่อมา นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อํานวยการ สสช. คนปัจจุบัน เห็นว่าฝ่ายบริหารจัดการของ สสช. 
และ ศวพ. ควรจัดทําระบบ ISO 9001:2008 เพ่ือให้เอกสารถูกจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง และมีการกําหนดเป้าเวลาการ
ทํางานภายในองค์การ (Operations) เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และตรงต่อเวลา  

9.  อธิบายผลของการนํานวัตกรรมไปปรับใช้และผลประโยชน์สําคัญท่ีได้รับจากกิจกรรมริเริ่มกิจกรรม/โครงการ ใน
หัวข้อดังนี้ 
9.1  สภาพการปฏิบัติงานใหม่ภายหลังมีการปรับปรุงและพัฒนาบริการ 

การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหม่จะใช้หลัก Backbone Management โดยกําหนดให้มี Backbone 3 ตัว ได้แก่  
1) Laboratory Information Management System (LIMS) 
2) ISO/IEC 17025:2005 Platforms 
3) Standard Operating Procedure (SOP) Platforms 
 ซ่ึงรูปแบบข้างต้นจะทําให้การบริการมีโครงสร้างและขบวนการท่ีความเป็นไปได้สูงสุดท่ีจะตอบสนองความต้องการ

ผู้รับบริการได้พึงพอใจสูงสุด ซ่ึงหลังจากที่ สสช. และ ศวพ. ได้พัฒนารูปแบบการบริการจนได้แผนผังการปฏิบัติงานใหม่ 
ตามรูปด้านล่าง 

9.2  ประโยชน์และจุดเด่นของการปรับปรุง 
 ประโยชน์และจุดเด่นท่ีได้จากการ

ปรับปรุงการบริการมีหลายด้าน โดยภาพรวม
สามารถลดข้ันตอนท่ียุ่งยากและซับซ้อน ทําให้
เวลาการให้บริการเร็วข้ึน (Simplify and Speed) 
โดยสามารถลดข้ันตอนเอกสารท่ีต้องใช้แรงงาน 
คนมากและเสียเวลา เม่ือมีการส่งถ่ายข้อมูล
จากหน่วยรับตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการต้องมี
การเพ่ิมเติมรายละเอียดในเอกสาร แต่เม่ือนํา
ระบบ LIMS มาใช้งานแล้วผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง 
นอกจากนี้ระบบ ISO และ SOP ทําให้ลดความ
ซํ้าซ้อนของข้ันตอนการทํางาน เสียเวลาทํางาน
น้อยลง 

การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานข้างต้น
เป็นการเพ่ิมความถูกต้องแม่นยําของผลการ
ตรวจวินิจฉัยโรค (Accuracy) เพราะอุปกรณ์ 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ต่ า ง ๆ  ต้ อ ง ทํ า ก า รสอบ เ ที ยบ 
(Calibration) ทําให้ผลการตรวจวิเคราะห์มี
ความแม่นยํามากข้ึน 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการง่าย
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ข้ึน (Accessibility) เพราะตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 ผู้ให้บริการต้องสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ซ่ึง
ผู้รับบริการต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนช่วยส่งตัวอย่าง (เช่น ปศุสัตว์อําเภอ ปศุสัตว์จังหวัด หรือ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมของ
บริษัทผลิตไก่ส่งออก เป็นต้น) หรือถ้าส่งตัวอย่างเองก็สามารถส่งได้หลายช่องทาง เช่น ไปรษณีย์ รถทัวร์ รถไฟ เคร่ืองบิน 
เป็นต้น และถ้ามีความเร่งด่วนก็สามารถส่งนอกเวลาทําการได้ โดยส่งตัวอย่างท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่ีมีบุคลากร
ทํางาน 24 ชั่วโมง ซ่ึงความต้องการดังกล่าว สสช. และ ศวพ. ได้ดําเนินการให้แล้ว 

ข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO และ SOP ได้กําหนดเวลาการทํางานชัดเจน ทําให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคตรงเวลา หรือกรณีท่ีเกิดโรคระบาดในฟาร์มทาง สสช. และ ศวพ. มีเจ้าหน้าท่ีหน่วยสัตวแพทย์บริการเคลื่อนท่ี
เข้าไปแก้ปัญหาก่อน เช่น การหาสาเหตุโรค การกําจัดโรค การควบคุมโรค ทําให้ลดการสูญเสียของผู้รับบริการได้   

9.3  ผลของตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติประสิทธิภาพการให้บริการ 
 การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ 

 จากผลการพัฒนางานบริการของ สสช. และ ศวพ. สามารถลดข้ันตอนการทํางานและลดระยะเวลาการให้บริการ 
สรุปดังตารางด้านล่าง 

หน่วยงาน 
ระยะเวลารับ

ตัวอย่าง (นาที/ราย) 
ระยะเวลาตอบผล/
ส่งใหเ้กษตรกร (วนั) 

ระยะเวลาชันสูตรและ
ทดสอบโรค (วัน) 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 15-30 5-10 3-5 1 15-20 8-10 
ศวพ.ภาคเหนือตอนบน 30 10 3-5 1 15 10 
ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง 20-30 5-10 3-7 1 15-20 8-14 
ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 15-20 10 3-7 1 15-20 12 
ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 30 20 3 1 25 14 
ศวพ.ภาคตะวันออก 35 15 3-7 1 25 14 
ศวพ.ภาคตะวันตก 30 15 3-7 1 20 5-10 
ศวพ.ภาคใต้ 30 15 3-7 1 15-20 8-10 

ทุกหน่วยงานเฉลี่ยทํางาน 30 14 5 1 21 10 

 การดําเนินการตามมาตรฐานงานท่ีกําหนด 
เนื่องจาก สสช. และ ศวพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซ่ึงต้องมีหน่วยงานรับรอง 

(Certification Body) ภายนอกทําให้หน้าท่ีตรวจและรับรองระบบเป็นประจํา เพ่ือให้ สสช. และ ศวพ. ดําเนินการตาม
มาตรฐาน ซ่ึงหน่วยงานภายนอกนี้ คือ สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นอกจากน้ี การปฏิบัติงานหลายอย่างท่ีอยู่นอกขอบข่าย ISO/IEC 17025:2005 จะใช้คู่มือปฏิบัติงานเป็น
ตัวกําหนดการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น เวลาการรับตัวอย่าง เวลาการแจ้งผล โดยมีบันทึกเวลารับและแจ้ง
ผล เป็นการควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการตรงเวลา 

ส่วนการดําเนินมาตรฐาน ISO 9001 จะมีหน่วยงานรับรอง คือ สํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ภายใต้สังกัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทําหน้าท่ีตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แก่ สสช. และ 
ศวพ. ทุกแห่ง ทําให้หน่วยงานทุกแห่งต้องดําเนินการตามมาตรฐาน ซ่ึงถ้าทําไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะไม่ได้รับการต่ออายุ
การรับรอง 

 ผลของตัวชี้วัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการอ่ืนๆ 
ความสําเร็จของมาตรการควบคุมโรคท่ีทําให้ประเทศไทยสามารถส่งไก่สดแช่แข็งไปประเทศสหภาพยุโรป 

(European Union หรือ EU) อีกคร้ัง หลังจากที่ทาง EU มีมาตรการห้ามนําเข้าสัตว์ปีกและเนื้อไก่สดแช่แข็งจากไทยต้ังแต่
ปี 2547 สืบเนื่องจากปัญหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก คาดการณ์ว่าประเทศไทยน่าจะเร่ิมส่งออกเน้ือไก่สดแช่แข็งได้ในราวเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ซ่ึงก่อนหน้านี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานอาหารและอนามัยสัตว์ (Food and 
Veterinary Office หรือ FVO) กระทรวงสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการยุโรป เดินทางมาตรวจสอบ
และประเมินการควบคุมสุขภาพสัตว์ปีกในประเทศไทย 3 คร้ัง ในปี 2548 ปี 2552 และ ปี 2554 ลงความเห็นว่า การ
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ปรับปรุงการดําเนินการควบคุมอนามัยสัตว์ของไทย ซ่ึงมี สสช. และ ศวพ. เป็นหน่วยงานหลักของกรมปศุสัตว์ท่ีทําหน้าท่ี
ทดสอบและเฝ้าระวังโรค สามารถดําเนินการควบคุมโรคไข้หวัดนกได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจของคณะผู้เชี่ยวชาญจาก FVO 

ผลการดําเนินการแผนสํารอง (Contingency Plan) ในกรณีห้องปฏิบัติการส่วนกลางไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการให้บริการ เม่ือเกิดอุทกภัยใหญ่ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 ท่ีทําให้ สสช. ไม่สามารถ
ให้บริการได้เนื่องจากนํ้าท่วมในพ้ืนท่ีเกษตรกลางบางเขน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 ทาง สสช. ได้
มอบหมายให้ ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี และ ศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี เป็นห้องปฏิบัติการสํารองปฏิบัติงานแทน
ห้องปฏิบัติส่วนกลาง 

 มิติคุณภาพการให้บริการ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สสช. และ ศวพ. มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการเป็นประจําทุกปี โดยในปีล่าสุด พ.ศ. 2554 ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ ดังตารางด้านล่าง 

หน่วยงาน คะแนน 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 92.55 
ศวพ. ภาคเหนือตอนบน 93.50 
ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง 91.08 
ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 90.00 
ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 94.00 
ศวพ. ภาคตะวันออก 95.00 
ศวพ. ภาคตะวันตก 92.00 
ศวพ. ภาคใต้ 92.00 
เฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ 92.52 

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง  ๆท่ีเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานหรือบริการ 
ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเข้าร่วมในการปฏิบัติงาน ทาง สสช. และ ศวพ. ได้สํารวจ

ความพึงพอใจ โดยมีผลดังตารางด้านล่าง 

1 ด้านคุณภาพของการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 92.92 2 ด้านขั้นตอนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 95.93 
3 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกคิดเป็นร้อยละ 92.93 4 ด้านการให้บริการโดยภาพรวมของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 92.57 

ทาง สสช. และ ศวพ. ได้ดําเนินการประชุมและสํารวจความต้องการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้รู้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคส่วนต่างๆ มีความต้องการอะไรบ้าง เพ่ือจะได้นําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการท่ี
เปลี่ยนไปตามสถานการณป์ัจจุบัน นอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกัน เจ้าหน้าท่ี สสช. และ ศวพ. จะสอบถามปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือจะได้รับข้อมูลเชิงลึก เช่น ความต้องการสารทดสอบเพิ่มเติม (เช่น เชื้อไวรัส เซรุม หรือ ชุดทดสอบ) หรือ การปรับ
วิธีการทดสอบท่ีเร็วข้ึน (เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุล) เป็นต้น 

 การจัดการข้อร้องเรียน หรือ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยงานมีแนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียน หรือ ความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
1) มีการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละปี

โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม พูดคุยระหว่างการรับตัวอย่างรวมทั้งการจัดประชุมระหว่าง สสช./ศวพ. กับผู้รับบริการท่ีจัด
ประจําทุกปี 

2) มีช่องทางในการร้องเรียนจากผู้รับบริการในการให้บริการการตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์ต้ังแต่มีการส่ง
แบบสอบถามความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการแล้วส่งกลับมาท่ี สสช. หรือผู้รับบริการตอบในแบบสอบถามแล้วส่งท่ีห้องรับ
ตัวอย่างหรือในตู้รับความคิดเห็นท่ีประชาสัมพันธ์ 

3) มีเว็บไซต์ท่ีสามารถแจ้งความต้องการหรือร้องเรียนได้ตลอดเวลา ดังนั้นประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารหรือ
ประกาศของ สสช. หรือ ศวพ. ท้ัง 7 แห่ง โดยทางอินเทอร์เน็ตหรือบอร์ดติดประกาศ ซ่ึงข้อมูลจะเป็นปัจจบุันตลอดเวลา 
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4) ท้ัง สสช. และ ศวพ. มีทีมสัตวแพทย์บริการเคล่ือนท่ีพร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีเม่ือเกษตรกรเรียกร้องหรือ
พบปัญหาภายหลังจากการส่งตัวอย่างตรวจแล้ว 

มิติความคุ้มค่า 
 การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน  
แนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการภาคประชาชนมีดังนี้ 
1) การบริการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ของ สสช. และ ศวพ. เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free of 

Charge) ซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เม่ือผลรายงานการตรวจ
วินิจฉัยออกมาแล้ว พบว่าเกิดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรจะมีนายสัตวแพทย์เข้าไปแก้ปัญหาและหาวิธีการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์ม โดยท่ีไม่ต้องร้องขอ 

2) ใช้ระบบเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์ในการลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทางของเกษตรกร ในการนําส่ง
ตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ โดยการวางแผน รวบรวมตัวอย่างส่งผ่านทางเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์
ของปศุสัตว์จังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

3) เกษตรกรสามารถสง่ตัวอย่างผ่านทางรถทัวร์ รถไฟ หรือเคร่ืองบิน แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าเพ่ือไป
รับตัวอย่าง 

4) การส่งผลรายงานการวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสามารถส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารหรือ
โทรศัพท์สอบถาม ทําให้เกษตรหรือเจ้าของฟาร์ม รู้ผลการตรวจเพื่อนําไปประกอบการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วข้ึน เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานอีกด้วย 

5) มีหน่วยสัตวแพทย์บริการเคลื่อนท่ี ให้บริการถึงท่ีในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดสัตว์ท่ีสําคัญหรือกรณีท่ีเกษตรกร
หรือเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีร้องขอหรือต้องการให้แก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ 

6) มีการฝึกอบรมให้เกษตรกรหรือชุมชนได้มีความเข้าใจเร่ืองโรคสัตว์ต่างๆ เพ่ือจะได้ไม่ตกใจไปกับข่าวท่ีออกมา 
หรือรู้วิธีป้องกันโรคสัตว์เม่ือเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ีข้างเคียง อันเป็นการลดความเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวสัตว์
ของตนเองได้ 

7) มีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ ท่ีประชาชนสามารถนําเอามาศึกษาเองได้ โดยมีรายละเอียดโรคต่างๆ ท้ังคู่มือ 
แผ่นพับในเว็บไซต์ของ สสช. (www.dld.go.th/niah) หรือ ศวพ. ท้ัง 7 แห่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหาซ้ือหนังสือ ศึกษา
หาความรู้ได้เป็นอย่างดี  

 การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการท่ี สสช. และ ศวพ. สามารถลดให้แก่ผู้รับบริการเป็นการลดความเสียหาย

อันเกิดจากโรคระบาดสัตว์ ตัวอย่างกรณีศึกษา เร่ือง การสอบสวนโรคโลหิตจางติดต่อในไก่เนื้อ (Chicken Infectious 
Anemia) ของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี ท่ีก่อนการเข้าไปสอบสวนและให้คําแนะนํา ผลประกอบการของเกษตรกรราย
ดังกล่าวเป็นดังนี้ 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 
จํานวนเล้าในฟาร์ม 20 เล้า 
อายุไก่ที่เล้ียง 39.6 วัน 
จํานวนไก่ที่เล้ียง 22,440 ตัว/เล้า 
จํานวนไก่ที่จับขาย 32,086 ตัว/เล้า 
จํานวนไก่ตาย 1,354 ตัว 
% อัตราเล้ียงรอด (21,086*100/22,440) 93.97 % 
% อัตราการตาย (1,354*100/22,440) 6.03 % 
น.น.รวม ที่ขายไก่ 47,016 ก.ก. 
น.น.เฉล่ีย (47,016/21,086) 2.23 ก.ก./ตัว 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต   
ค่าลูกไก่ 208,916 บาท 
รวมจํานวนและค่าอาหาร 1,002,410 บาท 
ค่ายา ค่ายาฆ่าเชื้อ ค่าวัคซีน 41,587 บาท 
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รายละเอียด จํานวน หน่วย 
จํานวนเล้าในฟาร์ม 20 เล้า 
ค่าน้ําและไฟฟ้า 37,367 บาท 
ต้นทุนดําเนินการ 241,804 บาท 
รวมต้นทุนทั้งหมด 1,532,084 บาท 
รายได้จากการขายไก่ 1,397,083 บาท 
รายได้อ่ืนๆ 54,633 บาท 
รวมรายได้ทั้งหมด 1,451,716 บาท 
ขาดทุนทั้งหมดต่อเล้า 80,368 บาท 
รวมขาดทุนทั้งหมด (โดยประมาณ) 1,607,360 บาท 

 ภายหลังจากหน่วยสัตวแพทย์บริการเคลื่อนท่ีได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้แก่ฟาร์มดังกล่าว ทําให้ฟาร์มนี้มีผลประกอบการ
เปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกําไร 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 
จํานวนไก่เข้า 22,000 ตัว 
อายุ (วัน) 42 วัน 
จํานวนไก่ออก (ตัว) 21,333 ตัว 
% เล้ียงรอดและคัดมีคุณภาพ 96.968 % 
รวมนํ้าหนักทั้งหลัง 56,020 กิโลกรัม 
เฉล่ียน้ําหนัก/ตัว 2.64 กิโลกรัม 
น้ําหนักอาหาร 101,774 กิโลกรัม 
รวมรายรับ 1,928,763 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 1,856,194 บาท 
กําไรต่อเล้า 72,569 บาท 
กําไรทั้งหมด (20 เล้า) โดยประมาณ 1,451,380 บาท 

รวมผลต่างท่ีเกิดข้ึน คือ 1,451,380 – (-1,607,360) เท่ากับ 3,058,740 บาท หมายความว่า การเข้าไปให้บริการ
ของ สสช. คร้ังนี้ ทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนหรือเพ่ิมผลิตภาพ เท่ากับ 3,058,740 บาท 

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม 
ด้านบุคลากร 
ทาง สสช. และ ศวพ. สามารถลดเวลาในการทํางานของบุคลากร ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพของการรับตัวอย่างและ

ตรวจวินิจฉัยโรค โดยเพ่ิมท้ังมิติเชิงคุณภาพและปริมาณ 
ด้านผู้รับบริการ 
1) ลดระยะเวลาการดําเนินการ 30%  
2) การลดต้นทุน ตัวอย่าง กรณีตรวจไข้หวัดนกเพ่ือการเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่า 
3) ไก่เนื้อ 1 ฟาร์มท่ีเลี้ยงประมาณ 25,000 ตัว มูลค่าตัวละ 130 บาท (ไก่ 1 ตัว หนัก 2.5 กิโลกรัม ราคาไก่มี

ชีวิตกิโลกรัมละ 52 บาท)  
เพราะฉะนั้น ไก่เนื้อ 25,000 ตัว มีมูลค่า  3,250,000 บาท ต้องใช้ตัวอย่างไก่เนื้อเพ่ือตรวจโรคก่อนการนําเข้าโรงฆ่า

จํานวน 6 ตัวอย่าง 
จากจํานวนตัวอย่างไก่เนื้อท่ีส่ง สสช. เฉลี่ยวันละ 1,200 ตัวอย่าง ดังนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่เนื้อมีชีวิต เท่ากับ 

650 ล้านบาทต่อวัน หรือราว 130,000 ล้านบาทต่อปี (จํานวนวันทํางานเท่ากับ 200 วันต่อปี) ซ่ึงเป็นมูลค่าเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมไก่เนื้อครบวงจรของประเทศไทยท่ีรวมตลาดส่งออกและบริโภคภายในประเทศ 

งบประมาณท่ีใช้เพ่ือตรวจวินิจฉัยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไก่เนื้อครบวงจร เท่ากับ 1,200 ตัวอย่าง คูณ 200 วัน 
คูณ ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง (800 บาท) ดังนั้น งบประมาณท่ีใช้ตรวจท้ังสิ้นเท่ากับ 192 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 0.15 เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าอุตสาหกรรม 
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ด้านโรคระบาดท่ีสําคัญ 
กรณีเกิดภาวะโรคระบาดในสัตว์แต่ละคร้ัง รัฐบาลต้องชดเชยเงินจํานวนมาก ตัวอย่าง กรณีโรคไข้หวัดนกระบาด

ในประเทศไทยท่ีรัฐบาลต้องชดเชยความเสียหายจากการทําลายสัตว์ปีกจํานวน 60 ล้านตัว (ไก่ไข่ 17 ล้านตัว ไก่เนื้อ 10 
ล้านตัว ไก่พ้ืนเมือง 18 ล้านตัว เป็ดไข่ 4.7 ล้านตัว เป็ดเนื้อ 2.8 ล้านตัว ห่าน 2 แสนตัว ไก่งวง 7,500 ตัว นกกระทา 7 
ล้านตัว นกกระจอกเทศ 269 ตัว) มูลค่าชดเชยทั้งสิ้น 5,832 ล้านบาท ซ่ึง สสช. และ ศวพ. ได้ทําหน้าท่ีตรวจวินิจฉัยโรค
ไข้หวัดนก ทําให้กรมปศุสัตว์สามารถควบคุมพ้ืนท่ีการระบาดให้เล็กลงจนทําให้โรคไข้หวัดนกหมดไปจากประเทศไทย จน
ทางสหภาพยุโรปยอมรับว่าประเทศไทยปลอดโรคไข้หวัดนก อันนําไปสู่การยกเลิกมาตรการห้ามนําเข้าไก่แช่แข็งจาก
ประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2555 

นอกจากน้ี สสช. และ ศวพ. ยังช่วยลดต้นทุนการชดเชยค่าทําลายปศุสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดย
สามารถทําการตรวจวินิจฉัยโรคได้ผลรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา ทําให้กรมปศุสัตว์สามารถควบคุมโรคระบาดให้อยู่ในวงแคบ
ด้วยระยะเวลาอันสั้น ทําให้รัฐบาลเสียงบประมาณเพื่อชดเชยค่าทําลายสัตว์น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น ตัวอย่างโรคระบาดท่ีกรม
ปศุสัตว์ต้องชดเชยในกรณีท่ีตรวจพบโรค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนก เป็นต้น  

10.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
10.1 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 

 การนําบทเรียนสําคัญท่ีหน่วยงานได้รับจากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ไปใช้ในการพัฒนากระบวนงาน 
และ/หรือการออกแบบกระบวนงานใหม่ และ/หรือการปฏิรูปการบริหารจัดการ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
สสช./ศวพ. มีแนวทางพัฒนาการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการดังต่อไปน้ี 

1) การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (LIMS) จากระบบเครือข่ายภายใน (Local Area 
Network หรือ LAN) ให้เป็นระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) โดยท่ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรหรือผู้ใช้บริการจะมีเลขประจําตัว เม่ือต้องการทราบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
เพียงใส่รหัสเลขประจําตัวและหมายเลขตัวอย่าง ก็จะทราบได้ทันทีทางอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามทางเจ้าหน้าท่ีโดยตรงได้
เช่นกัน 

2) การพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบ ISO/IEC 17025:2005 ให้เป็นระบบเดียวกันท่ัวประเทศโดยเพ่ิม
ขอบข่ายโรคท่ีสําคัญต่อทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยของประชาชนเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความม่ันใจว่าห้องปฏิบัติการทุกส่วน
ของกรมปศุสัตว์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้กําหนดเป็นแผนงานท่ีชัดเจน 

3) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยการส่งไปฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ พร้อมท้ังเตรียม
ความพร้อมการตรวจโรคอุบัติใหม่/อุบัติซํ้า หรือโรคระบาดสัตว์ท่ีสําคัญต่อทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยของประชาชนอีกด้วย 

4) การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สสช. และ ศวพ. ท่ีได้จัดทําไว้ต้ังแต่ปี 2553 - 2557 
5) ปรับปรุงลดระยะเวลาในการทดสอบโรคให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
6) การดําเนินการของ สสช. และ ศวพ. ให้เข้าสู่ระบบ  ISO/IEC 9001:2008   ในส่วนบริหารจัดการ ภายในปี

พ.ศ. 2555 
7) การพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงปัจจุบันมีศูนย์

อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอนาคตอันใกล้จะดําเนินการศูนย์อ้างอิงโรคแท้ง
ติดต่อ 

10.2  ความยั่งยืนและการขยายผลการพัฒนา 
ทาง สสช. และ ศวพ. มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการขยายผลและเกิดความย่ังยืน สรุปได้ดังนี้ 
1) การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557  โดยมีการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พร้อมท้ังยกระดับศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการ สสช. และ ศวพ. ให้เทียบเท่านานาชาติ เพ่ือรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 

2) กําหนดให้การดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และ ISO/IEC 9001:2008  เป็นตัวชี้วัดของ
ผู้บริหาร สสช. และ ศวพ. ซ่ึงจะต้องรักษาให้ระบบดํารงอยู่โดยต้องจัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้เพียงพอ พร้อมท้ัง
พิจารณาว่าขอบข่ายใดควรเพ่ิม หรือ ขอบข่ายใดควรยกเลิก ให้สอดคล้องสภาวการณ์อันเป็นปัจจุบัน 
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3) มีการประเมินความพึงพอใจและสํารวจความต้องการของผู้รับบริการเป็นประจําปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงผลการสํารวจ
จะถูกนํามาสรุปและเข้าท่ีประชุมรวมของ สสช. และ ศวพ. เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการบริการต่อไป เช่น ผลการประชุม
ผู้รับบริการเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ให้รายงานผลการตรวจวินิจฉัยผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลการประชุมดังกล่าวได้นําเข้าเสนอในท่ีประชุมและสั่งการให้กลุ่มงานระบาดวิทยาดําเนินการต่อไป 

4) มีกิจกรรม Knowledge Management (KM) โดยมีการประชุมและอบรมเรื่องต่างๆ เช่น “การอบรมเร่ือง 
Biorisk Assessment (Biosafety)” หรือ “การอบรมเรื่อง Safety สําหรับบุคลากร” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการซ้อม
อัคคีภัย ซ่ึงกิจกรรม KM นี้ ทําให้งานต่างๆ มีการพัฒนาตลอดเวลา 

5) มีการเตรียมแผนสํารอง (Contingency Plan) และซักซ้อม  กรณีเกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ท่ีไม่คาดคิดมา
ก่อน โดยแผนดังกล่าวจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว์ เช่น สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักควบคุม 
ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ เป็นต้น 

6) ทํา Inter-laboratory Network กับห้องปฏิบัติการต่างประเทศ เช่น   Reference Laboratory for FMD 
(Pirbright, UK), EU/OIE & FAO Reference Laboratory for Brucellosis ANSES (Maisons-Alfort, France), Japan 
National Institute of Animal Health และ Australian Animal Health Laboratory เป็นต้น เพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทําให้มีการพัฒนาวิธีการตรวจใหม่ๆ ท่ีมีความแม่นยํา ถูกต้อง นอกจากน้ี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในลักษณะดังกล่าวเป็นการลดต้นทุนการตรวจวินิจฉัย โดยทําให้สามารถพัฒนาวิธีการตรวจและ
ทดสอบโรคท่ีใช้ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน มีผลให้การควบคุมโรคได้ดีข้ึน ทําให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
อย่างย่ังยืน 
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ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
(ตามแบบฟอร์มปี 2555) 

ช่ือผลงาน : การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดความขัดแย้งในชุมชนพ้ืนที่ อบต. กุดน้อย 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (รางวัลระดับดีเด่น ปี 2555) 
  

1. อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
ความเป็นมา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  มีภารกิจในการศึกษาคน้คว้าวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร สําหรับการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ศูนย์วิจัยฯ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมาได้ทําการส่งเสริมหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากเป็นพืชอาหารสัตว์
ท่ีให้ผลผลิตสูง เป็นหญ้าท่ีมีอายุหลายปี ทรงต้นเป็นกอตั้งตรง สูงประมาณ 3 - 4 เมตร แตกกอดี ระบบรากแข็งแรง ชอบ
ดินท่ีมีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวได้ทุก 40 - 60 วัน ผลผลิตน้ําหนักสดประมาณ 70 - 80 ตันต่อไร่ต่อปี มี
คุณค่าทางอาหารสูง โปรตีนประมาณ 8 - 10เปอร์เซ็นต์ ตอบสนองต่อการให้น้ําและปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี 
สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ท้ังในรูปแบบหญ้าสดและหญ้าหมัก จากข้อมูลดังกล่าวหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จึงเป็นอาหารหยาบ
คุณภาพดีเหมาะท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเลี้ยงโคนมได้เป็นอย่างดี  โดยศูนย์วิจัยฯ จะเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือ
เข้าร่วมโครงการ และให้คําแนะนําวิธีการปลูกพืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พร้อมท้ังสนับสนุนพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ให้
เกษตรกร จากการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีของศูนย์วิจัยฯ จากเดิมท่ีปฏิบัติไม่ค่อยประสบความสําเร็จ
เท่าท่ีควร เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมไม่สามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์ได้อย่างย่ังยืน 
ปัญหา 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน จ.นครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนท่ีสําหรับทําฟาร์มโคนม อย่างน้อย
ประมาณ 12 - 13 ไร่ มีแม่โครีดนมเฉลี่ยรายละ 30 ตัว ใช้แรงงานภายในครัวเรือนท่ีมีอย่างจํากัด 3 - 5 คน ในการเลี้ยงโค
นม ปัญหาท่ีพบคือ เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์น้อยทําให้ไม่มีอาหารหยาบคุณภาพดีสําหรับเลี้ยงโคนมได้เพียงพอตลอดท้ังปี 
จําเป็นต้องเสริมด้วยอาหารข้น หรือใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมีคุณค่าทางโภชนะตํ่าเป็นแหล่งอาหารทดแทน ซ่ึงทํา
ให้คุณภาพน้ํานมต่ําและมีต้นทุนในการเลี้ยงโคนมเพิ่มข้ึน 

จากข้อมูลการสํารวจของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมใน จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง มีความต้องการซ้ืออาหารหยาบคุณภาพดีท้ังแบบหญ้าสดและหญ้าหมัก
ตลอดท้ังปี มากกว่าปีละ 22,000 ตัน 

ประกอบกับ บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู่ท่ีตําบลกุดน้อย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ดําเนินธุรกิจการผลิตแป้งมันและสารให้ความหวานจากมันสําปะหลังเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา แต่ละปีมีการ
ดําเนินการผลิต 330 วัน จากขบวนการผลิตในแต่ละวันจะมีปริมาณนํ้าท้ิง วันละประมาณ 5,500 ลูกบาศก์เมตร เม่ือผ่าน
การบําบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่บ่อพักของบริษัท ซ่ึงติดกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดน้อย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ถึงแม้ว่าน้ําท้ิงได้ผ่านการบําบัดท่ีถูกต้องตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถใช้ในการปลูกพืชได้ แต่เนื่องจากน้ําท่ีผ่านการบําบัดมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง จึงทําให้นาข้าวของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบบ่อพักของโรงงานกว่า 300 ไร่ ไม่ติดดอกออกรวง ทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิด
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงข้ึนระหว่างบริษัทฯ และชุมชนฯ 

แผนผังการปฏิบติังานเดิม 
ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียด 

1  1.1 คัดเลือกเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมและแนะนําพันธุ์พืชอาหารที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1.2 ให้ความรู้ วิธีการปลูกการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ พืชอาหารสัตว์ 
1.3 สนับสนุนท่อนพันธุ์หน่อพันธุ์ 

2  2.1 รับท่อนพันธุ์หน่อพันธุ์เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 

 

ศูนย์ฯ/สถานีฯ  

เกษตรกร  
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ความสําคัญ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย และบริษัท คอร์นโปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด เห็นว่าการนําน้ําท่ีผ่านการบําบัดจากโรงงานมาใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์จะสามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร และเพ่ิมปริมาณอาหารหยาบคุณภาพดีสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทําให้ลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับบริษัทได้อย่างย่ังยืน ตลอดจนช่วยให้ผู้เลี้ยงโคนมมีพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดีกินตลอดท้ังปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จึงได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลกุด
น้อย และบริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดความ
ขัดแย้งในชุมชนตําบลกุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในพ้ืนท่ี 300 ไร่ รอบโรงงาน 

2.   อธิบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ในหัวข้อดังนี้ 

2.1  การกําหนดนโยบายขององค์การ 
กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ความสําคัญและมุ่งเน้นในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม โดย

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกกระบวนงานท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว์ เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
การอํานวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน ผู้บริหารของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์  จึงได้นําแนวนโยบายของกรมปศุสัตว์มากําหนดเป็น
นโยบายท่ีเป็นรูปธรรมขององค์การท่ีจะนําไปใช้ปฏิบัติท่ัวประเทศ คือ 

1) การกําหนดนโยบายมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้สํานักพัฒนาอาหารสัตว์เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
อาหารสัตว์ 

2) กําหนดแนวทางเพื่อการตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิตพืชอาหารสัตว์ให้
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ให้
เข้มแข็ง 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนและบริการด้านอาหารสัตว์ 

2.2  การกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในองค์การและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวนโยบายข้างต้น สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ จึง

กําหนดกลยุทธ์ร่วมกันในระดับองค์การ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาความม่ันคงด้านอาหารสัตว์” ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1) วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
2) พัฒนาอาหารสัตว์ 

(1) ผลิตพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
(2) พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ 
(3) พัฒนาอาชีพผลติพืชอาหารสัตว์ 
(4) พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

2.3  การกําหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐนี้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด สํานักพัฒนาอาหารสัตว์จําเป็นต้องกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
1) มีช่องทางรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และตอบสนองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
2) ให้มีระบบบริหารข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยํารวดเร็ว ให้ตอบสนองทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการลดต้นทุนของตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพของผลการ

ดําเนินการ 

3.  อธิบายแนวคิด วิธีการ และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

3.1  การกําหนดและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะใช้ข้อตกลงร่วมกันเป็นตัวกําหนดเป้าหมาย โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะร่วม

หารือเพ่ือปรึกษาแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ก่อนกําหนดเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัด เช่น การกําหนด
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เป้าหมายการผลิตพันธ์ุพืชอาหารสัตว์พันธ์ุดี การผลิตกล้าพันธ์ุ และหน่อพันธ์ุ การพัฒนาอาชีพเกษตรกรผลิตพืชอาหาร
สัตว์ของศูนย์ฯ/สถานีฯ ในแต่ละปี ซ่ึงแนวทางการบริหารงานลักษณะนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี โดยจะ
ทําให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

วัฒนธรรมองค์การเน้นการสร้างจิตสํานึกการบริการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ/สถานีฯ ในสังกัดสํานักพัฒนาอาหาร
สัตว์ให้ความสําคัญกับการมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี โดยถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าท่ีต้องให้
ความสําคัญกับการสื่อสารและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

การจัดประชุมเพ่ือฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ/สถานีฯ ในสังกัดสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้รับบริการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานและเพ่ิมความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการดําเนินงานของ
หน่วยงาน โดยจะติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

3.2  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญขององค์การ โดยอาศัย

คณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) ในองค์การ และให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การนําองค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพ่ือนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับองค์การ 
สําหรับปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการปฏิบัติงานซ่ึงถือว่าเป็นการลดข้ันตอนและเวลาในการเรียนรู้ลง เช่น การทํา
คู่มือการปฏิบัติงานบริการให้คําแนะนําด้านอาหารสัตว์ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผลิตหน่อ
พันธ์ุ/กล้าพันธ์ุ/ท่อนพันธ์ุพืชอาหารสัตว์จําหน่าย 

3.3  การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
การสนับสนุนการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาจัดทําโปรแกรม Farmer ฐานข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตท่อนพันธ์ุ และการแจกจ่ายท่อนพันธ์ุจากการให้บริการ และ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้องแม่นยําและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน 

การติดต่อข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกองค์การ ติดต่อผ่านการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต 
โดยท่ีผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการและข้อมูลต่างๆ ขององค์การได้สะดวกและรวดเร็ว 

3.4  เรื่องอื่น (ถ้ามี)  

4.  อธิบายแนวคิด วิธีการ และการดําเนินการในการให้ความสําคัญกับประชาชน และการบริการ  

4.1  ช่องทาง วิธีการ การรับฟังและรวบรวม ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ได้มีช่องทาง วิธีการ การรับฟังและรวบรวมความต้องการและความคิดเห็นจากเกษตรกร

ผู้รับบริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์การได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
จดหมาย แบบสํารวจความพึงพอใจ  กล่องแสดงความคิดเห็น ซ่ึงความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาจาก หัวหน้ากลุ่มงานของศูนย์ฯ/สถานีฯ กรณีต้องการการตัดสินใจระดับสูง หัวหน้ากลุ่มงานของศูนย์ฯ/สถานีฯ 
จะนําเสนอผู้อํานวยการศูนย์ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้ทันท่วงที  ท้ังนี้โดย
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจจากหลายช่องทาง เช่น  มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 
ศูนย์ฯ/สถานีฯ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบกิจการ และเกษตรกร มีการตรวจติดตามผลการดําเนินการและรับ
ฟังข้อคิดเห็น รวมถึงการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจเพ่ือสอบถามเกษตรกร และรวบรวมข้อคิดเห็น เพ่ือนํามาวิเคราะห์
และสรุปผลการดําเนินงานรายงานผลการสํารวจ 

4.2  วิธีการในการสร้างการทํางานแบบหุ้นส่วน 
มีการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยศูนย์วิจัย

และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย และบริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย)
จํากัด จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานเพ่ือพัฒนางานให้ดีข้ึน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาทําหน้าท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและท่อน
พันธ์ุหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพ่ือผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เสบียงสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้
ตลอดท้ังปี โดยให้ อบต. กุดน้อยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมถึงโรงงาน บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย)
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จํากัด พิจารณาการติดต้ังระบบการจ่ายน้ํา เพ่ือบริจาคน้ําท่ีได้รับการบําบัดแล้ว และตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพของโรงงาน 
บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้แก่เกษตรกร โดยจะมีการติดตามตรวจเยี่ยมผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง  

4.3  ช่องทาง วิธีการ ในการเข้าถึงการบริการแบบบูรณาการ 
เกษตรกรผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย เข้าถึงบริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมาได้โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์การได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
จดหมาย แบบสํารวจความพึงพอใจ  กล่องแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีต้องการการตัดสินใจระดับสูง หัวหน้ากลุ่มงานจะนําเสนอผู้อํานวยการศูนย์ เพ่ือ
พิจารณาตัดสินใจเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้ทันท่วงที 

4.4  การขยายโอกาสในงานบริการภาครัฐในกลุ่มต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
การขยายโอกาสบริการ ผู้รับบริการสามารถนําโครงสร้างเกษตรกรผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย

นี้ ไปใช้ขยายผลเป็นต้นแบบกับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเร่ิมจากปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีใช้เลี้ยงโคนมตลอดทั้งปี และสามารถนําไปใช้กับสัตว์กระเพาะรวมชนิดอ่ืน เช่น โคเนื้อ 
แพะ แกะ ได้หรือผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

4.5   เรื่องอื่น (ถ้ามี) 

5.  แนวคิด วิธีการ ในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรมในการทํางาน 

5.1  การให้ความสําคัญกับสิ่งท้าทายขององค์การ 
บุคลากรในหน่วยงานให้ความสําคัญกับสิ่งท้าทายขององค์การ โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม

ในการทํางานจากการทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และเกษตรกรใน
ชุมชน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

5.2  การสร้างสรรค์การให้บริการใหม่เพ่ือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการสร้างสรรค์ให้ความสําคัญกับการใช้รูปแบบของการทํางานแบบมีส่วนร่วมขององค์การภาครัฐ เอกชน 

และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเกษตรกรในชุมชน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และก่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่บุคลากรในหน่วยงานและเกษตรกรผู้รับบริการ 

5.3  การปรับใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
นําความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยและงานวิชาการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยถ่ายทอดให้บุคลากรใน

หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ และสามารถนํามาดําเนินการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. อธิบายการให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ในหัวข้อดังนี้ 

6.1  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
อบต. เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรและเสนอให้โรงงานทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนติดต้ังระบบ

น้ําท้ิงและกากตะกอนจากโรงงาน เม่ือทราบกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมา เพ่ือให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับพันธ์ุหญ้า การเตรียมพ้ืนท่ี การปลูกและดูแลรักษารวมถึงการ
ถนอมพืชอาหารสัตว์และสนับสนุนท่อนพันธ์ุให้แก่เกษตรกรผู้รับบริการ โดยเกษตรกรผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการเดินทางเพื่อไปติดต่อหลายหน่วยงาน 

6.2 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
กรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกและให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกร เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน การบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

โรงงานมีอํานาจตัดสินใจในการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรจากโรงงาน 
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6.3 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการ เงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการท่ีชัดเจน เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

6.4 การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
สามารถผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีให้มีเพียงพอต่อความต้องการของโคนมในประเทศ  

6.5 การนําองค์ความรู้/เทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน/บริการ 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์นําองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยของสํานักฯ มาทําการทดสอบภายในหน่วยงานและนําไป

ถ่ายทอดและสาธิตเทคโนโลยีด้านพืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพ่ือมาใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต โดยนําองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการทํางานแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ โดย
มีเจ้าหนา้ท่ีจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เป็นผู้ให้คําแนะนําและประสานงาน 

6.6  เรื่องอื่นๆ ถ้ามี  

7.  อธิบายขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โปรดเรียงตามลําดับเหตุการณ์ 
การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดความขัดแย้งในชุมชนพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย 

มีข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 
1) องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย รับสมัครเกษตรกรท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการ  
2) โรงงาน บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและความพร้อมของเกษตรกรเพื่อ

ติดต้ังระบบการจ่ายน้ําท่ีได้รับการบําบัดจากบ่อพักไปยังแปลงหญ้าของเกษตรกร 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาให้ความรู้ข้อมูลทางวิชาการแก่เกษตรกรด้านการปลูก เก็บเกี่ยว 

ถนอมพืชอาหารสัตว์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 
นําโครงสร้างนี้ไปใช้ขยายผลเป็นต้นแบบกับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยเริ่มจากปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีใช้เลี้ยงโคนมตลอดท้ังปี 

8.  อธิบายเก่ียวกับผู้มีส่วนร่วมท่ีทําให้การปรับปรุงประสบความสําเร็จ และอธิบายปัจจัยหลักท่ีทําให้การดําเนินการ
ประสบความสําเร็จ 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์และศูนย์ฯ/สถานีฯ เป็นผู้นําเสนอแนวทางแก้ปัญหา และร่วมมือกับโรงงาน บริษัท 
คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด และองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท่ีเป็นผู้ท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียซ่ึงได้แก่ 

1) เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือการจําหน่าย ท่ีได้รับทรัพยากรของโรงงาน ได้แก่ น้ําเสียท่ีผ่านการบําบัด
แล้ว และกากตะกอนจากบ่อพัก) เพ่ือนํามาใช้ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ 

2) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีอาหารหยาบคุณภาพดีใช้เลี้ยงโคนมตลอดท้ังปี 

9.  อธิบายผลของการนํานวัตกรรมไปปรับใช้และผลประโยชน์สําคัญท่ีได้รับจากกิจกรรมริเริ่มกิจกรรม/โครงการ ใน
หัวข้อดังนี้ 

9.1  สภาพการปฏิบัติงานใหม่ภายหลังมีการปรับปรุงและพัฒนาบริการการปฏิบัติงาน 
แผนผังการปฏิบติังานใหม่ 

ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
1  1.1 เกษตรกรแสดงความจํานงเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

2  2.1 พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร (ในพ้ืนที่ใกล้เคียงโรงงานจํานวน 300 ไร่ ) 

3  3.1 พิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ใช้ทรัพยากรของโรงงาน (น้ําและกากตะกอนจากบ่อ
พัก) ให้เกษตรกร 

อบต. 

โรงงาน 

เกษตรกร 
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ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียด 
4  

 
 
 

4.1 พิจารณาเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ 
4.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ/สถานีฯ ดําเนินการให้ความรู้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์และการ

ถนอมพืชอาหารสัตว์ 
4.3 แนะนําพันธุ์พืชอาหารที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เกษตรกรรับแจกหน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์ 
4.4 เจ้าหน้าที่ติดตามให้คําแนะนําระหว่างการดําเนินงาน 

5  5.1 รับบริการปัจจัยการผลิตจากโรงงาน 
5.2 รับท่อนพันธุ์หน่อพันธุ์และความรู้จากศูนย์ฯ/สถานีฯ 

9.2  ประโยชน์และจุดเด่นของการปรับปรุง 

ประโยชน์ 
- แก้ไขปัญหาพืชอาหารสัตว์ขาดแคลน ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้เลี้ยงสัตว์เพียงพอ

ตลอดท้ังปี 
- แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและรวมถึงต้นทุนการผลิตน้ํานม 
- เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต 
- เกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการแปลงหญ้าและการแปรรูปท่ีเหมาะสม 
- แก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 จุดเด่น 
- เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ โดยสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาหารสัตว์ บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด และองค์การปกครองส่วนตําบลกุดน้อย เพ่ือแก้ไขปัญหาพืชอาหารสัตว์
ขาดแคลน และปัญหามลภาวะในชมุชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

9.3  ผลของตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติประสิทธิภาพการให้บริการ 
 การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ 

- 
 การดําเนินการตามมาตรฐานงานท่ีกําหนด 

ดําเนินการได้ตามมาตรฐานการบริการท่ีกําหนดทุกข้ันตอน 
 ผลของตัวชี้วัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการอ่ืนๆ 
- ชุมชนสามารถลดมลภาวะท่ีจะเกิดจากการผลิตของเสียจากโรงงาน 
- เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์มีรายได้จากการจําหน่ายอาหารหยาบสด/หมักตลอดท้ังปี 
- คุณภาพน้ํานมในฟาร์มของเกษตรกรท่ีซ้ืออาหารหยาบคุณภาพดีสมํ่าเสมอ 
- ประชาชนในชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากของเสียท่ีปล่อยจากโรงงาน 

มิติคุณภาพการให้บริการ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ ดังนี้  
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการเป็นประจําทุกปี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2554 ได้ผลร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงาน 
ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 9 แห่ง และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ 20 แห่ง ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อหน่วยงานกรอกแบบสอบถาม หน่วยงานละ 200 ราย รวมท้ังสิ้น 5,800 ราย ผลการดําเนินงานคิดเปน็ร้อยละ 89.37  

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง  ๆท่ีเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานหรือบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ของโครงการนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย : บริษัท คอร์น 

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยที่โรงงานสามารถกําจัดของเสียโดยไม่ส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อม 
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในชุมชนกับโรงงาน รวมถึงเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนในการกําจัดของเสียของโรงงานลงได้ 

ศูนย์ฯ/สถานีฯ 

เกษตรกร 
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สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ดําเนินการสอบถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานเพ่ือให้
ทราบผลความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ 

 การจัดการข้อร้องเรียน หรือ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์มีแนวทางจัดการกับข้อร้องเรียน หรือความพึงพอใจดังนี้ 
1)  มีเว็บไซต์ท่ีสามารถแจ้งความต้องการหรือร้องเรียนได้ตลอดเวลา ดังนั้นประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร

หรือประกาศของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ท้ัง 29 แห่ง ได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือบอร์ดติดประกาศของหน่วยงานซ่ึงข้อมูลจะ
เป็นปัจจุบันเสมอ 

มิติความคุ้มค่า 
 การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน  

แนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการภาคประชาชนมีดังนี้ 
1) บริการสนับสนุนท่อนพันธ์ุหน่อพันธ์ุพืชอาหารสัตว์พันธ์ุดีแก่เกษตรกรผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่า

พันธ์ุหรือสามารถซ้ือท่อนพันธ์ุได้จากเกษตรกรเครือข่ายในราคาไม่แพง 
2) มีการฝึกอบรมให้เกษตรกรในชุมชน มีความเข้าใจในการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี 

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม 
แนวทางความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของผู้รับบริการมีดังนี้ 
1) ลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ี  
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
3) ช่วยลดต้นทุนในการกําจัดของเสียและมลภาวะภายในชุมชนเนื่องจากการนําของเสียจากโรงงานมาใช้

ประโยชน์  

10.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

10.1 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 
สามารถนํากระบวนงานน้ีไปใช้ในพ้ืนท่ีเลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ ในพ้ืนท่ีเขตอ่ืนๆ ได้ ท้ังในแหล่งท่ีมีน้ําเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือน้ําท้ิงจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือนํามาใช้เป็นปุ๋ยสําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ และพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต 

10.2 ความยั่งยืนและการขยายผลการพัฒนา 
เป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากของเสียในโรงงานเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในการสร้างรายได้

และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนมและเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชอาหารสัตว์
ส่งผลให้ต้นทุนการเล้ียงสัตว์ลดลงด้วย นอกจากนั้นยังสามารถนํามาใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงสัตว์จํานวนมากและไม่สามารถ
กําจัดของเสียภายในฟาร์มได้ในระยะเวลาอันสั้น สามารถนําของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตพืชอาหารสัตว์
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของโคเนื้อ โคนม แพะ แกะ อย่างเพียงพอและย่ังยืนในอนาคต 
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ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
(ตามแบบฟอร์มปี 2555) 

ช่ือผลงาน : การผลิตไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่อย่างย่ังยืน (รางวัลระดับดีเด่น ปี 2555) 

1.  อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พันธ์ุ รักษาพันธ์ุ พัฒนาพันธ์ุ ผลิตสัตว์พันธ์ุดี ในส่วนของ

ไก่พ้ืนเมืองได้ดําเนินงานมานานกว่า 30 ปี การปฏิบัติงานเดิมเป็นการให้บริการเชิงรับท่ีให้บริการตามเป้าหมายและ
งบประมาณท่ีได้รับจํากัดในแต่ละปี ทําให้เกิดปัญหาด้านการบริการแก่ประชาชน ได้แก่ การผลิตพันธ์ุไก่ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ศักยภาพของพันธ์ุไก่ตํ่า และการให้บริการทางเดียวไม่ได้ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ โดย
ในด้านปริมาณการผลิตไก่ในแต่ละปีท่ีมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกษตรกรต้องรอนานหลายเดือนหรืออาจเป็นปี กว่า
จะได้รับพันธ์ุตามคิวท่ีจองไว้ ทําให้ไม่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ เพราะจํานวนและเวลาท่ีจะได้รับพันธ์ุไม่แน่นอนทําให้
การใช้โรงเรือนไม่คุ้มค่า สําหรับด้านพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองซ่ึงมีจุดอ่อนด้านสมรรถภาพการผลิต อาทิ อัตราการเจริญเติบโต และ
การให้ผลผลิตไข่ตํ่า ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญมาจากไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธ์ุ ส่วนการให้บริการท่ีเป็นการให้บริการทาง
เดียว ไม่เคยมีการติดตามการใช้ประโยชน์ของพันธ์ุไก่/การสํารวจความพึงพอใจ ปัญหาหรือข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ผู้รับบริการ ทําให้ผลการดําเนินงานด้านไก่พ้ืนเมืองไทยไม่สามารถก้าวรุกไปถึงการสร้างให้เป็นอาชีพทางเลือกของชุมชนได้ 
ท้ังท่ีไก่พ้ืนเมืองให้ผลท่ีดีท้ังในด้านความย่ังยืน การพ่ึงพาตนเองโดยไม่ต้องนําพันธ์ุเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นไก่ท่ี
คุณค่าทางการบริโภคสูงกว่าไก่พันธ์ุอ่ืนๆ เป็นท่ีนิยมบริโภคของคนไทยและต่างประเทศ 

เม่ือเทียบกับประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศในเอเชียท่ีมีรายได้ประชากรใกล้เคียงกับไทย และยังมีอัตราการบริโภค
เนื้อไก่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 10 กก./คน/ปี (ไทย 15.5 กก./คน/ปี) นอกจากนี้ประชาชนจีนนิยมบริโภคไก่พ้ืนเมือง
มากกว่าไก่เนื้อ เพราะมีเนื้อแน่น (Firmness) รสชาติ (Flavor) ดี ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกับคนไทย พบว่าคนจีนบริโภคไก่
พ้ืนเมืองและลูกผสมพ้ืนเมืองถึงร้อยละ 50 ของการบริโภคไก่ท้ังหมดของประเทศ ขณะท่ีไทยมีการบริโภคไก่ประมาณ 650 
ล้านตัว/ปี แต่ไก่พ้ืนเมืองและลูกผสมพ้ืนเมืองมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าโอกาสและช่องทาง
การตลาดของไก่พ้ืนเมืองไทยยังไปได้อีกไกลมาก 

ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่เป็นไก่พ้ืนเมืองไทยพันธ์ุแท้ ท่ีพัฒนาพันธ์ุโดยความร่วมมือของกรมปศุสัตว์และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2550 ท่ีศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ โดยมี
ข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกตามหลักวิชาการ มีลักษณะภายนอกซ่ึงได้แก่รูปร่างลักษณะหงอนและสีขนสมํ่าเสมอเป็นเอกลักษณ์ 
ตรงตามลักษณะประจําพันธ์ุและสามารถใช้จําแนกพันธ์ุได้ มีลักษณะประจําพันธ์ุท้ังลักษณะ
ทางคุณภาพ (Qualitative traits) และ ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative traits) 
เช่นเดียวกับไก่พันธ์ุแท้ต่างๆ ของท่ัวโลก ทําให้ประเทศไทยสามารถแสดงความเป็นเจ้าของ
พันธ์ุได้และยังมีสมรรถภาพการผลิตโดยการเลี้ยงในระบบฟาร์มสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองท่ัวไป มี
น้ําหนักตัวท่ีอายุจําหน่าย (12 และ 16 สัปดาห์) สูงกว่า 30% และผลผลิตไข่ท้ังปีสูงกว่า 
40% สามารถเลี้ยงรอดได้ดีในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรในหมู่บ้าน มีความเป็นแม่ท่ีดี
สามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ให้จํานวนลูกไก่สูงกว่าไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรกว่า 30%  
โดยลักษณะภายนอกประจําพันธ์ุไก่ท่ีสําคัญคือ ขนลําตัวสีดํา สร้อยคอ-หลังสีแดงประดู่ 
ผิวหนังสีขาวอมเหลือง ปากและแข้งสีดํา มีเนื้อแน่นนุ่ม คอเลสเตอรอลต่ํากว่าไก่เนื้อทาง
การค้า (20.0 กับ 51.2 มิลลิกรัม ตามลําดับ) และการท่ีไก่มีขนลําตัวสีดํา ปากสีดํา และแข้งสี
ดํา ทําให้ลูกไก่ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุแท้หรือลูกผสมฯ ให้ขนตัว แข้งและปากสีดํา เป็นท่ี
ต้องการของตลาดส่วนใหญ่ของประเทศไทย เนื่องจากผู้บริโภคม่ันใจได้ว่าไก่ท่ีซ้ือเป็นไก่
พ้ืนเมืองหรือลูกผสมพ้ืนเมืองฯ จริง เพราะแม้ชําแหละไก่แล้ว สีขนและสีปากจะหายไป แต่สี
แข้งยังคงเป็นสีดํา 

การพัฒนาพันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่และสร้างการใช้ประโยชน์พันธ์ุไก่ สามารถนํามาแก้ไขข้อจํากัดของพันธ์ุ
ไก่พ้ืนเมืองและงบประมาณท่ีทําให้ปริมาณการผลิตไก่ของกรมปศุสัตว์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทําให้ไม่
สามารถเลี้ยงไก่เพ่ือสร้างรายได้เช่นสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เนื่องจากมีปัญหาท้ังจํานวนและความต่อเนื่องในการได้รับพันธ์ุ รวมถึงไม่
สามารถกําหนดอายุไก่ท่ีต้องการ เพราะกรมปศุสัตว์มีการจําหน่ายพันธ์ุเฉพาะลูกไก่แรกเกิด นอกจากน้ีสถานท่ีต้ังของ

แผนภาพที่ 1 การปฏิบัติงานเดิม 
ก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง 
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หน่วยผลิตพันธ์ุ ไม่มีครอบคลุมทุกจังหวัด ทําให้เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่จังหวัดนอกสถานท่ีต้ัง ต้องเสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากการเดินทางและขนส่งไก่ จากปัญหาและสภาพการปฏิบัติงานเดิม หากไม่มีการริเร่ิมดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
นอกจากจะเป็นการเสียโอกาสการใช้ประโยชน์พันธ์ุไก่พ้ืนเมืองแล้ว ในอนาคตไก่พ้ืนเมืองไทยอาจลดปริมาณลงเร่ือยๆ เช่น
ปศุสัตว์อ่ืนๆ ของไทย อาทิ ควาย โคเนื้อ เป็นต้น 

2.  อธิบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ในหัวข้อดังนี้ 

2.1  การกําหนดนโยบายขององค์การ 
  ด้วยงบประมาณของหน่วยงานรัฐท่ีจํากัดร่วมกับสมรรถภาพการผลิตท่ีตํ่าและความไม่เพียงพอของพันธ์ุไก่ ทําให้
เกษตรกร/ประชาชนเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ไก่พ้ืนเมืองไทย กรมปศุสัตว์ซ่ึงมีนโยบายการ
ทํางานท่ี สร้างความสุข ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ จึงได้ดําเนินการวิจัยพัฒนาพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขัน, สร้างการรับรู้พันธ์ุไก่ในกลุ่มเกษตรกร ประชาชน และผู้บริโภค, สร้างเครือข่ายการผลิตพันธ์ุไก่ในชุมชน จนถึง
เครือข่ายย่อยต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพทางเลือก ทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีด้วย
จิตบริการ สร้างความสุขให้ทุกคน 
 ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ในทุกระดับ ต้ังแต่อธิบดีลงมา ได้ให้นโยบาย พร้อมท้ังให้การสนับสนุน ติดตามตรวจเย่ียม
การดําเนินงานท้ังท่ีศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์และเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ทําให้ได้กําลังใจ ข้อแนะนําในการปรับปรุง
การดําเนินงาน   

2.2  การกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
 การดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลสําเร็จและสามารถตอบสนองผู้รับบริการ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ท่ีเร่ิมจากวิจัยศึกษา

จนได้ผลสําเร็จก่อนจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีได้สู่ผู้ใช้ ดังนั้นกรมปศุสัตว์ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงเป็นแหล่งทุนวิจัยของประเทศ ดําเนินงานโครงการวิจัยการสร้างฝูงไก่พ้ืน
เมืองไทย (ประดู่หางดําเชียงใหม่) หลังจากได้ฝูงไก่พันธ์ุแท้ ดําเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อนําพันธ์ุไก่ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ การสร้างการรับรู้พันธ์ุไก่ การสร้างอัตลักษณ์พันธ์ุไก่ การติดตามการใช้ประโยชน์พันธ์ุไก่ การสร้างเกษตรกรและ
ฟาร์มเครือข่ายผลิตพันธ์ุไก่ การพัฒนาระบบการผลิตไก่ของเกษตรกรและฟาร์มเครือข่ายสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

โดยในระหว่างการดําเนินงานได้สอบถามความเห็นของเครือข่าย ประชาชน ผู้บริโภค ตลอดจนผู้บริหารของกรม
ปศุสัตว์ เพ่ือนํามาใช้ประกอบในการทํางาน กําหนดกลยุทธ์ อาทิ การให้ชิมเนื้อไก่พบว่าผู้บริโภคให้ความพึงพอใจโดยรวม
ได้คะแนน 4.16 – 4.17 หมายถึง พึงพอใจมาก  ส่วนอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้แนวทางการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ การ
กระจายพันธ์ุไก่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนและมีคุณภาพ ต้ังเครือข่ายให้ครบวงจรการผลิต เป็นต้น 

2.3  การกําหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 
- สร้างฝูงไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุแท้  พันธ์ุประดู่หางดําเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการผลิตสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองท่ัวไป 25 – 30%  

โดยมีความสามารถของพันธ์ุในการผลิตไก่พันธ์ุแท้ และลูกผสมท่ีดีท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม, สร้างการรับรู้/รู้จัก
ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ในกลุ่มผู้บริโภคและประชาชน, สร้างเครือข่ายฟาร์ม เกษตรกร เครือข่ายย่อยอ่ืนๆ ของไก่ประดู่
หางดําเชียงใหม่ พัฒนาระบบการผลิตสู่อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค นําไปสู่ความม่ันคงทางอาหารท่ีปลอดภัย และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- เพ่ิมกําลังการผลิตพันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่จากท่ีผลิตได้ 120,000 
ตัว/ปี ของความต้องการเป็นผลิตให้ได้มากกว่า 10 เท่าหรือ 1,500,000 ตัว/ปี ในเวลา 5 ปี  โดยการร่วมมือกับเครือข่าย 
ภายใต้การผลิตตลอดห่วงโซ่ท่ีได้มาตรฐาน 

- ติดตามการใช้ประโยชน์พันธ์ุไก่และความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาพัฒนาการ
ให้บริการ  

3.  อธิบายแนวคิด วิธีการ และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

3.1  การกําหนดและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
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การพัฒนาไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางดําเชียงใหม่) เชิงเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองอาชีพเกษตรกรและผู้บริโภค โดย
การสร้างจิตบริการ และเปลี่ยนแปลงการให้บริการจากหน่วยงานทําเอง เป็นร่วมมือกันทํากับชุมชน ในรูปแบบของการ
สร้างเครือข่ายไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่              

3.2  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน 
- ได้ริเริ่มการทํางานเชิงรุกเพ่ือสร้างสรรค์งานบริการใหม่ โดยความร่วมมือของกรมปศุสัตว์กับสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) โดยผู้บริหารของหน่วยงานรัฐท้ังสองแห่ง เห็นชอบในหลักการ
ดําเนินงาน ส่งต่อให้นักวิชาการของกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดําเนินงาน โดยได้รับ
ข้อแนะนําและให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. เพ่ือการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงและผลิตไก่พ้ืนเมืองไทย ท่ีก่อให้เกิดโอกาสท่ีดี
อย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิตท้ังด้านพันธ์ุไก่ การผลิตพันธ์ุ การเลี้ยง 
โรงฆ่า การตลาด มาตรฐานอาหารปลอดภัย จนถึงทางเลือกของผู้บริโภคไก่ 
ซ่ึงด้านมาตรฐานการผลิตนอกจากศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์แล้วยังต้องมี
หน่วยงานสํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ ร่วมในการกําหนดและรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ สําหรับ
ข้ันตอนของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบเริ่มต้ังแต่การสร้างฝูงไก่
พ้ืนเมืองพันธ์ุแท้ จากนั้นได้มีโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างการรับรู้/รู้จัก
พันธ์ุไก่ การสร้างเครือข่ายฟาร์ม เกษตรกร และเครือข่ายอ่ืนๆ การติดตาม
การนําพันธ์ุไก่ไปใช้ประโยชน์ การสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของพันธ์ุ การ
พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน ดังแผนภาพที่ 2 

- นอกจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานรัฐแล้ว สิ่งท่ีสําคัญ
คือการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ท่ีต้องเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็น 
ความสมัครใจในการเลือกเป็นเครือข่ายต่างๆ ตามความถนัด ซ่ึงต้องมีท้ังการประชุมหารือร่วมกัน การทําเวิร์คช็อป การดู
งานซ่ึงกัน การหาช่องทางเชื่อมโยงกันของเครือข่าย 

3.3  การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
- มีการบันทึกข้อมูล ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้มารับบริการ ได้แก่ ผู้มาจองคิวขอซ้ือพันธ์ุไก่ท้ังท่ีศูนย์วิจัย

และบํารุงพันธ์ุสัตว์และที่เครือข่ายฟาร์มผลิตพันธ์ุไก่ ทําให้ทราบเป้าหมายความต้องการและยังแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการผลิตให้เพียงพอ ทันเวลากับความต้องการ 

- มีการนํางานเครือข่ายฟาร์มและเกษตรกรข้ึนแสดงบนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ ซ่ึงมีท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ของ
ฟาร์มเครือข่ายและเกษตรกรเครือข่าย ทําให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้  และ
สามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนความรู้กันเองโดยไม่ต้องผ่านทางหน่วยงานราชการ 

4.  อธิบายแนวคิด วิธีการ และการดําเนินการในการให้ความสําคัญกับประชาชน และการบริการ  

4.1 ช่องทาง วิธีการ การรับฟังและรวบรวม ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
- ในระยะแรกของการดําเนินการมีการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายกันอย่าง

ต่อเนื่อง ทุกๆ 2 – 4 สัปดาห์ โดยหมุนเวียนไปประชุมหารือท่ีเครือข่ายต่างๆ มีการดูงานและฝึกอบรมท่ีศูนย์วิจัยและบํารุง
พันธ์ุสัตว์ เพ่ือให้เห็นและทราบถึงความพึงพอใจในพันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ท่ีเป็นฝูงต้นพันธ์ุ  หลังจากการดําเนินงาน
ของเครือข่ายนั้นๆ สามารถอยู่ได้เอง ก็จะไปดําเนินงานในเครือข่ายท่ีต้ังข้ึนใหม่ แต่ก็ยังมีการประสานงาน ติดต่อกันอย่าง
ต่อเนื่องทางโทรศัพท์  และอย่างน้อยทุกๆ เดือนเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุก็ต้องไปเยี่ยมติดตามงานท่ีเครือข่าย
ต่างๆ อยู่เป็นประจําต่อเนื่อง 

- มีการติดตาม สํารวจ สอบถามถึงการนําพันธ์ุไก่ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การพัฒนา
พันธ์ุให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และได้ข้อมูลการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและผลตอบแทนท่ีได้ โดยผลการดําเนินงาน เม่ือมี
การปรับปรุงครบ 1 ปี พบว่าจากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกร ถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง
ของกรมปศุสัตว์ พบว่าด้านพันธ์ุไก่ อยู่ในระดับคะแนน 4.58 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด และด้านคุณภาพของไก่ ได้

แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการพัฒนา 
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ 
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คะแนน 4.42 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด เช่นกัน ปัญหาอุปสรรคหลักในการซ้ือพันธ์ุไก่จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ระยะเวลา
ในการจองลูกไก่จนถึงได้รับไก่นานมาก จํานวนไก่ท่ีได้รับไม่เพียงพอ และระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยกับศูนย์วิจัยฯ ไกล ส่วน
การสอบถามถึงเกษตรกรท่ีซ้ือพันธ์ุไก่จากเครือข่าย พบว่าด้านพันธ์ุไก่ อยู่ในระดับคะแนน 4.67 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
และด้านคุณภาพของไก่ ได้คะแนน 4.02 หมายถึง พึงพอใจมาก ปัญหาอุปสรรคหลักในการซ้ือพันธ์ุไก่ ได้แก่ คิวจองนาน 
และมีจํานวนไก่ไม่เพียงพอกับความต้องการ สําหรับข้อเสนอแนะคือ ควรมีการผลิตพันธ์ุไก่ให้เพียงพอกับการจอง, ได้รับ
พันธ์ุอย่างต่อเนื่อง และควรมีสื่อกลางระหว่างผู้เลี้ยงไก่กับพ่อค้า จะเห็นได้ว่าเม่ือดําเนินงานได้ 1 ปี พบว่าการใช้ประโยชน์
ของพันธ์ุไก่ ยังพบว่าปัญหาหลักอยู่ท่ีจํานวนกําลังการผลิตในทุกระดับ ไม่ว่าศูนย์วิจัยฯ หรือเครือข่าย ยังมีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ แต่ปัจจุบันเม่ือดําเนินงานได้เกือบ 4 ปี โดยติดตามสํารวจสอบถามอย่างต่อเนื่อง พบว่าเร่ิมมีความเพียงพอ
ของพันธ์ุไก่โดยมีปริมาณการผลิตกว่าร้อยละ 40 ของความต้องการ ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีต้ังเป้าหมายไว้ และความพึงพอใจ
มากท่ีสุดท้ังด้านพันธ์ุไก่และคุณภาพของเกษตรกรสื่อให้เห็นถึงโอกาสสําหรับการสร้างเป็นอาชีพทางเลือกได้ 

4.2  วิธีการในการสร้างการทํางานแบบหุ้นส่วน 
- ห่วงโซ่การผลิตไก่มีชีวิตเร่ิมจากกรมปศุสัตว์ไปสู่ชุมชน ได้แก่ จากฟาร์มเครือข่ายผลิตพันธ์ุไปสู่เกษตรกรเครือข่าย

ผลิตพันธ์ุ ฟาร์มเครือข่ายไก่พันธ์ุขุน เกษตรกร/ประชาชนท่ัวไป เครือข่ายผู้ชําแหละ ส่วนไก่สดเริ่มจากเครือข่ายจําหน่ายไก่
สด เครือข่ายร้านอาหาร ไปสู่ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าแต่ละเครือข่ายมีหน้าท่ี/แบ่งหน้าท่ีในการผลิตคนละส่วนท่ีต่อเนื่องกัน 
ต้องมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน เร่ิมจากศูนย์วิจัยฯ จะเป็นตัวกลางหลักในการประสาน แก้ไขปัญหา ผลิตพ่อแม่
พันธ์ุท่ีมีคุณภาพให้เครือข่ายฟาร์ม เครือข่ายฟาร์มนอกจากผลิตพันธ์ุแล้ว ยังเป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารไก่ ทําให้เครือข่าย
ท่ีมารับพันธ์ุไก่ไปเลี้ยงได้พันธ์ุไก่แล้วยังสามารถซ้ืออาหารไก่ท่ีมีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดจากเครือข่ายฟาร์ม 
เครือข่ายไก่ขุนเม่ือไก่โตพร้อมจําหน่ายก็จะส่งไก่ให้เครือข่ายโรงฆ่าและโรงฆ่าก็ส่งต่อให้เครือข่ายร้านจําหน่ายไก่สด ซ่ึงการ
พัฒนาแบบนี้จะทําให้เครือข่ายเข้มแข็งและมีความเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน จะเพิ่มการใช้ประโยชน์ของพันธ์ุไก่ย่ิงข้ึน ทําให้
เกษตรกรและชุมชนเข้มแข็งข้ึน เปลี่ยนแปลงวิถีระบบการเลี้ยง การตลาดของไก่พ้ืนเมืองไทย จากการพึ่งพาผู้อ่ืน ไปสู่การ
พ่ึงพาตนเอง และการพ่ึงพากันเองในท่ีสุด 

- เม่ือแต่ละเครือข่ายแบ่งหน้าท่ีและเกื้อกูลกัน เม่ือเกิดปัญหาท่ีโซ่การผลิตใดๆ ก็จะได้มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
อาทิ ผู้บริโภคท่ีมาซ้ือไก่สดของเครือข่าย (ซ่ึงไก่สดจะถูกบรรจุในถุงพลาสติกท่ีมีการระบุชื่อพันธ์ุไก่ แหล่งท่ีมาของพันธ์ุไก่ ผู้
รับรองพันธ์ุไก่ท่ีบรรจุในถุง) พบว่าไก่ท่ีวางขายมีขนาดตัวเล็กไป ก็สามารถแจ้งให้ความเห็นต่อเครือข่ายไก่สด หรือฟาร์มท่ี
ผลิตพันธ์ุไก่ หรือผู้รับรองพันธ์ุ (ศูนย์วิจัยฯ) และเม่ือผู้ขายไก่สดได้รับข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขปรับปรุงก็จะมีการสื่อสารสิ่งท่ี
ได้รับไปตามเครือข่ายย้อนข้ึนไป ต้ังต้ังโรงฆ่า ฟาร์มไก่ขุน ฟาร์มผลิตพันธ์ุ จนถึงศูนย์วิจัยฯ ซ่ึงหากเครือข่ายไม่สามารถ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ศูนย์วิจัยฯ ก็จะเป็นคนกลางในการดําเนินการแก้ไขจนสําเร็จ     

4.3  ช่องทาง วิธีการ ในการเข้าถึงการบริการแบบบูรณาการ 
- ในช่วงสองปีแรกของการดําเนินการทําในรูปแบบจากกรมปศุสัตว์สู่เครือข่ายและเกษตรกรโดยตรง พบว่าสามารถ

สร้างรายได้ให้เกษตรกร นําไปสู่การสร้างอาชีพได้ แต่การขยายตัว/การผลิตของไก่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
หลังจากนั้นจึงได้มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานใหม่เพ่ิมเติม ด้วยการดําเนินงานผ่านหรือร่วมมือกับองค์การที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้แก่ องค์กรส่วนท้องถ่ิน (อบต./เทศบาล) สหกรณ์การเกษตร มูลนิธิเอกชน และโครงการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงองค์การและโครงการเหล่านี้ เป็นการดําเนินงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีครอบคลุมถึงชุมชนต่างๆ ซ่ึงจะทําให้ได้กลไกในการ
ขับเคล่ือนการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพสําเร็จมากข้ึนและครอบคลุมได้ดีกว่าการขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานของรัฐ (กรม 
กองต่างๆ) แต่เพียงหน่วยเดียว ซ่ึงการบูรณาการ นอกจากจะมีการประสานงานประชุมหารือกันแล้ว ได้ถือหลักว่าทุก
หน่วยท่ีมาบูรณาการกัน ควรต้องได้รับในสิ่งท่ีต้องการมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

4.4  การขยายโอกาสในงานบริการภาครัฐในกลุ่มต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
- เม่ือเร่ิมแรกการดําเนินงาน เร่ิมต้นโดยหน่วยงานเดียวคือศูนย์วิจัยฯ หลังจากได้พัฒนาพันธ์ุสัตว์ได้ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นได้นําพันธ์ุไก่บางส่วนไปพัฒนาให้เป็นสายเฉพาะท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมมากข้ึน เม่ือสร้างเครือข่ายผลิตไปสู่
ผู้บริโภค มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทําการรับรองพันธ์ุไก่โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลและรับรองโดยคุณภาพกายภาพและ
ทางเคมีของเนื้อไก่ และเม่ือต้องการให้ได้ไก่ท่ีเป็นสินค้าท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค หน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานมา
ให้การพัฒนา ได้แก่ สํานักปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์เขต ท้ายท่ีสุดก็มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาหารูปแบบการพัฒนา
อาชีพการเล้ียงไก่ประดู่ฯ ซ่ึงการดําเนินงานท้ังหมดสร้างให้เครือข่ายก้าวไปอย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐาน เม่ือผู้ประกอบการ
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รายอื่นๆ ต้องการมาร่วมเป็นเครือข่ายจะมีโมเดลท่ีเป็นตัวอย่างท่ีสําเร็จ ทําให้ความสําเร็จง่ายข้ึน จึงทําให้การสร้าง
เครือข่ายสามารถสร้างกระจายไปในจังหวัดท่ีไกลๆ จากศูนย์วิจัยฯ ได้ (ปัจจุบันไกลสุดของภาคเหนือ คือ จ.แม่ฮ่องสอน)  
เพราะเครือข่ายใหม่สามารถเรียนรู้จากเครือข่ายเดิมท่ีทําสําเร็จมาแล้วได้                 

- รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานไก่พ้ืนเมืองไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับไก่พ้ืนเมืองไทยหรือสัตว์ปีกพ้ืนเมืองพันธ์ุอ่ืนๆ ตลอดจนสัตว์
พ้ืนเมืองอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

4.5   เรื่องอื่น (ถ้ามี) 
 วิธีการต่างๆ ท่ีมีการดําเนินงานในการพัฒนาเม่ือประสบผลสําเร็จ ผลท่ีตามมาคือจะมีการมาดูงานจากกลุ่มต่างๆ  

ทําให้ได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันของชาวบ้านในชุมชนและต่างชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ราชการไปสู่ฟาร์มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย และจากฟาร์มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายไปสู่เกษตรกรโดยตรง 

5.  แนวคดิ วิธีการ ในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรมในการทํางาน 

5.1  การให้ความสําคัญกับสิ่งท้าทายขององค์การ 
การวิจัยทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา/สร้างพันธ์ุ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ ส่วนใหญ่เม่ือ

ได้ผลจากการวิจัย มักไม่สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (user)  ดังนั้นสิ่งท่ีท้าทายกว่าคือ เม่ือได้ผลการวิจัยท่ีประสบ
ความสําเร็จ ต้องสามารถถ่ายทอดผลงานนั้นสู่ประชาชน การดําเนินงานโครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนําผลการวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตามลําดับ นําไปสู่การบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการท่ีต้องการพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง 
แต่มีปัญหาท่ีหน่วยงานรัฐมีงบประมาณจํากัด ทําให้ผลิตได้ไม่เพียงพอ พันธ์ุท่ีใช้มีสมรรถนะตํ่า ทําให้ตอบสนองท้ังเกษตรกร
และผู้บริโภคไม่ได้ โดยเริ่มจากพัฒนาพันธ์ุให้มีศักยภาพสูงข้ึน สร้างการรับรู้พันธ์ุท่ีพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธ์ุ 
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตพันธ์ุ ติดตามการใช้ประโยชน์พันธ์ุ สร้างอัตลักษณ์/เอกลักษณ์พันธ์ุ พัฒนาระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ซ่ึงการดําเนินงานท่ีครบวงจรนี้ส่วนใหญ่จะสําเร็จได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้ท้ังเวลา งบประมาณ ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุนของผู้บริหารหน่วยงาน การทุ่มเทของผู้ปฏิบัติ และท่ีสําคัญต้องมีองค์ความรู้ท่ี
ครบถ้วนท้ังระบบ 

5.2  การสร้างสรรค์การให้บริการใหม่เพ่ือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- ด้วยงบประมาณท่ีได้รับจํากัดและอัตรากําลังเท่าเดิม แต่การให้บริการใหม่นี้สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ของ

การให้บริการ จากท่ีศูนย์วิจัยฯ มีกําลังผลิตไก่ได้ 120,000 ตัว/ปี เม่ือมีเครือข่ายผลิตพันธ์ุมาร่วมช่วยดําเนินงาน ทําให้
กําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนจากการผลิตของเครือข่ายอีกถึง 1,500,000 ตัว/ปี สร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนอย่างมาก และทํา
ให้เกษตรกรเข้าถึงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้ง่ายข้ึน ด้วยต้นทุนท่ีถูกลง 

- มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตไก่ท่ีเพ่ิมข้ึน หากราคาไก่ท่ีจําหน่ายได้ 100 บาท/ตัว เป็นเงินรวม
ประมาณ 150 ล้านบาท 

- เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย ท่ีมีการผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุแท้แบบอุตสาหกรรม โดยประชาชนส่งตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกดิอาชีพท่ีต่อเนื่องไปอีกหลายขั้นตอน เป็นยุทธศาสตร์แนวใหม่ของไทย ในการผลิตไก่พ้ืนเมืองของประเทศ
ซ่ึงเป็นไก่ท่ีมีคุณค่าทางการบริโภคสูงกว่าไก่พันธ์ุเนื้อ ท้ังรสชาติและคุณค่าทางกายภาพและเคมี ส่งผลให้เกิดการยอมรับต่อ
ผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด และเพ่ิมศักยภาพของไก่พ้ืนเมืองไทยอย่างมากท้ังในตลาดภายในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศในอนาคตเช่นเดียวกับพันธ์ุไก่ต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาพันธ์ุไก่พ้ืน
เมืองไทย ให้ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ไทย เพ่ือความปลอดภัยและม่ันคงทางอาหาร 

5.3 การปรับใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- การสร้างการรับรู้และแบรนด์ของพันธ์ุอย่างเป็นระบบและในวงกว้างทุกระดับต้ังแต่ชุมชนถึงระดับประเทศ 

เป็นกลยุทธ์ใหม่อันหน่ึงของการดําเนินการด้านการเกษตรท่ีทําให้การดําเนินงานโครงการน้ีสําเร็จ เปรียบเหมือนการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าท่ีเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของการตลาด และยังได้มีการจัดแข่งขันประกวดการปรุงอาหารด้วยไก่ประดู่หาง
ดําเชียงใหม่ในงานช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ถึง 3 คร้ัง เป็นการสร้างเอกลักษณ์/การรับรู้พันธ์ุไก่เชิง
สัญลักษณ์แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว  นอกจากน้ีได้มีการจัดพิมพ์หนังสือตํารับอาหารยอดนิยมท่ีปรุงจากไก่ประดู่หางดํา
เชียงใหม่แจกเผยแพร่ในงานนิทรรศการต่างๆ ระดับประเทศ 
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- การพัฒนาพันธ์ุใหม่ทําให้เพ่ิมศักยภาพพันธ์ุของไก่พ้ืนเมืองไทย ทําให้เกษตรกรมีทางเลือกมากข้ึน 
- การสร้างเครือข่ายผลิตพันธ์ุ และเครือข่ายรายย่อยรองรับ ได้แก่ เครือข่ายไก่ขุน เครือข่ายโรงฆ่า เครือข่ายผู้

จําหน่ายไก่สด เครือข่ายร้านอาหาร ทําให้ไม่มีปัญหาท้ังราคาและการตลาด 
- การผลิตพันธ์ุไก่ของเกษตรกรไทยเชิงพาณิชย์ ปัญหาใหญ่คือเร่ืองตู้ฟักไข่ ซ่ึงตู้ฟักท่ีมีศักยภาพมีราคาแพงมาก 

ตู้ฟักท่ีราคาถูกก็ไม่มีศักยภาพ ทําให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าสู่การใช้ตู้ฟักไข่ได้ จึงทําให้การผลิตไก่ในระบบฟาร์มทําไม่ได้ 
การดําเนินงานของโครงน้ีได้ให้องค์ความรู้อย่างครบถ้วนในการพัฒนาตู้ฟักไข่ใช้ในเครือข่ายเอง เป็นตู้ฟักขนาด 6,000 ฟอง 
โดยมีประสิทธิภาพการฟักระดับเดียวกับตู้ฟักไข่มาตรฐาน แต่มีราคาถูกกว่า 4 เท่าตัว (จากราคากว่า 600,000 บาท เหลือ
เพียง 140,000 บาท) ทําให้ปัจจุบันเครือข่ายสามารถสร้างตู้ฟักไข่ใช้เองในเครือข่ายกว่า 20 ตู้ ประหยัดเงินได้ถึง 10 ล้าน
บาท โดยตู้ฟักไข่ท่ีสร้างข้ึนถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะเป็นตู้ฟักไข่ไก่พ้ืนเมืองแบบอุตสาหกรรมของชุมชน ต่างจากตู้
ฟักไข่ระบบอุตสาหกรรมท่ัวๆ ไป ซ่ึงส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศและเป็นตู้ฟักไข่สําหรับไก่เนื้อหรือไก่ไข่ทางการค้า 

6. อธิบายการให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ในหัวข้อดังนี้ 

6.1  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
จากแต่เดิมการผลิตพันธ์ุไก่ท่ีมีคิวจองยาวนานหลายเดือนจึงสามารถรับพันธ์ุไก่อายุแรกเกิด และต้องรับพันธ์ุไก่ท่ี

ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เปลี่ยนมาเป็นซ้ือพันธ์ุไก่จากฟาร์มเครือข่ายท่ีอยู่ในชุมชนกระจายในจังหวัด
ต่างๆ ถึง 15 ฟาร์ม (ผลิตลูกไก่ 1,500,000 ตัว/ปี) จากท่ีเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวน 2 ฟาร์ม (ผลิตลูกไก่ 54,000 
ตัว/ปี) แสดงให้เห็นว่าในเวลา 4 ปี มีการผลิตลูกไก่เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมข้ึนเกือบ 30 เท่าหรือปีละ 8 เท่า   
นอกจากนี้ผู้รับบริการสามารถเลือกอายุของลูกไก่ท่ีต้องการรับ และท่ีสําคัญการประสานการรับพันธ์ุไก่จากเกษตรกรต่อ
เกษตรกร สะดวก ข้ันตอนน้อยกว่าการประสานกับหน่วยงานของรัฐ 

6.2 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การดาํเนินงานนี้เป็นการผลักดันภารกิจในการผลิตพันธ์ุลูกไก่ จากหน่วยงานของราชการไปให้แก่เอกชน ซ่ึงจะทํา

ให้หน่วยงานสามารถมีเวลาและภารกิจท่ีเน้นไปสู่การพัฒนาพันธ์ุให้ดีย่ิงข้ึนหรือเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร  
ซ่ึงจะนําไปสู่ระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยที่มีฟาร์มปู่ย่าพันธ์ุ ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุ ฟาร์มไก่พันธ์ุ ฟาร์มเครือข่าย เช่น ระบบไก่
พันธ์ุเนื้อหรือไก่พันธ์ุไข่ทางการค้าท่ีสั่งนําเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงหากไม่มีการกระจายอํานาจเช่นนี้ การผลิตลูกไก่ 
1,500,000 ตัว ศูนย์วิจัยฯ ต้องใช้เวลาในการผลิตกว่า 12 ปี 

6.3 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เกษตรกรและฟาร์มเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ท่ีผ่านมาตรฐานการผลิต จะได้รับการข้ึนทะเบียนการเป็นเครือข่าย 

และประกาศบนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ และจะมีการติดตามคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละ
ห่วงโซ่การผลิต หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกถอดถอนการเป็นเครือข่าย ทําให้เครือข่ายได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจํา และได้รับข้อชี้แนะที่ได้มาตรฐานการผลิต ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนท่ีมารับบริการจากเครือข่ายได้การบริการ 
และสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

6.4   การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
- ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ เป็นไก่พ้ืนเมืองไทย พันธ์ุประดู่หางดําเชียงใหม่ สายพันธ์ุเชียงใหม่ โดยชื่อเชียงใหม่ 

ต้ังตามสถานท่ีพัฒนาพันธ์ุ คือศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ โดยไก่พันธ์ุนี้ได้ข้ึนทะเบียนพันธ์ุของกรมปศุสัตว์มา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เลี้ยงไก่ฝูงต้นพันธ์ุเป็นปู่ย่าพันธ์ุ (GGPS) ส่วนสถานี/ศูนย์วิจัยฯ 
ของกรมปศุสัตว์ท่ีนําพันธ์ุไปเลี้ยงเป็นฝูง GPS ส่วนเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ (PS) ผลิตลูกไก่ขายแก่เครือข่ายย่อยและ
ประชาชนท่ัวไป 

- สร้างเอกลักษณ์ให้เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านวิชาการ ในทุกๆ ท่ีและเวลา เพราะการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
เครือข่ายในหลายๆ เร่ืองต้องดําเนินการในเวลาเย็นหรือเวลากลางคืน อาทิ การผสมเทียมไก่ การปรับระดับความเข้มของ
แสงไฟที่เปิดเพ่ิมเติมให้ไก่พ่อแม่พันธ์ุในเวลากลางคืน 

6.5 การนําองค์ความรู้/เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน/บริการ 
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การมีเอกสารประกอบ (Document) ตามมาตรฐานพันธ์ุสัตว์นานาชาติ ท่ีเป็นการรับรองและทําให้การเป็น
เครือข่ายได้รับการยอมรับและสร้างความม่ันคง ได้แก่ เอกสาร หนังสือเครือข่ายไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ หนังสือไก่ประดู่
หางดําเชียงใหม่ หนังสือคู่มือการเลี้ยงไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ ตําราปรุงอาหารจากไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ เป็นต้น 
นอกจากนี้แต่ละห่วงโซ่การผลิตพันธ์ุไก่สู่ผู้บริโภคของเครือข่าย มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีจะทําการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

7.  อธิบายขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โปรดเรียงตามลําดับเหตุการณ์ 
เร่ิมจากการสร้างฝูงไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดําเชียงใหม่พันธ์ุแท้ การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพันธ์ุ และการใช้ประโยชน์ 

ได้มีกลยุทธ์เพ่ือนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธ์ุไก่และเครือข่ายนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงของประชาชน 
ได้แก่การสร้างการรับรู้/รู้จักพันธ์ุไก่, การสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของพันธ์ุไก่ และล่าสุดได้มีการพัฒนาระบบการผลิต
ตลอดห่วงโซ่การผลิตสู่อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

การสร้างการรับรู้/รู้จักพันธ์ุไก่ - เป็นการเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีรู้จัก เปรียบเหมือนการนําผลงานจากห้ิงสู่ประชาชน 
โดยวิธีการใช้ป้ายท่ีมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับไก่ประดู่หางดําฯ ติดไว้ท่ีหน้าร้านจําหน่ายไก่สดในตลาด และถุงพลาสติก
บรรจุไก่สดท่ีมีการระบุชื่อพันธ์ุไก่, ราคาจําหน่าย โดยมีการระบุรับรองพันธ์ุไก่ ว่าเป็นไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา พบว่า
จากท่ีได้มีการจําหน่ายไก่พันธ์ุนี้ในตลาดมานานกว่า 2 – 3 ปี มีผู้บริโภคท่ีมาซ้ือไก่พันธ์ุนี้ในตลาด เพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้น
ท่ีรู้จักชื่อพันธ์ุไก่ ซ่ึงเป็นปัญหาของหน่วยงานรัฐท่ีมักไม่สามารถสร้างการรับรู้ในผลงาน หรือการต่อยอดงาน แต่หลังจากการมี
ป้าย และถุงพลาสติก ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า การรับรู้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 54.1 หรือเพ่ิมข้ึนถึงประมาณ 15 เท่า  
นอกจากนี้การมีป้าย และถุงพลาสติก ยังมีผลต่อการซ้ือไก่ท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเห็นว่าทําให้ไก่ สะอาด ถูกสุขอนามัย ม่ันใจ
ในพันธ์ุไก่ว่าเป็นไก่พ้ืนเมือง ไม่มีฝุ่น ไม่มีแมลงวันตอม 

ส่วนกลยุทธ์อ่ืนๆ ในการสร้างการรับรู้พันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมี
การเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร การประชุมวิชาการต่างๆ จนได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากท้ังสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.),  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดแถลงข่าวท่ีกรม
ปศุสัตว์มากกว่า 3 คร้ัง ร่วมในงานการแถลงข่าวต่างๆ ท่ีจัดโดยหน่วยงานของรัฐท้ังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงมีผลทําให้มีการประชาสัมพันธ์โดยสื่ออย่างกว้างขวางท้ังทางเว็บไซต์ 
โทรทัศน์ สถานีวิทยุ นิตยสารด้านการปศุสัตว์ หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมในงานการแสดงนิทรรศการวิชาการ/งาน
นิทรรศการระดับประเทศ มีท้ังการนําพันธ์ุไก่ไปแสดง และการนําไก่สุกไปให้ชิมในงานต่างๆ เหล่านี้ ซ่ึงผลตอบรับจากการ
ให้ชิมไก่ พบว่าผู้ชิมให้คะแนนความพึงพอใจในเนื้อไก่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด   จากการดําเนินงานท้ังหมดก่อให้เกิดผล
ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีดีอย่างมากในการสร้างการรับรู้พันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ในกลุ่มประชาชนและผู้บริโภคท้ังใน
ภูมิภาคและท่ัวประเทศ 

การติดตามการใช้ประโยชน์ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ในห่วงโซ่การผลิต – ติดตามและประเมินผลการนําพันธ์ุไก่
ประดู่หางดําเชียงใหม่ไปใช้ประโยชน์ เร่ิมจากกรมปศุสัตว์ เครือข่าย ผู้ประกอบการ จนถึงผู้บริโภค โดยการใช้แบบสอบถาม
ร่วมกับการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือขายพันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ ดังนี้ 

1) หน่วยราชการเจ้าของพันธ์ุไก่ ได้แก่ นักวิชาการของศูนย์วิจัยฯ เชียงใหม่ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2) ฟาร์มเครือข่ายผลิตลูกไก่พันธ์ุ 
3) เกษตรกรเครือข่ายผลิตลูกไก่พันธ์ุ 
4) เกษตรกร/ประชาชน ผู้ซ้ือพันธ์ุลูกไก่จากศูนย์ฯ เชียงใหม่และจากฟาร์มเครือข่ายและเกษตรกร 
5) เครือข่าย  
6) เกษตรกร/ประชาชน ผู้ซ้ือพันธ์ุไก่ ต่อจาก ข้อ 4. 
ทําให้ได้แนวทางการดําเนินงานและทราบปัญหาในห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ 
ก. กรมปศุสัตว์ - แนวทางการดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ พบว่ามีเป้าหมายเพ่ิมจํานวน

พ่อแม่พันธ์ุ ซ่ึงจะส่งผลให้กําลังสูงมากข้ึน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแผนการจําหน่ายพันธ์ุไก่ จากจําหน่ายให้เกษตรกรตามคิว
จอง เปลี่ยนเป็นจําหน่ายให้เครือข่ายฟาร์มท่ีผลิตลูกไก่เป็นอันดับแรก และยังมีแผนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่พ่อ
แม่พันธ์ุทดแทนให้แก่ฟาร์มเครือข่ายท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะมีผลทําให้การผลิตของเครือข่ายเป็นไปอย่างครบวงจร ไม่ต้องพ่ึงพา
ศูนย์วิจัยฯ ผลิตให้เหมือนเช่นทุกๆ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงยังทําให้เครือข่ายสามารถเพิ่มจํานวนพ่อแม่พันธ์ุได้ตามต้องการด้วย
ตัวเอง นอกจากนี้หน่วยงานรัฐยังมีแผนโดยคาดหวังให้ไก่ประดู่หางดําฯ เป็นอาชีพท่ีม่ันคงของเกษตรกร 
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ข. ฟาร์มเครือข่าย - มีโครงการดําเนินงานในอนาคตที่จะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีมากข้ึนกว่าเดิม ท้ังเพ่ิมกําลัง
การผลิต, การเพิ่มกลุ่มลูกค้า, การสร้างเครือข่ายย่อยท่ีรองรับพันธ์ุไก่ของฟาร์ม, การผลิตพ่อแม่พันธ์ุไก่ทดแทนใช้เองใน
ฟาร์ม/เครือข่าย และลดต้นทุนการผลิต/ช่วยเหลือเครือข่ายย่อยโดยการเป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารสัตว์ในชุมชน 

ค. เกษตรกรเครือข่าย - ส่วนใหญ่เห็นว่าจํานวนพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงเพียงพอแล้ว และมีแผนสร้างความย่ังยืนคือ
การเลี้ยงไก่โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีหาได้ในชุมชนและการรวมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นผลดีต่อการเลี้ยงไก่ในระยะยาว
และสร้างจุดขายในอนาคตด้านการเป็นไก่อินทรีย์ท่ีเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ (free range)  

ง. เกษตรกร/ประชาชน - ปัญหาใหญ่ของการใช้ประโยชน์จากพันธ์ุไก่ของเกษตรกร คือ จํานวนไก่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ซ่ึงปัญหาน้ีหากมีการดําเนินงานตามแผนของหน่วยงานรัฐและฟาร์มเครือข่าย ในปีต่อๆ ไปจะทําให้ปัญหา
ลดลงเรื่อยๆ โดยปัจจัยหลักท่ีเกษตรกร/ประชาชน มาซ้ือพันธ์ุไก่ ได้แก่ ความต้องการในพันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่
 โดยเกษตรกรท่ีซ้ือพันธ์ุไก่ของศูนย์วิจัยฯ ส่วนใหญ่นําไปเพ่ือเลี้ยงขุนขายส่งตลาด และเลี้ยงเป็นไก่พันธ์ุ ทําให้
ต้องการไก่ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และม่ันใจในพันธ์ุไก่ว่าต้องได้พันธ์ุตามท่ีต้องการ ฉะนั้นความม่ันใจในหน่วยงานท่ีผลิต 
คุณภาพลูกไก่ จึงเป็นสิ่งสําคัญ สอดคล้องกับท่ีเม่ือสอบถามถึงปัจจัยท่ีมาซ้ือพันธ์ุไก่ ซ่ึงปัจจัยอันดับ 1 และ 2 คือความ
เชื่อม่ันในหน่วยงานและคุณภาพของลูกไก่ ซ่ึงหมายถึงการสร้างภาพลักษณ์ของพันธ์ุไก่ของหน่วยงานจนเป็นท่ียอมรับ การ
สอบถามถึงความพึงพอใจในพันธ์ุไก่และคุณภาพของไก่ของศูนย์วิจัยฯ พบว่าได้ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด สื่อถึงการผลิตพันธ์ุ
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงทําให้การผลิตไม่มีปัญหาการตลาด ความพึงพอใจในพันธ์ุของ
เกษตรกร สําหรับเกษตรกรท่ีซ้ือพันธ์ุไก่จากเครือข่าย พบว่า ให้ความสําคัญต่อพันธ์ุไก่เป็นอันดับ 1 คล้ายคลึงกับเกษตรกร
ท่ีซ้ือไก่จากศูนย์วิจัยฯ ท่ีเชื่อม่ันในหน่วยงานเป็นอันดับแรก 

การติดตามและประเมินผลการนําพันธ์ุไก่ไปใช้ประโยชน์ท่ีมีท้ังการติดตาม สํารวจ สอบถามถึงการนําพันธ์ุไก่ไป
ใช้ประโยชน์ รวมท้ังมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนการผลิตหรือการได้ผลผลิต เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการผลิต 
การพัฒนาพันธ์ุให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  และได้ข้อมูลการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและผลตอบแทนท่ีได้ ท้ังรูปแบบการ
เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม ผลท่ีได้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีเกษตรกรเคยเลี้ยงไก่เพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน 
ขายส่วนท่ีเกินซ่ึงเกือบท้ังหมดถูกนําไปฆ่าชําแหละ มาเป็น การจําหน่ายไก่ท่ีมีลักษณะดีตรงตามพันธ์ุเป็นไก่พันธ์ุซ่ึงได้ราคา
สูงกว่าเท่าตัว ส่วนไก่ตัวด้อยในฝูง ไม่ตรงตามพันธ์ุจะจําหน่ายเป็นไก่เพ่ือชําแหละ ซ่ึงปัจจุบันสัดส่วนการจําหน่ายเป็นพันธ์ุ
อยู่ท่ีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแนวโน้มของสัดส่วนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ การท่ีสามารถจําหน่ายเป็นไก่พันธ์ุทําให้เกิดการ
ขยายพันธ์ุจากเกษตรกรสู่เกษตรกร โดยมีการซ้ือพันธ์ุไก่ต่อๆ กันของเกษตรกร บางคร้ังการซ้ือพันธ์ุต่อเนื่องกันไปถึงกว่า 6 
ทอด คือ 
               จากศูนย์วิจัยฯ        ฟาร์มเครือข่าย       เกษตรกรเครือข่าย        เกษตรกรรายที่ 1 
                  เกษตรกรรายที่ 2        เกษตรกรรายอื่นๆ  

การซ้ือพันธ์ุไก่เป็นทอดๆ เช่นนี้ นอกจากเพราะการรับรู้/รู้จักไก่พันธ์ุนี้แล้ว ยังเป็นการประสานงาน/ติดต่อกัน
ระหว่างเกษตรกร ซ่ึงการติดต่อลักษณะนี้หน่วยราชการจะทําได้ไม่ดีเท่าเกษตรกร ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น ท่ีพบว่า
เกษตรกรรายท่ี 1 อยู่ห่างจากศูนย์วิจัยฯ เชียงใหม่ เพียง 1.5 กิโลเมตร แต่ไม่ทราบว่าไก่พันธ์ุนี้เลี้ยงท่ีศูนย์วิจัยฯ ต้องไปซ้ือ
จากเกษตรกรเครือข่ายท่ีอยู่ในเขตจังหวัดลําพูน ดังนั้นในอนาคตการส่งต่อพันธ์ุไก่เช่นนี้ของเกษตรกรเป็นการกระจายไก่
พ้ืนเมืองพันธ์ุดีสู่ชุมชน และต่างชุมชน ซ่ึงจะมีผลท่ีดีต่อการพัฒนาไก่พ้ืนเมืองของไทยอย่างมาก  

การสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของพันธ์ุไก่ – จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา ส่งผลให้การรับรู้/รู้จักไก่พันธ์ุนี้ เป็นท่ี
รู้จักในวงกว้างข้ึนเรื่อยๆ จึงได้มีโครงการต่อเนื่องไปอีก เพ่ือสร้างการรับรู้ให้มากข้ึนในด้านการนํามาบริโภค โดยจัดให้มีการ
ประกวดการปรุงอาหารโดยใช้ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงจะทําให้เป็นการดําเนินงานท่ีครบวงจรมาก
ต้ังแต่การสร้างพันธ์ุไก่จนถึงการบริโภค โดยมุ่งหวังในการขยายฐานการรับรู้เกี่ยวกับไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ แก่ผู้บริโภค
ให้มากข้ึนจากระดับชุมชน สู่ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ และสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของไก่ในการนําไปปรุงเป็นอาหาร  
โดยมีการจัดการแข่งขัน 3 คร้ัง ในอาหาร 4 ชนิด แยกเป็นอาหารยอดนิยมประจําถ่ิน ได้แก่ ยําจิ้นไก่ และไก่นึ่ง อาหาร
ยอดนิยมของไทย คือ ต้มยําไก่ และไก่ย่าง ซ่ึงการจัดคร้ังท่ี 1 จะเน้นกลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชน คร้ังท่ี 2 เน้นระดับ
จังหวัด และคร้ังท่ี 3 เน้นระดับประเทศ  พบว่าหลังจากการประกวดฯ ได้ผลตอบรับท่ีดีมากในกลุ่มเป้าหมายที่ต้ังไว้และยัง
ได้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ท่ีมาร่วมและเท่ียวชมงานคร้ังนี้ จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนท่ีการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวนี้ 
นอกจากมีส่วนช่วยในการเพ่ิมปริมาณความต้องการไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ รองรับการผลิตไก่ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตแล้ว ยัง
จะมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและธุรกิจแก่เกษตรกร รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารต่อเนื่องถึง
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อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกทางหน่ึงด้วย ล่าสุดได้มีการจัดทําหนังสือ “อาหารยอดนิยมกับไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่” 
สําหรับแจกเผยแพร่ และยังได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ 

การพัฒนาระบบการผลิตไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค – การพัฒนาระบบการ
เลี้ยงการผลิตของเกษตรกรตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เพ่ือให้เข้าสู่การเป็นอาหารปลอดภัย (food safety) ต่อผู้บริโภค 
เร่ิมต้ังแต่จากฟาร์มผลิตพันธ์ุไก่ ฟาร์มขุนไก่ เกษตรกรผลิตพันธ์ุไก่ โรงฆ่าไก่ จนถึงร้านจําหน่ายไก่สดในตลาด วิธีการพัฒนา
ระบบแบ่งเป็น 3 ช่วง เร่ิมจากก่อนการพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาระบบการผลิต และหลังจากการพัฒนาระบบการ
ผลิต โดยมีท้ังการเก็บข้อมูลการเลี้ยง การผลิต การจําหน่าย และการส่งตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ ได้แก่ การพัฒนาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ได้ผลิตภัณฑ์ไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดําเชียงใหม่ท่ี
ถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัยเหมาะสมต่อประชาชนในมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตาม GAP (Good Agricultural Practice)   

นอกจากนี้ยังได้มีการดําเนินโครงการเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งแก่สินค้าไก่พ้ืนเมือง อาทิ การรับรอง
พันธ์ุไก่โดยใช้เทคนิคของดีเอ็นเอ การหาคุณค่าทางโภชนะด้านการบริโภคของไก่และไข่ไก่ การสร้างรูปแบบท่ีนําไปสู่การ
สร้างอาชีพแก่เกษตรกรในชุมชนโดยใช้ไก่พ้ืนเมืองไทย ซ่ึงท้ังหมดนี้จะนําไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ผลการดําเนินงานท่ีได้ในภาพรวมพบว่า จากที่ศูนย์/สถานีวิจัยฯ 30 แห่งท่ัวประเทศของกรมปศุสัตว์ สามารถ
ผลิตพันธ์ุลูกไก่ได้รวม 900,000 ตัว/ปี (เฉพาะศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ผลิตได้ 120,000 ตัว/ปี)  มีกําลังการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เฉพาะฟาร์มเครือข่ายผลิตไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 15 แห่งในการดูแลของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุ
สัตว์เชียงใหม่ มีกําลังการผลิตถึง 1,500,000 ตัว/ปี ซ่ึงมากกว่ากําลังการผลิตของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุเชียงใหม่กว่า 10 
เท่าตัว หรือมากกว่าการผลิตของท้ังกรมปศุสัตว์ถึงเกือบเท่าตัว 

8.  อธิบายเก่ียวกับผู้มีส่วนร่วมท่ีทําให้การปรับปรุงประสบความสําเร็จ และอธิบายปัจจัยหลักท่ีทําให้การดําเนินการ
ประสบความสําเร็จ 

1) กลุ่มนักวิชาการจากหลายๆ สถาบันของไทย ท้ังมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ได้มีการประชุมหารือ การอภิปรายต่างๆ หลายคร้ัง ถึงปัญหาของไก่พ้ืนเมืองไทยท่ีพบว่ามีปัญหาต้ังแต่ความ
บริสุทธ์ิของพันธ์ุ การปนเปื้อนทางพันธุกรรมจากพันธ์ุไก่ต่างประเทศ การอนุรักษ์พันธ์ุ การพัฒนาพันธ์ุ การใช้ประโยชน์
พันธ์ุ การสูญเสียโอกาสของเกษตรกรไทย ฯลฯ 

2) ปี พ.ศ. 2545 สกว. ได้ทําข้อตกลง (MOU) และร่วมทุนกับกรมปศุสัตว์พัฒนาพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองไทย ให้ได้ไก่
พันธ์ุแท้ ท่ีมีสมรรถภาพการผลิตสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองท่ัวไป สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ โดยไก่ประดู่หางดํา 
ดําเนินงานท่ีศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ ในระยะ 5 ปี ของการพัฒนาพันธ์ุได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายๆ
คร้ังจากนักวิชาการ ท้ังของกรมปศุสัตว์ สกว. มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และ
ในข้ันตอนของการพัฒนาพันธ์ุได้มีการนําพันธ์ุไก่ส่วนหนึ่งไปทดสอบในหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือไม่ให้มีความสูญเสีย
พันธุกรรมลักษณะความเป็นแม่ท่ีดีเม่ือเลี้ยงในสภาพชนบท โดยดําเนินในรูปของการวิจัยท่ีมีเกษตรกรท่ีเลี้ยงไก่ทดสอบใน
หมู่บ้านต่างๆ เป็นนักวิจัยร่วม 

3) การได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ทุกท่านในช่วงดํารงตําแหน่ง เห็นความสําคัญ
ของการดําเนินงาน โดยได้จัดให้มีการแถลงข่าวเรื่องไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ และการสร้างเครือข่ายท่ีกรมปศุสัตว์จํานวน 
3 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2552, 2553, 2554 ทําให้นอกจากสร้างการรับรู้ในหมู่ประชาชนแล้ว ยังสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริหาร
ของกรมปศุสัตว์และนักวิชาการ ทําให้ได้รับความสําคัญและให้การสนับสนุน เห็นได้จากในการมอบป้ายรับรองเครือข่าย
ให้แก่เครือข่ายต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ได้แก่ อธิบดี/รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ไปมอบป้ายรับรองในพ้ืนท่ี
ด้วยตนเอง 

4) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ การระดมความคิดเห็นจากการประชุมของนักวิชาการชั้นนําของไทยจนความเห็นตก
ผลึก การได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากแหล่งทุน คือ สกว. มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 
ประกอบกับข้อดีเด่นของพันธ์ุไก่ท่ีสร้างข้ึนมาท่ีนอกจากมีสีขนดําเป็นท่ีต้องการแล้ว ยังมีแข้งสีดําเม่ือฆ่าแล้ว สีขนหายไปแต่
ไก่สดท่ีจําหน่ายก็ยังมีสีแข้งสีดําสร้างความม่ันใจแก่ผู้ซ้ือ นอกจากนี้การมีน้ําหนักตัว และการให้ไข่ท่ีสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองท่ัวไป 
ทําให้ผู้เลี้ยงได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน    
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9.  อธิบายผลของการนํานวัตกรรมไปปรับใช้และผลประโยชน์สําคัญท่ีได้รับจากกิจกรรมริเริ่มกิจกรรม/โครงการ ใน

หัวข้อดังนี้ 

9.1 สภาพการปฏิบัติงานใหม่ภายหลังมีการปรับปรุงและพัฒนาบริการ 
การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด - จากการที่ไก่พ้ืนเมืองเป็นสินค้าท่ีมีปัญหาเชน่สินค้าเกษตรหลายชนิด ท่ีเกษตรกรไม่

สามารถกําหนดราคาเองได้ ทําให้ราคาข้ึนกับพ่อค้าคนกลาง แต่ปัจจุบันเม่ือมีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย และฟาร์ม
เครือข่าย ทําให้เร่ิมมีการกําหนดราคาเองได้ เนื่องจากความต้องการไก่พ้ืนเมืองยังสูงกว่าการผลิต ประกอบกับเม่ือรวมเป็น
กลุ่มเครือข่าย ทําให้มีจํานวนไก่มากพอคุ้มค่าต่อค่าขนส่งในภาวะน้ํามันแพง โดยมีรูปแบบการกําหนดราคาข้ันตํ่า เช่น
ปัจจุบันราคาไก่มีชีวิต 90 บาท/กก. ซ่ึงราคานี้ฟาร์มเครือข่ายท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายจะประกันราคาให้และรับซ้ือ 
แต่หากเกษตรกรสามารถจําหน่ายเองได้ราคาสูงกว่านี้ ก็สามารถขายได้เอง ทําให้การเลี้ยงไก่ไม่มีปัญหาเร่ืองราคา ตลาด 
และย่ิงมีการมาซ้ือไก่ในกลุ่มเพ่ือนําไปทําพันธ์ุ ทําให้ได้ราคาไก่มีชีวิตสูงถึงกว่า 150 บาท/กก. 

การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งเสริมด้านไก่พ้ืนเมือง – จากแต่เดิมท่ีไม่มีการผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุแท้เชิง
อุตสาหกรรม ทําให้ระบบการส่งเสริมด้านสัตว์ปีก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือมูลนิธิเอกชน ท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุน
พันธ์ุไก่พ้ืนเมืองแก่เกษตรกรท่ียากจนในชนบท 
ผู้ ด้อยโอกาสต่างๆ  ต้องใช้แต่พัน ธ์ุไก่ลูกผสม
พ้ืนเมือง ซ่ึง มีปัญหาการสูญเสียสูง เพราะไม่
ทนทานต่อการเลี้ยง การจัดการในสภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้าน และยังไม่ฟักไข่ ทําให้ไม่มีความย่ังยืน
ของพันธ์ุท่ีจะเหลือรอดในชุมชนได้จนมอบพันธ์ุไก่
ให้ทุกๆ ปี แต่ปัจจุบันเม่ือไก่พ้ืนเมืองไทยพันธ์ุแท้ท่ี
ผลิตทางการค้าได้ จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการ
ส่งเสริมของประเทศไทย เพราะไก่ประดู่หางดํา
เชียงใหม่ ถูกพัฒนาพันธ์ุโดยท่ียังคงลักษณะท่ีดีของ
ไก่พ้ืนเมืองท่ีอยู่รอดได้ ฟักไข่ และเลี้ยงลูกได้เอง ใน
อนาคตเม่ือไก่ท่ีสนับสนุนเลี้ยงรอด และขยายพันธ์ุได้
เองตามธรรมชาติ การสนับสนุนด้านนี้จะค่อยๆ
ลดลงสามารถประหยัดงบประมาณของประเทศได้ 

ณ ปัจจุบันถือได้ว่า ประเทศไทยได้มีการ
ผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุแท้แบบอุตสาหกรรมส่งตลาด
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสทําให้เกิด
อาชีพท่ีต่อเนื่องไปอีกหลายขั้นตอน ส่งผลให้มีการ
สร้างศักยภาพของไก่พ้ืนเมืองไทยอย่างมากในการ
แข่งขันในอนาคตท้ังตลาดในและต่างประเทศ 
ส่งผลดีท้ังด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และสังคม 

การดําเนินงานในรูปเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ โดยในแต่ละข้ันตอนของเครือข่ายมีการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทําให้เปลี่ยนแปลงไก่พ้ืนเมืองไทยจากท่ีเป็นสินค้าท่ี
จําหน่ายเฉพาะในตลาดชุมชน จะสามารถไปสู่ตลาดระดับบนในห้าง/ซูปเปอร์มาร์เก็ต 

9.2  ประโยชน์และจุดเด่นของการปรับปรุง 
การพัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมืองไทยประดู่หางดําเชียงใหม่ โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ 

ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาการบริการทั้งการผลิตพันธ์ุท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ศักยภาพของพันธ์ุไก่และการให้บริการทางเดียว ดังนี้ 

ก. การท่ีมีน้ําหนักตัวสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองท่ัวๆ ไปกว่า 30% ทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับไก่พ้ืนเมือง/
ไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง เป็นมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และการท่ีให้ไข่สูงกว่าถึง 40% ทําให้การผลิตลูกไก่พ้ืนเมือง
พันธ์ุแท้ในระบบฟาร์มมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างมาก นําไปสู่ความสามารถในการผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุแท้ในระดับอุตสาหกรรม 

แผนภาพที่ 3. แผนผังการปฏิบัติงานใหม่ 
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เพ่ือจําหน่ายในตลาดระดับสูงไม่ว่าในประเทศ หรือการพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกคุณภาพสูง เช่นเดียวกับไก่พันธ์ุท่ีมีชื่อเสียง
ของต่างประเทศ  

ข. ได้แนวทางการสร้างการรับรู้/รู้จักสินค้าปศุสัตว์ (พันธ์ุไก่) วิธีการหนึ่งซ่ึงสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้ดี
ในระยะเวลาสั้นๆ เป็นแนวทางหนึ่งในการนําไปพัฒนาสร้างการรับรู้สินค้าปศุสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ของประเทศ 

ค. การสร้างเครือข่ายฟาร์มไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ เป็นการนําผลงานของรัฐไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกไก่สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ ทําให้มีการผลิตไก่เชิงอุตสาหกรรม เป็นการอนุรักษ์ให้ไก่
พ้ืนเมืองประดู่หางดําของไทย หรือพันธ์ุอ่ืนท่ีจะมีการสร้างฝูงในอนาคต  ให้สามารถดํารงพันธ์ุได้และยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขัน กับไก่เนื้อทางการค้าของต่างประเทศ ท่ีต้องนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุทุกๆ ปี เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับไก่พ้ืนเมืองแก่ชุมชน เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกดิข้ึนอย่างมาก 

ง. การสร้างเครือข่ายเกษตรกร เป็นการอนุรักษ์โดยให้ไก่ประดู่หางดํากลับไปสู่ถ่ินกําเนิดเดิม ในรูปเครือข่าย
เกษตรกรเล้ียงไก่ประดู่หางดําของกรมปศุสัตว์ คือนอกจากเก็บรักษาพันธ์ุแท้ไว้เป็นฝูงต้นพันธ์ุแล้ว ก็มีการกระจายไก่พันธ์ุ
แท้เหล่านี้กลับไปสู่หมู่บ้านต่างๆ โดยสนับสนุนในรูปของการวิจัยให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธ์ุ 12 ตัว/ครอบครัว  
ปัจจุบันมีจํานวนเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 250 ราย มีลูกไก่เกิดในหมู่บ้านกว่า 50,000 ตัว มีการเปลี่ยนแปลงของ
เกษตรกร เป็นคนเลี้ยงไก่แทนท่ีไก่เลี้ยงคน มีการจัดต้ังกลุ่ม มีการทําวัคซีนป้องกันโรคเอง มีการหาซ้ือพันธ์ุท่ีดี การ
เรียกร้องหาความรู้คําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตลอดจนถึงมีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพในชุมชน 

จ. การดําเนินงานของกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปอย่างครบวงจร ของกลไกการนําผลงานสู่การใช้ประโยชน์ในรูป
ของการวิจัยนําร่องการดําเนินงาน ต้ังแต่การวิจัย การเผยแพร่หรือสร้างการรับรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน 
เปรียบเหมือน การนําผลงานวิจัย (ห้ิง) สู่ เกษตรกร/เอกชน (ฟาร์ม, ห้าง) สู่ ผู้บริโภค (โต๊ะอาหาร) หรือ FROM RESEARCH 
TO FARM, FROM FARM TO MARKET, FROM MARKET TO TABLE หรือ FROM RESEARCH TO TABLE 

ฉ. ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากข้ันตอนการผลิตลูกไก่ จนไปสู่ผู้บริโภค โดยคํานวณ ณ เดือนพฤษภาคม 2555 ซ่ึง
ราคาอาหารไก่ 13.5 บาท/กก., ราคาไก่มีชีวิต 87 บาท/กก., ราคาไก่สด 120 บาท/กก.  เป็นดังนี้  

- ฟาร์มเครือข่าย (ผู้ผลิตลูกไก่แรกเกิด) ต้นทุนการผลิต 12.9 บาท/ตัว ราคาจําหน่าย 18.0 บาท/ตัว มีกําไร
ตัวละ 5.1 บาท คิดเป็นมูลค่าเพ่ิม 40 เปอร์เซ็นต์ 

- ผู้เลี้ยงไก่ขุน ต้ังแต่แรกเกิด ถึงน้ําหนักจําหน่ายท่ีอายุ 12 สัปดาห์ (น้ําหนัก 1.2 กก.) ต้นทุนการผลิต 68 
บาท/กก. ราคาจาํหน่าย 85 บาท/กก. มีกําไรตัวละ 17 บาท คิดเป็นมูลค่าเพ่ิม 25 เปอร์เซ็นต์ 

- ผู้ชําแหละไก่ (ไก่หลังชําแหละมีน้ําหนักเหลือพร้อมจําหน่ายประมาณร้อยละ 88) ต้นทุน 96 บาท/กก. 
ราคาจําหน่าย 105 บาท/กก. มีกําไรตัวละ 9 บาท คิดเป็นมูลค่าเพ่ิม 9 เปอร์เซ็นต์ 

- ผู้ขายไก่สดในตลาด  ต้นทุน 105 บาท ราคาจาํหน่ายไก่ 130 บาท/กก. มีกําไรตัวละ 25 บาท  คิดเป็น
มูลค่าเพ่ิม 24 เปอร์เซ็นต์ 

 
ผู้ผลิตลูกไก่ (40%)          ผู้เลี้ยงไก่ (25%)         ผู้ชําแหละไก่ (9%)        ผู้ขายไก่สด (24%) 

9.3  ผลของตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติประสิทธิภาพการให้บริการ 
 การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ 

- ลดข้ันตอนการซ้ือพันธ์ุไก่จากเกษตรกรกับหน่วยราชการ เป็นเกษตรกรกับเกษตรกร ซ่ึงการสื่อสารกันจะ
คล่องตัวมากกว่า นอกจากนี้การมีเครือข่ายผู้ผลิตท่ีมากข้ึนและกระจายอยู่ในชุมชนทําให้ผู้ต้องการพันธ์ุเข้าถึงพันธ์ุไก่ได้
มากข้ึน (จากศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ 1 แห่ง เพ่ิมเป็นมีฟาร์มเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ อีก 15 แห่ง) จากกําลัง
การผลิตลูกไก่ 120,000 ตัว/ปี ก้าวกระโดดเพ่ิมข้ึนอีกจากเดิมถึงจํานวน 1,500,000 ตัว/ปี   

 การดําเนินการตามมาตรฐานงานท่ีกําหนด 
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-  มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่ โดยอาศัยระเบียบมาตรฐานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ท่ีประกาศใช้
ในการเลี้ยงและผลิตสัตว์ปีก รับรองพันธ์ุไก่และคุณภาพไก่ของเครือข่ายผลิตพันธ์ุโดยศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ของกรม
ปศุสัตว์ โดยมีการตรวจคุณภาพพันธ์ุไก่ท่ีเครือข่ายผลิตทุกๆ เดือน ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมของศูนย์วิจัยฯ ท้ังคุณภาพและ
การปลอดโรคท่ีเป็นอันตราย 

 
 ผลของตัวชี้วัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการอ่ืนๆ 

- ปัจจุบันคิวการจองพันธ์ุไก่ในส่วนของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์กรมปศุสัตว์ มีระยะเวลาในการรอรับพันธ์ุ
ลดลง จากไก่พันธ์ุแท้ท่ีต้องรอนานกว่า 1 ปี เหลือไม่เกิน 6 เดือน ส่วนไก่ลูกผสมจากกว่า 6 เดือนเหลือไม่เกิน 3 เดือน 

- การซ้ือพันธ์ุไก่ของประชาชน จากท่ีซ้ือได้เฉพาะพันธ์ุ เปลี่ยนเป็นนอกจากได้รับพันธ์ุไก่ยังมีการแจกเอกสาร 
document ให้พร้อมตัวไก่ ได้แก่ หนังสือรายละเอียดพันธ์ุไก่ หนังสือคู่มือการเลี้ยง 

- การทํากิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายและศูนย์วิจัยฯ ได้แก่ การประชุมหารือร่วมกันเป็นประจํา เพ่ือแก้ไข
ปัญหา รับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความต้องการ เพ่ือเติมเต็มในสิ่งท่ีขาดของสมาชิกเครือข่าย, การดูงานระหว่าง
เครือข่าย, การนําเครือข่ายดูงานหรือร่วมประชุมในเวทีหรือการสัมมนาระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมเสวนาสร้าง
อาชีพไก่พ้ืนเมืองไทยของ สกว. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานนิทรรศการด้านการเกษตรระดับนานาชาติ (VIV ASIA) เพ่ือเพ่ิม
วิสัยทัศน์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ เป็นต้น 

มิติคุณภาพการให้บริการ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

-  พันธ์ุไก่ท่ีดีข้ึน (โตข้ึนร้อยละ 30, ไข่ดกข้ึนร้อยละ 40) มีผลดีต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจของผู้รอคิวรับพันธ์ุ
ไก่ดีข้ึน เพราะระยะเวลาในการรอสั้นลงกว่าร้อยละ 50 ปริมาณพันธ์ุไก่เพ่ิมข้ึนประมาณ 30 เท่า และยังมีทางเลือกในการซ้ือพันธ์ุไก่
เพ่ิมข้ึนจากแหล่งเดียวเป็นหลาย  ๆแหล่ง รวมท้ังสามารถกําหนดอายุไก่ท่ีต้องการรับ 

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง  ๆท่ีเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานหรอืบริการ 
-  การมีเครือข่ายผู้ผลิต ส่งผลให้เกิดเครือข่ายต่อเนื่องท่ีเกื้อกูลกัน ตลอดห่วงโซ่การผลิต ท้ังผู้เลี้ยง โรงฆ่าชุมชน ร้าน

จําหน่ายไก่สด ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน รวมท้ังหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานควบคุมโรคไก่ ควบคุมมาตรฐานการผลิต 
หน่วยงานส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ สามารถควบคุมและส่งเสริมได้ง่ายข้ึน  เพราะการดําเนินงานในรูปเครือข่ายเป็นการนําการผลิตไก่พ้ืน
เมืองไทยของเกษตรกรจากที่ผลิตแบบอิสระตามสะดวกของแต่ละบุคคลเข้าสู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ 

-  ฟาร์มเครือข่าย 2 แห่งท่ีเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2552 เลี้ยงแม่พันธ์ุ 300 แม่/ฟาร์ม ปัจจุบันฟาร์มท้ังสองแห่ง เพ่ิมการเลี้ยง
แม่พันธ์ุเป็น 1,200 แม่/ฟาร์ม หรือเพ่ิมข้ึน 300 เปอร์เซ็นต์  

 การจัดการข้อร้องเรียน หรือความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
การลดเวลาการรอพันธ์ุไก่จากหน่วยงานรัฐท่ีสั้นลง และเม่ือมีเครือข่ายผลิต ทําให้ผู้ท่ีต้องการพันธ์ุจากหน่วยงานรัฐ

ลดลง ข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจย่อมลดลงตามสัดส่วน มีการสอบถาม ประชุมกลุ่มย่อยทําให้ได้ข้อมูลท่ีนํามาป้องกันแก้ไข
ปัญหาต่าง  ๆท่ีจะนําไปสู่ความไม่พึงพอใจ 

มิติความคุ้มค่า 
 การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน  

แผนภาพที่ 4. มาตรฐานการผลิตไก่ของเครอืข่ายฟาร์ม 

แผนภาพที่ 5 มาตรฐานการผลิตไก่ของเครอืข่ายไก่ขุน 
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-  การมีเครือข่ายกระจายในชุมชน สร้างการรับรู้ของประชาชน สร้างโอกาสในการเข้าถึง ประหยัดท้ังเวลา 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ การเดินทาง การขนส่ง (จาก 1 แหล่งผลิตพันธ์ุ เป็น 16 แหล่ง) และยังสามารถเข้าถึงพันธ์ุไก่
พ้ืนเมืองท่ีอยู่ในหรือใกล้ชุมชนของตนเองมากข้ึน 

 การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
- การผลักภารกิจการผลิตพันธ์ุไก่ให้ประชาชนดําเนินงานได้และสามารถดําเนินงานได้ปริมาณท่ีมากกว่า 

(จาก 120,000 ตัว เป็น 1,5000,000 ตัว/ปี) ทําให้หน่วยงานสามารถนํางบประมาณท่ีได้มาใช้พัฒนางานด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้
ได้พันธ์ุ องค์ความรู้ และวิธีการจัดการท่ีดีและเหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการย่ิงข้ึน   

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม 
-  การท่ีไก่โตเร็วข้ึน 30 เปอร์เซ็นต์ จากราคาไก่ 85 บาท/กก. ให้ผลตอบแทนสูงข้ึน 25 บาท/ตัว เป็นมูลค่า

รวมกว่า 35 ล้านบาท เม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีศูนย์วิจัยฯ ได้รับประมาณ 2 ล้านบาท/ปี นับว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ี
สูงมาก    

- มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ต้ังแต่ฟาร์มผลิตพันธ์ุถึงร้านขายไก่สด มีมูลค่าเพ่ิมสะสมรวมเท่ากับ 98 
เปอร์เซ็นต์ 

- การมีกําลังการผลิตพันธ์ุไก่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มีการใช้ประโยชน์โรงเรือนท่ีสร้าง
ข้ึนเพ่ิมข้ึน จากท่ีต้องปล่อยให้โรงเรือนว่างหลังจําหน่ายไก่ (ระหว่างรอคิวรับพันธ์ุไก่)  นําไปสู่การเป็นอาชีพทางเลือกได้ใน
ชุมชน การมีเครือข่ายในชุมชนสร้างการเรียนรู้และเข้าถึงอาชีพด้านการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพิ่มข้ึนแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
รวมท้ังชุมชนใกล้เคียง นําไปสู่การพัฒนาชุมชนให้พ่ึงพากันเองซ่ึงจะย่ังยืนและเป็นประโยชน์อย่างมาก 

10.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

10.1  แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 
- การสร้างฟาร์มเครือข่ายผลิตไก่พันธ์ุแท้และลูกผสม เป็นการผลักดันการผลิตไปสู่เกษตรกรเพ่ือเป็นการสร้าง

อาชีพ ความม่ันคง และความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการพัฒนาระบบการผลิตลูกไก่จากกรมปศุสัตว์ไปให้เกษตรกรท่ีมีศักยภาพ
ในรูปแบบของเกษตรกรและฟาร์มเครือข่ายไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันเครือข่ายมีกําลังการผลิตลูกไก่
กว่า 1.5 ล้านตัว/ปี ส่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดอาชีพท่ีเกี่ยวกับไก่พ้ืนเมืองท่ีย่ังยืนข้ึน ส่งผลให้เกิดเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้ังแต่ผู้ผลิตพันธ์ุ ผู้เลี้ยงไก่ จนถึงผู้จําหน่ายไก่สดในตลาดชุมชนและร้านอาหาร  ปัจจุบันตลาดจําหน่ายไก่สดประดู่หางดําฯ 
แม้จะมีในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ลําพูน แม่ฮ่องสอน ลําปาง เชียงราย แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดในระดับชุมชนซ่ึงราคาท่ี
จําหน่ายยังได้ไม่สูงเท่าท่ีควรเป็นเม่ือเทียบกับรสชาติและคุณค่าทางการบริโภคของไก่ จึงมีแผนการเพิ่มคุณค่าและศักยภาพ
ของไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ในการเป็นสินค้าท่ีสามารถขยายไปสู่ตลาดท่ีสูงกว่า อาทิ ตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยจะได้มีการ
พัฒนา/สร้างระบบมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน รู้แหล่งท่ีมาของสินค้า (Traceability) โดยเร่ิมต้ังแต่จากฟาร์ม
ผลิตพันธ์ุไก่ ฟาร์มไก่ขุน โรงฆ่า ร้านจําหน่ายไก่สด เพ่ือให้ได้คุณภาพอาหารปลอดภัย (food safety) ต่อผู้บริโภค สร้างแบ
รนด์ของพันธ์ุไก่ท่ีโดดเด่นมากข้ึน รวมท้ังมีการทําถุงและกล่องบรรจุไก่สดจําหน่ายท่ีสวยงาม มีข้อมูลบอกถึงคุณค่าการ
บริโภคของไก่ นําไก่ไปทําเป็นอาหารพร้อมการบริโภคตามสังคมสมัยใหม่ เช่น การทําไก่กระป๋อง เป็นต้น 

-  ผลักดันและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ฟาร์มเครือข่ายผลิตพันธ์ุสามารถผลิตไก่พ่อแม่พันธ์ุทดแทนใช้เองใน
ฟาร์มของตนเอง เพ่ือจะได้ไม่ต้องพ่ึงพาพันธ์ุจากศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุทุกๆ ปี โดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ท้ังนี้
ศูนย์วิจัยฯ ยังต้องให้การกํากับดูแล เม่ือเห็นว่าไก่พ่อแม่พันธ์ุของฟาร์มเครือข่ายแตกต่างมากไปจากศูนย์วิจัยฯ (ท่ีมีการ
พัฒนาพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง) ก็ให้ฟาร์มเครือข่ายรับพันธ์ุพ่อแม่ใหม่จากศูนย์วิจัยฯ ซ่ึงอาจเป็นทุก 3 – 5 ปี 

-  นอกจากนี้จะได้นําโมเดลหรือรูปแบบท่ีได้ ขยายการสร้างเครือข่ายไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ ไปสู่ภาคอื่นๆ
ของประเทศ โดยให้อยู่ในการดูแลของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ท่ีต้ังอยู่ในภาคต่างๆ 

10.2  ความยั่งยืนและการขยายผลการพัฒนา 
- ผลการดําเนินงานการสร้างพันธ์ุและเครือข่าย ได้มีการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและ

ลูกผสมพ้ืนเมือง โดยปัจจุบันมีการนําพันธ์ุไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ไปใช้โดยฟาร์มเครือข่ายของเอกชนท้ังฟาร์มขนาดใหญ่ท่ี
มีกําลังการผลิตลูกไก่กว่า 300,000 ตัว/ปี และฟาร์มขนาดกลางท่ีมีการผลิตลูกไก่ 50,000 – 100,000 ตัว/ปี ในจังหวัด
ต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย นครราชสีมา เพชรบุรี และสมุทรสาคร นอกจากนี้
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ยังถูกนําไปใช้ในฟาร์มของกรมปศุสัตว์เกือบท่ัวประเทศท่ีผลิตลูกไก่รวมกว่า 500,000 ตัว/ปี โดยลูกไก่ท่ีเกิดจากการผลิต 
ได้ถูกจําหน่ายไปเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2555 ฟาร์มเครือข่ายจังหวัดลําพูนและลําปาง ได้เร่ิมส่ง
ลูกไก่ลูกผสมประดู่หางดําเชียงใหม่จําหน่ายท่ีประเทศอาเซียนใกล้เคียงไทย ได้แก่ ลาว และกัมพูชา 

- จากการท่ีได้มีการพัฒนาพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองศักยภาพสูง และกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การคัดเลือกและ
สร้างเครือข่ายเกษตรกรประสิทธิภาพสูง เพ่ิมช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการบริโภค ซ่ึงเป็นการประมวล
องค์รวมท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหารและกระบวนการผลิต ดังนั้นการขยายการผลิตสู่เอกชน จากความไม่พอเพียงของไก่
พ้ืนเมืองต่อความต้องการ ซ่ึงเห็นได้จากไก่พ้ืนเมืองมีจําหน่ายเฉพาะในตลาดชุมชนไม่เหลือพอท่ีจะส่งเข้าตลาดในเขตเมือง 
โดยปัญหานี้สอดคล้องกับท่ีมีการวิจัยสอบถามผู้บริโภคไก่ในเขตเทศบาลเมือง พบว่า ข้อด้อยอันดับแรกของไก่พ้ืนเมืองคือ
หาซ้ือยาก และปัญหาสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นปัญหาท่ีจะกระทบต่อตัวสินค้าในอนาคต ถึงแม้ได้มีการสร้าง
ฟาร์มและเกษตรกรเครือข่ายเพื่อผลิตลูกไก่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นหากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเพิ่ม
การผลิตได้อีก ก็ควรสนับสนุนภารกิจการผลิตพันธ์ุสู่ภาคเอกชน/เกษตรกรให้มากข้ึนกว่าเดิม 

- การพัฒนาเร่ืองไก่พ้ืนเมืองไทยเป็นเร่ืองท่ีรัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ เพราะเป็นสินค้า
ทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพ ในปัจจุบันถึงพร้อมด้วยศักยภาพของพันธ์ุไก่ องค์ความรู้ ความพร้อมของเกษตรกร และความ
ต้องการของตลาด หากได้รับการสนับสนุนและมีนโยบายในการผลักดันท่ีชัดเจน จะเป็นการสร้างโอกาสท้ังไก่พ้ืนเมืองและ
เกษตรกร  เพราะมีอาชีพทางเลือกใหม่ท่ีมีผลกระทบน้อยจากภัยแล้ง และยังเป็นอาชีพท่ีมีความย่ังยืน โดยอาศัยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกษตรกรสามารถผลิตพันธ์ุได้เอง ใช้อาหาร และวิธีการเลี้ยงแบบท้องถ่ิน บนพ้ืนฐานพันธ์ุไก่ท่ีถูกพัฒนา
ให้สามารถอยู่ได้ในสภาพการเลี้ยงของประเทศไทย ทําให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนมากข้ึนในอนาคต 
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ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
(ตามแบบฟอร์มปี 2556) 

ช่ือผลงาน : การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์) 
 (รางวัลระดับดี ปี 2556) 

1.  อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะริเริ่มการพัฒนา  
(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญท่ีนํามาสู่การริเร่ิมกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแก้ปัญหา โดยให้เขียน
ประเด็นท่ีเป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบด้วย)  

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
หรือสถานการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เช่น 
แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ําท่วม พายุหมุน ไฟป่า ภัยแล้ง กระจายไปใน
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก แม้แต่ประเทศไทยปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้ทวี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึนทุกๆ ปี เช่น ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้
เกิดวิกฤตมหาอุทกภัย ทําให้หลายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแม้แต่ภาคใต้ เกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรง 
ทําให้พ้ืนท่ีภาคการเกษตรเสียหายอย่างหนัก รวมถึงชีวิตปศุสัตว์และ
พืชอาหารสัตว์ท่ีเกษตรกรมีไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์ต้องพลอยเสียหายไป
ท้ังหมดด้วย 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาวิกฤติพลังงาน ทําให้เกิดการแก่งแย่ง
พ้ืนท่ีไปใช้เพาะปลูกพืชพลังงานทําให้พ้ืนท่ีท่ีเคยผลิตพืชอาหารสัตว์
หรือพ้ืนท่ีสาธารณะที่เคยเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ลดน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคการปศุสัตว์ของประเทศไทย ทําให้
โค กระบือ แพะ แกะ ของเกษตรกรเร่ิมขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ 
ถึงแม้จะมีการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการทดแทนอย่าง
กว้างขวางแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
ได้ เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนท่ีมากเพียงพอสําหรับ
การปลูกหญ้าเพ่ือเลี้ยงสัตว์ของตนเอง จึงยังคงต้องอาศัยทุ่งหญ้า
สาธารณะหรือปลูกหญ้าตามหัวไร่ปลายนาเป็นหลัก ทําให้มีอาหาร
กินแค่ผ่านไปในแต่ละวัน ไม่มีการสํารองเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉินเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ 

การขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ มีผลต่อสุขภาพสัตว์และทํา
ให้ผลผลิตจากสัตว์ลดลงท้ังปริมาณและคุณภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินของเกษตรกร และหากเป็น
สภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะการเกิดภัยแล้ง หรือเกิดอุทกภัยท่ียาวนาน ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์จะทวีความรุนแรงข้ึน
เป็นหลายเท่าตัว ซ่ึงปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดข้ึนกับเฉพาะตัวสัตว์เท่านั้น แต่จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพของเกษตรกรด้วย 
เนื่องจากความเครียดและความกดดัน ท่ีมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอดอยากและหิวโหยของสัตว์ 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านอาหารสัตว์ มีภารกิจสําคัญในการผลิต
เสบียงอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพสําหรับสัตว์ เพ่ือให้มีอาหารสัตว์สํารองไว้ใช้อย่างเพียงพอในยามฉุกเฉินหรือเกิดสภาวะวิกฤติ 
เพ่ือความมั่นคงทางอาหารสัตว์ ซ่ึงจะนําไปสู่ความม่ันคงทางอาหารสําหรับมนุษยชาติตามลําดับ 

เสบียงอาหารสัตว์ท่ีกรมปศุสัตว์ผลิตสํารองไว้ เช่น หญ้าแห้ง หญ้าหมัก และหญ้าสด โดยเก็บสํารองไว้ท่ีศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์ จํานวน 9 แห่ง คือ 

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแกว้ 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 

พื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 
ที่มา : http://www.thaiflood.com 
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4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น 
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 
7) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
ซ่ึงกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย สําหรับไว้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในช่วงท่ีประสบภัย

ธรรมชาติหรือเกิดภาวะวิกฤติขาดแคลนอาหารสัตว์ 
ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 กรมปศุสัตว์ได้ให้การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกร จํานวน 70,547 ราย ใน

พ้ืนท่ี 57 จังหวัด ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย รวมเป็นจํานวนเสบียงอาหารสัตว์ ท้ังสิ้น 14,035 ตัน (รายละเอียดดังตารางท่ี 1)  
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ประสบภัยธรรมชาติและจํานวนเสบียงสัตว์ที่กรมปศุสัตว์สนับสนุน 

ปี จํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ที่ประสบภัย
ธรรมชาติ (ราย) 

จํานวนเสบียงสัตว์ 
ที่กรมปศุสัตว์สนับสนุน (ตัน) 

2553 22,884 5,046 
2554 28,141 4,689 
2555 20,022 4,300 

จากตารางจะพบว่าในแต่ละปีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและต้องได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกระจายอยู่ท่ัวประเทศเป็นจํานวนมาก  

หากกรมปศุสัตว์ดําเนินการให้ความช่วยเหลือไม่ทันต่อความต้องการ จะเกิดความสูญเสียอย่างมากตามมา ซ่ึงจะ
นําไปสู่ภาวะความอ่อนแอของปศุสัตว์ และการเกิดโรคระบาดสัตว์รุนแรงกระจายไปท่ัวภูมิภาค ดังนั้น การให้ความ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือสภาวะวิกฤติการขาดแคลนอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์จะต้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้
ทันทีในทุกพ้ืนท่ี ทุกเวลา 

การบริการเสบียงสัตว์เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในสภาวะวิกฤติท่ีผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้กําหนดข้ันตอนการดําเนินการ
ไว้ ดังนี้ 

1) เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
2) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและตรวจสอบหลักฐานต่างๆ  เพ่ือแจ้ง

จํานวนเสบียงสัตว์ท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพ้ืนท่ีพิจารณาดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามลําดับ 

3) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เสนอขออนุมัติไปยังสํานักพัฒนาอาหารสัตว์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

4) ผู้ อํ านวยการสํานักพัฒนาอาหารสัต ว์ 
พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

5) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
แจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

6) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งให้เกษตรกร
ไปรับเสบียงอาหารสัตว์ด้วยตนเองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ตามที่กําหนด 

จากแผนผังการปฏิบัติงานข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ระบบการจัดการเพื่อสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่
เกษตรกรผู้ประสบภัยมีข้ันตอนท่ีซับซ้อนและใช้เวลาประมาณ 5 วัน เกษตรกรจึงจะได้รับอนุมัติให้ได้รับการสนับสนุน
เสบียงอาหารสัตว์ โดยมีผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์เป็นผู้มีอํานาจในการสั่งจ่ายเสบียงอาหารสัตว์แต่เพียงผู้เดียว 

แผนผังการปฏิบติังานเดิม 
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การดําเนินการท่ีมีข้ันตอนและใช้ระยะเวลามาก 
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาวะวิกฤติท่ีเกษตรกร
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับใน
บางครั้งเกษตรกรไม่ได้รับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง หรือได้รับเสบียงอาหารสัตว์ท่ี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นภาระต่อเกษตรกรในการ
เดินทางไปรับเสบียงอาหารสัตว์ด้วยตนเองท่ีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ตามกําหนดซ่ึงอยู่ไกลมาก ทําให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายและเวลามาก กรณีท่ีเกิดอุทกภัยการคมนาคมถูก
ตัดขาด  เกษตรกรจะมีความยากลําบากมากขึ้ น อีก
หลายเท่าตัวในการเดินทางไปรับเสบียงอาหารสัตว์ ทําให้
เกษตรกรต้องจํายอมรับสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2.  อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ท่ีสําคัญท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 

จากภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ในความทรงจําของเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ 
ท้ังๆ ท่ีเสบียงอาหารสัตว์ท่ีกรมปศุสัตว์ได้ทําการสํารองไว้มีอย่างเพียงพอ แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการนําไปจ่ายแจกให้แก่
เกษตรกรท่ีกําลังได้รับความเดือดร้อนได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากเส้นทางจากคลังเสบียงอาหารสัตว์ท่ีอยู่ตามศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ไปยังแหล่งท่ีพักสัตว์อพยพของเกษตรกรถูกตัดขาดท้ังหมด จึงมีความยากลําบากในการขนส่งเสบียง
อาหารสัตว์เป็นอย่างมาก 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ 
และความซับซ้อนของกระบวนการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ รวมถึงความล่าช้าในการ
ดําเนินการ ตลอดจนการบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์  (Warehouse Management) จึงได้พัฒนาและปรับปรุง
แนวคิดการบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ใหม่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านอาหารสัตว์
ในช่วงสภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ 

การบริหารจัดการคลังเสบียงตามแนวคิดใหม่ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
1) ปรับระบบการบริหารคลังเสบียงอาหารสัตว์ (Warehouse Management) โดยการจัดให้มีคลังเสบียงอาหาร

สัตว์ประจําเขตปศุสัตว์เขตละ 1 คลัง โดยจัดต้ังไว้ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 9 แห่ง ได้แก่ 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 1 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 2 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 3 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 4 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 5 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 6 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 7 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 8 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
คลังเสบียงอาหารสัตว์เขตปศุสัตว์ 9 อยู่ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 

โดยภายในคลังเสบียงอาหารสัตว์ แบ่งระดับการสํารองเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจสั่งจา่ยได้เฉพาะภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ระดับจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดมีอํานาจสั่งจ่ายได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในจังหวัด  
 ระดับเขต ปศุสัตว์เขตมีอํานาจสั่งจ่ายได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในเขต 
 ระดับประเทศ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์มีอํานาจสั่งจ่ายได้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

การสํารองระดับท้องถ่ิน จะมีการจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล โดยความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมปศุสัตว์จะส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์ในโควต้าของระดับท้องถ่ินไปเก็บสํารองไว้ท่ีคลังเสบียง

ภาพแสดงเหตุการณ์ขณะเกิดวิกฤติอุทกภัย 
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อาหารสัตว์ประจําตําบล โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาสมทบเพ่ิมเติมบางส่วน โดยกรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีอํานาจการสั่งจ่าย 

ส่วนการสํารองในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้จัดเก็บสํารองไว้ท่ีคลังเสบียงสัตว์ประจํา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ท้ัง 9 แห่ง ส่วนอํานาจการบริหารเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการเสบียงอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย
ได้ท่ัวประเทศโดยไม่ต้องสํารองเสบียงอาหารสัตว์มากเกินความจําเป็น เพราะการเกิดภาวะวิกฤติมีโอกาสเกิดพร้อมกันท่ัว
ประเทศมีความเป็นไปได้น้อยมาก และการจัดต้ังคลังสํารองเสบียงอาหารสัตว์กระจายไปท่ัวประเทศเป็นการกระจายความ
เสี่ยงและเกิดความคล่องตัวเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายจะสามารถสั่งจ่ายจากคลังท่ีอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากท่ีสุดทํา
ให้ระยะเวลาในการช่วยเหลือรวดเร็วข้ึน อีกท้ังการขนส่งก็จะมีความสะดวก รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

2) การจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยธรรมชาติซํ้าซาก จํานวน 18 แห่ง แต่ละแห่ง
สามารถสํารองเสบียงอาหารสัตว์รองรับโค กระบือ จํานวน 1,000 ตัว ได้เป็นระยะเวลา 10 วัน 

3) กระจายอํานาจการสั่งจ่ายให้เป็นอํานาจของท้องถ่ินหรือเป็นอํานาจของผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพิ่มเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการดําเนินการ 

4) พัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพเสบียงอาหารสัตว์ ให้ได้มาตรฐานอาหารสัตว์คุณภาพดีตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง ซ่ึงจะได้เสบียงอาหารสัตว์แห้ง (หญ้าแพงโกลาแห้ง) คุณภาพสูงเป็น
เสบียงอาหารสัตว์ท้ังหมด โดยได้จัดทําเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับการผลิตเสบียงอาหารสัตว์มาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.8801-2555) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีผลิตเสบียงอาหารสัตว์ใช้เป็นคู่มือในการผลิตเสบียงอาหารสัตว์
คุณภาพดีท่ีได้มาตรฐาน 

3.  กลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ให้โครงการประสบผลสําเร็จ  
(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ท่ีใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร ใครเป็นผู้ดําเนินการ) 

เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ เกษตรกรท่ีเลี้ยงปศุสัตว์มีอาหารสัตว์คุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอสําหรับสัตว์ 
ในช่วงเกิดภาวะวิกฤติท่ีเกษตรกรไม่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเกษตรกรได้รับการอํานวยความสะดวกท่ี
รวดเร็ว ทันท่วงที และยุติธรรม กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

1) กลยุทธ์สร้างความอุ่นใจเม่ือภัยธรรมชาติมา  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ท้ัง 9 แห่ง ดําเนินการผลิตเสบียงอาหารสัตว์คุณภาพดีท่ีได้มาตรฐานเก็บ

สํารองไว้ท่ีคลังเสบียงอาหารสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โดยมีส่วนหนึ่งประมาณ 10 ตัน จะถูกส่งไปเก็บ
สํารองไว้ท่ีคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล เพ่ือสนับสนุนให้ท้องถ่ินมีเสบียงอาหารสัตว์สํารองอย่างเพียงพออยู่ใกล้ๆ กับ
บ้านของเกษตรกร เม่ือเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะวิกฤติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถส่ังจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยได้
ทันที เป็นการสร้างความอุ่นใจและคลายความวิตกกังวลให้แก่เกษตรกรในยามเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 

2) กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารคลังเสบียงอาหารสัตว์ (Warehouse Management) 
วางระบบการบริหารคลังเสบียงอาหารสัตว์ (Warehouse Management) ให้สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

ถึงกันอย่างเป็นระบบท้ัง 9 แห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สามารถตรวจสอบปริมาณการสํารองเสบียงอาหารสัตว์ได้ตลอดเวลาและสามารถโยกย้ายเสบียงอาหารสัตว์จากคลังท่ีมี
ปริมาณความต้องการน้อยไปยังคลังท่ีมีปริมาณความต้องการมากได้ตามความเหมาะสม พร้อมกับวางระบบและกระจาย
อํานาจการสั่งจ่ายเสบียงอาหารสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการให้สั้นลง 

3) กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเสบียงอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
สํานักพัฒนาอาหารสัต ว์  กรมปศุสัต ว์  กําหนดให้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ท้ัง 9 แห่ง ผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งเป็น
เสบียงอาหารสัตว์ เพ่ือยกระดับคุณภาพเสบียงอาหารสัตว์ให้สูงข้ึน
เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานต่างประเทศ พร้อมปรับวิธีการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.8801-2555) หญ้าแพงโกลา
แห้ง 
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4.  ระบุผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  
(ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ท้ังข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ 
สถาบัน ประชาชน องค์การเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) 

ผู้เสนอแนวทางแก้ไข กลุ่มพัฒนาระบบจัดการอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการผลิต
พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือความมั่นคงด้านเสบียงอาหารสัตว์ และการจัดทําแผนการผลิตพืชอาหารสัตว์ การจัดการคลัง
เสบียงอาหารสัตว์ การจัดการด้านการสนับสนุนเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติ ซ่ึงจากการดําเนินการท่ีผ่านมาได้เห็น
ความยุ่งยากในการจัดการการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ ซ่ึงในบางปีเกิดปัญหาด้าน
อุทกภัยข้ึนพร้อมๆ กันท่ัวทุกภาคของประเทศ ทําให้การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกร มีความล่าช้าและไม่
สามารถให้บริการอย่างท่ัวถึง รวมท้ังอาหารสัตว์ท่ีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนตัวของปศุ
สัตว์ จึงได้เห็นความจําเป็นของการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ท่ีได้มาตรฐาน การสร้างเครือข่าย และการกระจายอํานาจ
ในการสั่งจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการจัดการคลังเสบียง
อาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเสบียงอาหารสตัว์ท่ีเกินความจําเป็น 

ผู้ดําเนินการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ท้ัง 9 แห่ง เป็นผู้ดําเนินการ ดังนี้  
1) ดําเนินการผลิตเสบียงอาหารสัตว์แห้งตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง 

เพ่ือสํารองเป็นเสบียงอาหารสัตว์ 
2) ดําเนินการสํารวจ สรรหา ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติและมีความ

พร้อมรวมถึงให้ความสําคัญกับคลังเสบียงอาหารสัตว์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้อย่างทันท่วงทีเม่ือเกิดภัย
ธรรมชาติ เพ่ือจัดต้ังเป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล 

3) วางระบบการบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ (Warehouse Management) และเชื่อมโยงคลังเสบียง
อาหารสัตว์เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบลพร้อม

รับมอบอํานาจการสั่งจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ภายใต้ข้อเสนอแนะของปศุสัตว์อําเภอท่ีรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ 

2) ปศุสัตว์อําเภอท่ีรับผิดชอบในการสํารวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ 
และจัดทํารายงานตามลําดับ 

3) เกษตรกรผู้ประสบภัย กรณีการประสบภัยแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้
มากกว่ากรณีเกิดอุทกภัย เนื่องจากในภาวะน้ําท่วมเกษตรกรมีภาระจัดการกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว
เป็นลําดับแรก อีกท้ังการเดินทางมีความยากลําบากไม่สามารถออกนอกพื้นท่ีได้ อาจทําให้ปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรเลี้ยงไว้เกิด
ภาวะขาดแคลนอาหาร เกิดโรคภัยหรือโรคระบาดตามมา เม่ือได้มีการจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล ทําให้
เกษตรกรมีความม่ันใจในคุณภาพของเสบียงอาหารสัตว์ท่ีพร้อมให้บริการในพ้ืนท่ี ด้วยข้ันตอนการดําเนินการ อํานาจการ
สั่งจ่ายอยู่ในพ้ืนท่ี ใช้เวลาในการดําเนินการไม่เกิน 1 วันเกษตรกรจะสามารถได้รับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์จากคลัง
เสบียงได้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติการสั่งจ่ายจากส่วนกลาง 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ โดยอธิบายถึงวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และใครคือผู้ได้รับประโยชน์) 

ความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์) ท่ีริเร่ิมพัฒนา
โดยกลุ่มพัฒนาระบบจัดการอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ท้ัง 9 แห่ง โดยได้
กําหนดเป็นมาตรฐานข้ันตอนการให้บริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ และใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.8801-
2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพเสบียงอาหารสัตว์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ดําเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท้ัง 9 แห่ง ท่ัวประเทศ ซ่ึงเกิดผลลัพธ์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
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1) คุณภาพเสบียงอาหารสัตว์ท่ีนํามาให้บริการ เป็นหญ้าแพงโกลาแห้งซ่ึงเป็นหญ้าท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด ประกอบกับ
กระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง จึงทําให้ปศุสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติฟ้ืนตัวได้เร็ว ไม่เกิดความสูญเสียตามมา 

2) กระบวนการบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ มีมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อกําหนดของคู่มือการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งท่ีผลลัพธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้รับการบริการเสบียงอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพดี มี
ความสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาในการดําเนินการขอรับการสนับสนุนได้ภายในเวลา 1 วัน (จากเดิม 5 วัน) และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับเสบียงอาหารสัตว์ เนื่องจากมีคลังเสบียงสัตว์อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน ทําให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยเบื้องต้นเกษตรกรสามารถใช้บริการได้จากคลังเสบียงสัตว์ประจําตําบล ซ่ึงหากไม่เพียงพอ
สามารถขอรับบริการได้จากคลังเสบียงสัตว์ในอํานาจของปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์เขต และสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุ
สัตว์ ตามลําดับ และจากการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจในการขอรับบริการเสบียงอาหาร
สัตว์ โดยการสํารวจของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจ เท่ากับร้อยละ 91.30  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ สามารถลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารคลัง
เสบียงอาหารสัตว์และค่าใช้จ่ายในการขนส่งเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกรเม่ือประสบภัยธรรมชาติ ซ่ึงในบางเขตที่ต้ังคลัง
เสบียงอาหารสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อยู่ห่างไกลพื้นท่ีเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรมาก ทําให้การเดินทางไม่
สะดวก รวดเร็วเท่าท่ีควร ซ่ึงเม่ือมีคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล แต่ละคลังสามารถรองรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้
ประมาณ 200 ราย มีเสบียงอาหารสัตว์เพียงพอต่อปศุสัตว์ท่ีอยู่ในสภาวะวิกฤติได้ ประมาณ 1,000 ตัว เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 10 วัน และเม่ือคิดจากจํานวนคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบลท้ังหมด จํานวน 18 แห่ง ท่ีอยู่ภายใต้การ
สนับสนุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ท้ัง 9 แห่ง สามารถให้การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์คุณภาพดีแก่ปศุสัตว์
ของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 3,600 ราย ปริมาณเสบียงอาหารสัตว์ 180 ตัน ซ่ึงรองรับปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 18,000 ตัว ใน
ระยะเวลา 10 วัน 

6.  อธิบายขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 

6.1  ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา  
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเร่ิมพัฒนาโครงการจนถึงข้ันวางแผน) 

การบริการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรเม่ือประสบภัยธรรมชาติ เป็นภารกิจปกติท่ีกรมปศุสัตว์
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) ก่อนปี พ.ศ. 2554 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กําหนดข้ันตอนการดําเนินการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แก่
เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้ทุกๆ ข้ันตอนต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตามลําดับชั้น โดย
ผู้มีอํานาจการสั่งจ่ายเสบียงอาหารสัตว์อยู่ท่ีส่วนกลาง ซ่ึงใช้ระยะเวลาการดําเนินการ จํานวน 5 วัน (แผนผังการปฏิบัติงาน
เดิม) 

2) เม่ือปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยข้ึน ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามท่ีได้กําหนดไว้เดิม ทําให้การ
ปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมีข้อจํากัดมาก เนื่องจากมีปัญหาด้านข้ันตอนและระยะเวลาของการอนุมัติมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีอยู่ใกล้พ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถนําเสบียงอาหารสัตว์ออก
ให้บริการ หรือเกษตรกรเข้ามารับเสบียงอาหารสัตว์ไม่ได้ จึงได้เร่ิมหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการติดต่อประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้จัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ข้ึนเป็นการชั่วคราว โดยกรมปศุสัตว์นําเสบียงอาหารสัตว์จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ่ืนท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยมากนักมาสํารองไว้ท่ีคลังเสบียงอาหารสัตว์ชั่วคราว
เพ่ือให้บริการในพ้ืนท่ี 
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3) ปี พ.ศ. 2555 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ได้
ปรับกระบวนการการบริการเสบียงอาหารสัตว์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ท่ีเป็น
หน่วยบริการ จํานวน 9 แห่ง โดยมีเป้าหมายในการ
ให้บริการเสบียงอาหารสัตว์ ด้วยหญ้าแพงโกลาแห้ง
คุณภาพสูง ท่ีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ. 8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง แก่
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างเพียงพอ ท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี ด้วยความรวดเร็วภายในกําหนด 1 วัน โดยกําหนดให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพ้ืนท่ี จัดสรรโควต้า
เสบียงอาหารสัตว์ล่วงหน้าให้คลังเสบียงอาหารสัตว์ประจํา
ตําบลสํารองไว้ให้บริการเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

6.2  ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(อ ธิบายขั้ นตอนและลํ า ดับ เห ตุการณ์การ
ดําเนินงานหลักในการปฏิบั ติตามแผนงาน 
โครงการ) 

ในการดําเนินการเพื่อให้การบริการเสบียงอาหาร
สัตว์ในสภาวะวิกฤติบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์คุณภาพสูง 
ท่ีรวดเร็วทันเวลา และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
อย่างท่ัวถึง สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ดําเนินการดังต่อไปนี้  

1) การเตรียมการในช่วงภาวะปกติ 
- พัฒนากระบวนการผลิตหญ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง 

เพ่ือยกระดับคุณภาพเสบียงอาหารสัตว์ให้ดีข้ึน 
- จัดทําคู่มือการให้บริการเสบียงอาหารสัตว์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาหารสัตว์ทุกแห่ง 
- จัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ระดับตําบล โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังเสบียงอาหารสัตว์ของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาอาหารสัตว์ ท้ัง 9 แห่ง เข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ในภาพรวมของประเทศ 
2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน โดยดําเนินการดังนี้ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ.8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ 

- จัดเก็บสํารองเสบียงอาหารสัตว์ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย รวมถึงจัดสรรไปสํารองไว้ท่ีคลังเสบียงอาหาร
สัตว์ประจําตําบล 

3) ดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

7.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

การดําเนินการพัฒนากระบวนการบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนเสบียงอาหาร
สัตว์ท่ีมีคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติได้อย่างเพียงพอท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ท้ัง 9 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการ ในการดําเนินการได้พบปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้  

1) ปัญหาคุณภาพของเสบียงอาหารสัตว์ไม่สมํ่าเสมอ ซ่ึงภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นอกจากการ
ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ไว้ให้บริการเกษตรกรแล้ว ยังมีหน้าท่ีผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีด้วย ซ่ึงภายหลังจาก

แผนผังการปฏิบติังานใหม่ 
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การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุแล้วต้นหญ้าพืชอาหารสัตว์เหล่านั้นสามารถนํามาอัดฟ่อนเป็นเสบียงอาหารสัตว์ได้ด้วย แต่จะทําให้
ได้เสบียงอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพลดลงเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนะต่ํา สํานักพัฒนาอาหารสัตว์จึงปรับนโยบายการผลิต
เสบียงอาหารสัตว์ใหม่ โดยใช้หญ้าแพงโกลาเป็นเสบียงอาหารสัตว์ท้ังหมด เพ่ือความเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ัง 9 แห่ง จึงได้
ทําการปรับเปลี่ยนแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์และแหล่งน้ําสําหรับการผลิตพืชอาหารสัตว์ใหม่ เพ่ือให้สามารถผลิตหญ้าแพง
โกลาเป็นเสบียงอาหารสัตว์ได้ตลอดท้ังปี 

2) การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร ส่วนใหญ่จะได้รับเสบียงอาหารสัตว์ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน
และไม่เพียงพอ ซ่ึงข้ึนกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับเกษตรกร 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ จึงได้ออกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการจําหน่ายจ่ายแจกพันธ์ุพืชอาหารสัตว์และ
เสบียงสัตว์ ปี พ.ศ. 2556 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับเสบียงอาหารสัตว์อย่างยุติธรรม 

3) ในภาวะวิกฤติท่ีเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง เกษตรกรจะเกิดความเดือดร้อนพร้อมๆ กันในทุกพ้ืนท่ี 
ประกอบกับเส้นทางการคมนาคมขนส่งมักถูกตัดขาด ทําให้การขนส่งเสบียงสัตว์ได้อย่างยากลําบาก นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาการขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ท่ีเป็นหญ้าแห้งในภาวะเกิดอุทกภัย มักทําให้เสบียงอาหารสัตว์เกิดความชื้นเป็นสาเหตุ
ของการเกิดเชื้อรา ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุทําให้สัตว์มีปัญหาสุขภาพตามมาในภายหลังได้ 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 9 แห่งท่ัวประเทศ จึงได้สร้างเครือข่ายโดยความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและร่วมกันจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

8.  ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินการ  
(ระบุทรัพยากรท้ังด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ต้นทุน และอธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ได้บริหารจัดการทรัพยากรท่ีอยู่เพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริการเสบียงอาหารสัตว์ใน
สภาวะวิกฤติให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนี้ 

1) บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ท่ีรับผิดชอบในการผลิตเสบียงอาหารสัตว์เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกร และนักวิจัยของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมกันดําเนินการวิจัยทดสอบต้ังแต่การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว 
เพ่ือให้เสบียงอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในการผลิตเสบียงอาหารสัตว์ 
ตลอดจนการทํางานอย่างบูรณาการร่วมกันกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอในพ้ืนท่ีและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดม่ัน
เป้าหมายร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือและความเข้าอกเข้าใจเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง 

2) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ใช้เทคนิคการผลิตเสบียงอาหารสัตว์คุณภาพดี โดยมีปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญ ดังนี้ 
- พ้ืนท่ีผลิตเสบียงอาหารสัตว์อย่างเพียงพอท่ัวประเทศ และเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการ

บริหารจัดการเสบียงอาหารสัตว์ 
- ดิน ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับชนิดพืชอาหารสัตว์ท่ีจะผลิตเป็นเสบียงอาหารสัตว์ การใช้ปุ๋ยคอก

พัฒนาดิน ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงได้มาจากการศึกษาวิจัย ทดสอบของนักวิจัยสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
- แหล่งน้ํา มีการพัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอกับพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือผลิตเป็นเสบียงอาหารสัตว์ 
- ระบบการให้น้ําในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและการบริหารจัดการ เช่น ในบางพ้ืนท่ีเป็นการ

ให้น้ําแบบสูบราด หรือในบางพ้ืนท่ีอาจจะต้องใช้สปริงเกอร์ขนาดใหญ่ในการให้น้ํา 
3) งบประมาณ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ได้กําหนดเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณสําหรับการผลิตเสบียง

อาหารสัตว์ ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี โดยกระจายงบประมาณให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือเป็นงบดําเนินงาน 
โดยในปี พ.ศ. 2556 มีต้นทุนในการผลิตหญ้าแห้งเฉลี่ย 4.75 บาท/กิโลกรัม  

9.  การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ 
(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําให้เกิดความย่ังยืน ตัวอย่างเช่น ในแง่ของด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากโครงการหรือความคิดริเร่ิมนี้ถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่สู่การ
บริการสาธารณะท้ังระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้อย่างไร)  

การจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล ทําให้มีเสบียงอาหารสัตว์คุณภาพดีอยู่ในพ้ืนท่ี โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ในเบื้องต้น และจากนั้นเป็นการบริหาร
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จัดการของคณะกรรมการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงอาจจะมีการจัดต้ังงบประมาณส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นทุนจัดหาเสบียงอาหารสัตว์
ต่อไป เกิดเป็นความย่ังยืนของคลังเสบียงอาหารสัตว์ในท้องถ่ิน ซ่ึงการจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบลน้ัน 
หน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนสามารถนําไปขยายผลต่อไปได้ด้วย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความเสี่ยงในการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงปศุสัตว์น้อย เนื่องจากการได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวดเร็ว ทําให้เกษตรกรเกิดความอุ่นใจไม่ถูกทอดท้ิง เกษตรกรและผู้คนในชุมชนมีจุดศูนย์รวมท่ี
ต้องช่วยกันรักษาดูแลผลประโยชน์ชุมชนให้ดีสุด  

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ได้พัฒนากระบวนงานบริการเสบียงอาหารสัตว์ให้เกษตรกรโดยได้ออกระเบียบหนังสือ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการบริการเสบียงอาหารสัตว์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดต้ังคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของคนในท้องถ่ินมีเสบียงอาหารสัตว์ท่ีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา ซ่ึงสํานักพัฒนาอาหารสัตว์จะ
ขยายผลไปยังสถานีพัฒนาอาหารท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศในลําดับต่อไป 

10. บทเรียนท่ีได้รับ คืออะไร 
 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ)  

1) การบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ (Warehouse Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรร
โควต้า และกระจายอํานาจในการอนุมัติสั่งจ่ายให้แก่หน่วยงานในพ้ืนท่ี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของเกษตรกรในภาวะวิกฤติได้มากข้ึน และสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการสํารองเสบียงอาหารสัตว์   

2) การทํางานแบบเครือข่ายทําให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติว่าเป้าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดลําดับ
แรก คือ การช่วยชีวิตให้คนทุกคนอยู่รอดให้ได้ก่อน จากนั้นถึงจะเป็นข้ันตอนของการดูแลให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึงต้องวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือไม่ให้การปฏิบัติงานของแต่ละภาคส่วน
เป็นอุปสรรคซ่ึงกันและกัน 

3) การมีความสามารถในการผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย หาก
ไม่สามารถนําเอาไปใช้เลี้ยงปศุสัตว์ได้ ดังนั้นการนําเสบียงอาหารสัตว์จํานวนไม่มากนักไปไว้ใกล้ๆ กับปศุสัตว์จะเป็นประโยชน์
มากกว่าการมีเสบียงอาหารสัตว์จํานวนมากแต่อยู่ไกลจากปศุสตัว์ 

4) การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง ช่วยให้เสบียงอาหารสัตว์ท่ีได้มี
คุณภาพสมํ่าเสมอ เป็นท่ีเชื่อถือของผู้เกี่ยวข้อง 

การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์) เป็นบริการท่ีช่วยทําให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ 
ในชว่งวิกฤติ แต่ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการได้ช่วยบรรเทาทุกข์ของเกษตรกรท่ีกําลังประสบกับปัญหาในชีวิตอย่างหนัก 
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ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  
(ตามแบบฟอร์มปี 2556) 

ช่ือผลงาน : การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 (รางวัลระดับดีเด่น ปี 2556) 

1. อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะเริ่มการปรับปรุง 
(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญท่ีนํามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแก้ปัญหา โดยให้เขียน
ประเด็นท่ีเป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบด้วย) 

จากข้อมูลสถิติการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ท่ีสํารวจโดยศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ พบว่า สัดส่วนของจํานวน
สัตว์ท่ีเลี้ยงมากท่ีสุด ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร และโคเนื้อ ตามลําดับ การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย และสุกรเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังทางด้านการผลิต การบริโภค 
และการค้าระหว่างประเทศ แต่การเลี้ยงสุกรท่ีผ่านมามักก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมูลสุกรท่ีมีกลิ่นเหม็นรบกวนหรือเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงวันและน้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรม
การเลี้ยงสุกร หากไม่มีการจัดการท่ีเหมาะสมอาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ฟาร์มและชุมชนใกล้เคียงได้ 

การจัดการของเสียและน้ําเสียจากฟาร์ม
สุกรต้องเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานเป็นอย่างมาก 
ในภาวะท่ีโลกมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 
แนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด
รวมถึงการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงถูก
หยิบยกข้ึนมาประยุกต์ใช้เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
ซ่ึงมีผลโดยตรงกับต้นทุนการผลิต การนําของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์โดยการใช้ซํ้าหรือใช้หมุนเวียนเป็นการลดของเสียจากฟาร์มสุกรอีกวิธีหนึ่ง โดยการนํา
ของเสียไปใช้ประโยชน์ในสภาวะที่ของเสียเหล่านั้นยังไม่ผ่านการบําบัด ซ่ึงเป็นวิธีการลดปริมาณหรือลดความเข้มข้นของ
ของเสียให้น้อยท่ีสุดทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบําบัด 

การทํานาข้าวของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกและใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชซ่ึงมี
ราคาแพง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวมีราคาสูง และจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นระยะเวลานานยังทําให้ดิน
เสื่อมสภาพเนื่องจากไม่มีสารอินทรีย์บํารุงดิน 
นอกจากนั้นธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและ
จุลธาตุท่ีเป็นประโยชน์ก็จะถูกพืชดูดซึมไปใช้
ประโยชน์เรื่อยๆ จนทําให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ในท่ีสุด ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ
ตํ่าลง รายได้ของเกษตรกรจากการขายข้าวได้
น้อยลงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร 

โดยปกติส่วนราชการจะรับผิดชอบตาม
ภารกิจของตนเอง เช่น กรณีเกิดปัญหาของเสีย
จากฟาร์มปศุสัตว์ เม่ือมีผู้ร้องเรียน ส่วนราชการ
จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการในส่วนท่ีสามารถดําเนินการได้ เช่น กรมปศุสัตว์ จะดําเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจติดตามด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์ 
- ดําเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมลภาวะและสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์ 
- ให้คําแนะนํา ปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์ 
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- กําหนดให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

ในขณะท่ีส่วนราชการอื่นๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็จะดําเนินการตามบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกรมปศุสัตว์  

กรณีการทํานาก็เช่นเดียวกัน เม่ือชาวนาต้องการเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึน ก็มักจะได้รับคําแนะนําให้ใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เช่น ฮอร์โมนพืช ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ยากําจัดวัชพืช เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพดิน 
น้ํา และอาหาร รวมถึงมีสารตกค้างอยู่ในสินค้าเกษตรต่างๆ การแก้ปัญหาก็ยังคงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทําโดยไม่มี
การบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ 

2. อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ท่ีสําคัญท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
ปัญหานํ้าเสียจากฟาร์มสุกรและปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวมากเกินไปจน นํามาสู่ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ ท่ีขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นปัญหาของสังคมไม่มีส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งสามารถแก้ไขได้ตาม
ลําพัง แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาช่วยกันดําเนินการ จึงเกิดบันทึกข้อตกลง เร่ืองการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยมี 

1) กรมปศุสัตว์  
2) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

โดยท้ังสามหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนําน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ทดแทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากในน้ําเสีย
มีธาตุอาหารต่างๆ โดยเฉพาะธาตุรองและจุลธาตุท่ีพืชต้องการ เช่น แคลเชียม แมกนีเชียม ซัลเฟอร์ โซเดียม เหล็ก 
ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ซ่ึงแร่ธาตุเหล่านี้มีอยู่ในอาหารสัตว์ แต่สัตว์ไม่สามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ท้ังหมดจึงเหลือ
ขับถ่ายออกมาในมูลสัตว์ จึงเป็นประโยชน์ต่อพืชเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีราคาแพง อีกท้ังยังจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ํา
เสียฟาร์มสุกรท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน รวมถึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวได้อีกส่วนหนึ่งด้วย จึง
ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

1) บูรณาการการทํางานของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย  
- กรมปศุสัตว์  
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 
- สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- บริษัท พันธ์ุสุกรไทย-เดนมาร์ค จํากัด (มหาชน) 
- องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว 
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) นําร่องในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตําบลหนองยาว อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท พันธ์ุสุกรไทย-เดนมาร์ค จํากัด (มหาชน) ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเพ่ือดําเนินการนําร่องในการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม โดยมีฟาร์มสุกรในพ้ืนท่ี
ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีทํานาของเกษตรกร 

ดําเนินการโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําการคัดเลือกพ้ืนท่ี
ศึกษานําร่อง จากนั้นจึงนําน้ําเสียจากฟาร์มสุกร ซ่ึงมีแร่ธาตุอาหารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น แคลเชียม แมกนีเชียม 
ซัลเฟอร์ โซเดียม เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส เป็นต้น ไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใส่ทางดินและการฉีดพ่นทางใบ 
ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตเต็มท่ี มีการสังเคราะห์แสงได้มากข้ึน ส่งผลให้พืชมีผลผลิตมากข้ึนและผลผลิตมีคุณภาพดี 
ต้นพืชแข็งแรง อายุการเก็บเกี่ยวยาวนานข้ึน สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างมาก เป็นการทําการเกษตรอินทรีย์ 
ขณะเดียวกันฟาร์มสุกรก็หมดปัญหาเรื่องน้ําเสียจากฟาร์มท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณนั้น 
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3.  กลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ให้โครงการประสบผลสําเร็จ 

(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ท่ีใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร ใครเป็นผู้ดําเนินการ) 
กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีนโยบายปรับรูปแบบการส่งเสริม

การเกษตรใหม่เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเกษตรในรูป Green Economy และ Zero waste agriculture ทํางาน
แบบบูรณาการ และทําแผนเชิงรุก โดยใช้หลักกลยุทธ์การได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย หรือ Win-Win Situation Strategy 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณในการขนถ่ายน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร รวมท้ังสร้าง
ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เกี่ยวกับการนําของเสียจากฟาร์มสุกรมาใช้ประโยชน์ โดย
จัดประชุมระหว่างผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และเกษตรกรเพาะปลูกข้าว เพ่ือชี้แจงให้เห็นประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่ายจะได้รับ 
ฟาร์มสุกรจะลดต้นทุนด้านการบําบัดและพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเสีย สามารถทําการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา
กระทบกระท่ังกับเกษตรกรเพาะปลูกรวมถึงชุมชนรอบข้าง เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้เรียนรู้วิธีลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงเป็นการ
ลดต้นทุน อีกท้ังผลผลิตท่ีได้ก็เพ่ิมข้ึนด้วย แสดงให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกันและได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการ
ทําปศุสัตว์และการทําการเกษตร กรมปศุสัตว์จึงได้ดําเนินกลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 

1) กลยุทธ์บูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงในกรณีนี้ คือ  
- การลดต้นทุนการผลิตสุกร อันเนื่องมาจากน้ําเสียภายในฟาร์ม ซ่ึงเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ 

กรมควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดการไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้ําและดินเสียท่ีเกิดจาก
การใช้สารเคมีท่ีมากเกินไป 

- ลดต้นทุนการทํานา อันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี จนดินเสื่อม 
- การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ัง กลิ่น ดิน น้ํา อากาศ และอาหาร  

2) กลยุทธ์สร้างต้นแบบความสําเร็จเป็นตัวอย่าง โดยการสร้างพันธมิตรการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้สนใจหรือผู้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา 

4.  ระบุผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  
(ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ท้ัง ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ 
สถาบัน ประชาชน องค์การเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) 

1) กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถนําไปแนะนําฟาร์ม
และปรับใช้ในงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเสียจากฟาร์มสุกรโดยได้ดําเนินงาน
การศึกษาการนําของเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าว ซ่ึงเดิมเกษตรกรเพาะปลูกข้าวจะกลัวน้ําเสียจาก
ฟาร์มสุกรมากเนื่องจากมีไนโตรเจนสูงจะทําให้เกิดอาการบ้าใบ คือ ใบงามจัด แต่ข้าวไม่ออกรวง แต่เม่ือได้แนะนําวิธีการจัดการ 
เช่น การปล่อยท่วมในช่วงเตรียมดิน การฉีดพ่นทางใบในระยะเวลาที่กําหนดซ่ึงสามารถพิสูจน์ว่าใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังริเร่ิมให้
มีการสนับสนุนงบประมาณให้มีการขนถ่ายน้ําเสียจากฟาร์มสุกรสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในช่วงของการศึกษา 
แต่เพ่ือให้การแปรผลสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างย่ังยืน ได้มีการพูดคุยให้เกษตรกรเม่ือเห็นประโยชน์แล้วก็จําเป็นต้องออกค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้เองเม่ือสิ้นสุดโครงการซ่ึงเกษตรกรก็ยินดีดําเนินการในประเด็นดังกล่าว 

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ศึกษาผลการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรเป็นปุ๋ยในการ
เพาะปลูกข้าว จากการศึกษาพบว่า ในน้ําเสียฟาร์มสุกรและกากตะกอนมีธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชปริมาณมากท้ังธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรองรวมทั้งฮอร์โมนพืช การนําของเสียมาใช้ประโยชน์กับพืชในบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มสุกร จึงเป็น
การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เนื่องจากท้ังฟาร์มสุกรและเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวได้
ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ส่งเสริมเกษตรกรใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกรให้เป็นประโยชน์ 
และร่วมคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยใช้ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์กับ
กรมปศุสัตว์ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

4) สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมวางแผนคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการ และออกติดตามผลการดําเนินงานพร้อมตรวจเย่ียมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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5.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ โดยอธิบายถึงวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผู้ได้รับประโยชน์) 

ฟาร์มสุกรจากเดิมเป็นท่ีรังเกียจของชุมชนอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นเหตุของนํ้าเสีย กลิ่นเหม็น และเป็นแหล่ง
เพาะแมลงวัน เนื่องจากฟาร์มไม่ได้มีการจัดการสิ่งเหล่านี้ท่ีดีพอ แต่เม่ือชุมชนให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ฟาร์ม
จึงเหลือทางเลือกไม่มากนัก นั่นคือ การย้าย
ฟาร์มหนีชุมชนเมือง แต่ในท่ีสุดชุมชนก็ตามไปอยู่
ใกล้ๆ ฟาร์มอีก ฟาร์มจึงจําเป็นต้องลงทุนเพ่ือ
จัดการสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีเป็น
ของเสียในฟาร์มก็ใช่จะไม่มีประโยชน์เสียทีเดียว 
หากพิจารณาให้รอบคอบก็จะพบว่าของเสียท่ีอยู่
ในฟาร์มกลับเป็นประโยชน์อย่างมากเม่ืออยู่ในนา
ข้าวถ้าใช้ได้อย่างถูกวิธี จากแนวคิดนี้ นํามาสู่
ความสําเร็จในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนเลี้ยง
หมูคู่ กับคนทํานา  จากปัญหากลายมาเป็น
ประโยชน์ท่ีเกื้อกูลกัน กล่าวคือ 

ฟาร์มสุกร (คนเลี้ยงหมู) มีโอกาสลด
ต้นทุนในการกักเก็บหรือต้นทุนในการบําบัดน้ํา
เสียจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในฟาร์มได้อย่าง
มาก เม่ือฟาร์มสุกรไม่เป็นผู้ร้ายท่ีคอยทําลาย
อากาศ น้ํา และสิ่งแวดล้อมของชุมชน แต่ได้
เปลี่ยนเป็นผู้ทําประโยชน์โดยให้ปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี
แก่ชาวนาท่ีอยู่ในชุมชน จึงทําให้ชุมชนยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกับฟาร์มสุกรได้มากข้ึน 

เกษตรกรท่ีทํานา (คนทํานา) มีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีโดยไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ต้องรู้วิธีใช้ท่ีถูกต้อง หาก
ใช้ไม่ถูกต้องจะเกิดความเสียหาย เช่น อดีตท่ีผ่านมานั้นคือการทําให้ข้าวไม่มีผลผลิตแทนท่ีจะเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ชาวนาได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีต้นทุนลดลง โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี และช่วยให้ท่ีดินมีความอุดม
สมบูรณ์มากข้ึน 

ชุมชนไม่ต้องทนรําคาญจากน้ําเสียจากฟาร์มสุกรและน้ําเสียจากปุ๋ยหรือสารเคมีตกค้างจากการทํานา และเม่ือคนใน
ชุมชนเร่ิมมีการพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึน เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นจะสามารถกลายเป็นสังคมร่มเย็นเป็นสุขในท่ีสุด โดยมี
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยไร้มลภาวะ 

เม่ือฟาร์มสุกร ชาวนา และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและเป็นสุขโดยสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย นั่นคือ
ความสําเร็จของส่วนราชการท่ีมีภารกิจต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 

6.  อธิบายขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 
6.1  ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา  

(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาโครงการจนถึงข้ันวางแผน) 

1) การศึกษา วิจัยข้อมูล การนําน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ และวิธีการใช้ท่ีเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด  
2) การหาแนวร่วมและพันธมิตรร่วมดําเนินการ 
3) การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการนําร่องโครงการเพ่ือเป็นตัวอย่างความสําเร็จโดยการสํารวจพ้ืนท่ี คัดเลือกฟาร์ม 

สุกรและเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกฟาร์มสุกรท่ีใกล้พ้ืนท่ีนาข้าวมากที่สุดหรือระยะทางไม่เกิน 20 
กิโลเมตร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมใจร่วมทดลองนําน้ําเสียไปใช้ประโยชน์ ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

4) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร ถึงผลได้ผลเสียจากการใช้ประโยชน์น้ําเสียจากฟาร์มสุกรเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตนาข้าว 

5) ข้ันวางแผนดําเนินงาน โดยจัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์และเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 
1) กรมปศุสัตว์ดําเนินงานโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณในการขนถ่ายน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูก

ข้าวของเกษตรกร 
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ นําผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้และฝึกอบรม

เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ 

3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจ โดยใช้ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 

4) จัดประชุมระหว่างผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และเกษตรกรเพาะปลูกข้าว เพ่ือชี้แจงให้เห็นประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่าย
จะได้รับ ฟาร์มสุกรจะลดต้นทุนด้านการบําบัดและพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเสีย สามารถทําการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา
กระทบกระท่ังกับเกษตรกรเพาะปลูกรวมถึงชุมชนรอบข้าง เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้เรียนรู้วิธีลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงเป็นการ
ลดต้นทุน อีกท้ังผลผลิตท่ีได้ก็เพ่ิมข้ึนด้วย แสดงให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกันและได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

5) ดําเนินการขนถ่ายน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปยังพ้ืนท่ีนาข้าวของเกษตรกร กําหนดให้ใช้ในช่วงรอบการปลูกข้าว
ตามที่เกษตรกรต้องการ 

6) ข้ันตอนการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรเป็นปุ๋ยในนาข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยแนะนําไม่ให้เกษตรกรเผา
ตอซัง เนื่องจากการเผาตอซังทําให้เกิดควันและเป็นการทําลายหน้าดิน แต่ให้ปล่อยน้ําท้ิงจากฟาร์มสุกรลงนาข้าวแทน โดย
ใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกร 500 ลิตรต่อไร่ ปล่อยลงนาข้าวในระยะเตรียมดิน และระยะต้นข้าวมีอายุระหว่าง 12 - 45 วัน 
โดยใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกรในอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ปล่อยลงให้สมํ่าเสมอท่ัวแปลงนาข้าว 

7) เทคนิคพิเศษเพ่ือผลผลิตข้าวโดยใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกร 
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว เพ่ือให้ต้นข้าวและรากอ่อนเจริญเติบโตได้เร็วและเร็วกว่าวัชพืช โดยการใช้น้ําสกัด

มูลสุกรในการเตรียมเมล็ดพันธ์ุ ดังนี้  
- ใช้มูลสุกรแห้ง 10 กิโลกรัมใส่ในถุงมุ้งเขียว แช่น้ํา 100 ลิตร ในถังท่ีมีฝาปิดแล้วปิดฝาถังหมักไว้นาน 24 ชั่วโมง 
- เปิดฝาถัง นํากากมูลสุกรออกจากถัง ปล่อยให้น้ําในถังตกตะกอนอย่างน้อย 7 วันหรือนานกว่านั้น จะได้น้ํา

สกัดมูลสุกร 
- นําน้ําสกัดมูลสุกรท่ีได้มาผสมกับน้ําในอัตราส่วนน้ําสกัดมูลสุกร 1 ลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ใส่ไว้ในถังสําหรับแช่

เตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว 
- นําเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีต้องการเตรียมโดยบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้ในกระสอบ มาแช่ไว้ในน้ําสกัดมูลสุกรดังกล่าว 

เป็นเวลา 8 - 12 ชั่วโมง 
- นําเมล็ดข้าวข้ึนจากน้ําสกัดมูลสุกร แล้วใช้น้ําสกัดท่ีเหลือราดลงบนกระสอบท่ีบรรจุข้าวอยู่ ประมาณ 4 - 5 

ชั่วโมงต่อคร้ัง เพ่ือไม่ให้เมล็ดข้าวแห้ง จนกระทั่งเมล็ดข้าวเริ่มงอก จึงนาํเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีเตรียมดีแล้วไปหว่านลงในนาต่อไป 
การให้ปุ๋ยทางใบ ข้อดีของการให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยทําให้พืชได้รับธาตุอาหารเร็วข้ึน ข้าวมีการเจริญเติบโตเร็ว 

ใบเขียว ใบต้ัง ทําให้พืชมีการสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มท่ี ต้นข้าวแข็งแรงมีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยว
ได้เร็ว เมล็ดข้าวเต่ง ได้ผลผลิตมากข้ึน มีวิธีการใช้ดังนี้ 

- ใช้น้ําท้ิงจากฟาร์มสุกร ใส่ภาชนะทิ้งไว้ให้เศษตะกอนตกนอนก้น แล้วนําส่วนใสไปเจือจางด้วยน้ํา 20 - 40 เท่า 
ถ้าเป็นบ่อก๊าซชีวภาพให้เจือจาง 5 - 10 เท่า ก่อนนําไปฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน 

- ใช้น้ําสกัดมูลสุกร เจือจางด้วยน้ํา 10 - 20 เท่า ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน เม่ือข้าวมีอายุ 15 และ 30 วัน 
ใช้น้ําสกัดมูลสุกรในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร พร้อมกับสารจับใบ 3 - 5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น 
ปริมาณการใช้ 40 ลิตรต่อไร่ และเม่ือข้าวมีอายุ 45 60 และ 75 วัน ใช้น้ําสกัดมูลสุกร 2 ลิตร ผสมน้ํา 20 ลิตร พร้อมกับ
สารจับใบ 3 - 5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบ ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น ปริมาณการใช้ 40 ลิตรต่อไร่ 

7.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1) การขนส่งน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปยังพ้ืนท่ีปลูกข้าว ยังไม่มีความสะดวกและคล่องตัวมากนัก เนื่องจากชาวนา

ไม่ได้ออกแบบถนนเพ่ือให้รถบรรทุกเข้า ถนนจึงแคบ มีน้ําขัง ทําให้รถติดหล่ม รถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปปล่อยน้ําเสียได้
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ตามแปลงท่ีปลูกข้าวนั้นๆ ได้ตามต้องการ ในเบื้องต้นจึงใช้วิธีการปล่อยน้ําเสียจากฟาร์มสุกรลงบ่อพักก่อน แล้วเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวจึงจะสูบไปใส่นาข้าวอีกคร้ัง 

2) ผู้รับจ้างบรรทุกน้ําเสียจากฟาร์มสุกรมีน้อย หาจ้างได้ยาก อีกท้ังผู้รับจ้างในพ้ืนท่ีมีรถบรรทุกน้ําขนาดเล็ก
บรรทุกน้ําได้น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ทําให้ได้รับค่าจ้างไม่คุ้มค่า เพราะบรรทุกได้ปริมาณน้อย จึงได้มีการจัดหา
รถบรรทุกท่ีมีขนาดต้ังแต่ 6 ลูกบาศก์เมตรข้ึนไปและทําสัญญาจ้างตามระเบียบราชการ จากนอกพ้ืนท่ี มาดําเนินการ
บรรทุกน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปยังนาข้าวของเกษตรกร 

3) ช่วงเริ่มดําเนินการ ในวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นวันหยุดของฟาร์มสุกรด้วย ทางฟาร์มจะไม่อนุญาตให้รถบรรทุก
ดําเนินการดูดน้ําเสียจากฟาร์มได้ จึงได้มีการประชุมชี้แจงและทําความเข้าใจกันเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้ทุกวัน 

4) การประสานงานระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้รับจ้างขนถ่ายน้ําเสียมีความไม่สะดวกในช่วงเริ่มต้น จึงได้
แต่งต้ังตัวแทนเกษตรกรหนึ่งคนเป็นผู้ประสานงานในการจัดคิวขนน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปยังแปลงนาข้าวของเกษตรกรคนอ่ืนๆ 

8.  ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินการ 
(ระบุทรัพยากรท้ังด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ต้นทุน และอธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร)  

1) ทรัพยากรด้านการเงิน ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ได้ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการนี้ เป็นเงิน 99,000 บาท โดยคิดเป็นค่าจ้างขนถ่ายน้ําเสียจากฟาร์มสุกรไปยังพ้ืนท่ี
นาข้าว จํานวน 870 ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละ 114 บาท โดยจัดสรรให้เกษตรกรจํานวน 25 ราย นาข้าวท้ังสิ้น 
870 ไร่  

2) ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีจากส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าท่ีสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 เจ้าหนา้ท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฟาร์มพนม และ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 25 ราย ร่วมประชุมวางแผนดําเนินการ 

3) ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นผู้บริหารโครงการ 
ดําเนินการเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังโครงการ และออกตรวจเย่ียมติดตามประเมินผลในพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลตัวเลข
จากเกษตรกรโดยตรงและคํานวณผล 

4) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมวางแผน
ดําเนินการและตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 คร้ัง 

9.  การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ 
(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําให้เกิดความย่ังยืน ตัวอย่างเช่น ในแง่ของด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากโครงการหรือความคิดริเร่ิมนี้ถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่สู่การบริการ
สาธารณะทั้งระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้อย่างไร)  

จากผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการนําของเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ในนาข้าว ใน
ปีงบประมาณ 2555 ในพ้ืนท่ีตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ใช้งบประมาณ 99,000 บาท เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร โดยจ้างรถบรรทุกขนถ่ายน้ําเสียจากฟาร์ม
สุกรไปยังพ้ืนท่ีนาข้าว ทําให้ผลผลิตข้าวเพิ่มข้ึน จากเดิมได้ผลผลิต 570 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
เป็น 806 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึน 236 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตข้าวลดลง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถท่ีจะลด
ต้นทุนการผลิตได้ จากเดิมต้นทุนการผลิตจํานวนเงิน 4,203 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ ลดลงเป็น 3,705 บาทต่อไร่ 
ลดลงจํานวน 498 บาทต่อไร่ จะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก และที่สําคัญทําให้รายได้ของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวเพ่ิมสูงข้ึน และฟาร์มสุกรก็ลดภาระในการบําบัดน้ําเสียของฟาร์มลง สามารถกําจัดน้ําท้ิงส่วนเกินได้ ในแง่ของ
ความย่ังยืนจะเห็นได้ว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ เร่ิมมีการจ่ายค่าจ้างขนถ่ายน้ําเสียไปลงในท่ีนาของตัวเองท่ีอยู่
นอกเหนือโครงการ เนื่องจากสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเป็นน้ําปุ๋ย จึงม่ันใจได้ว่าเม่ือหมดโครงการ
เกษตรกรจะยังคงปฏิบัติต่อไป จึงเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้วางแผน
ขยายผลรูปแบบการจัดการของเสียในโครงการไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอ่ืนรวมถึงการใช้ประโยชน์กับพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอ่ืนต่อไป 
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10. บทเรียนท่ีได้รับ คืออะไร 

 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ)  
1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความสนใจท่ีจะใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกรในการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เห็นผลลัพธ์จากการดําเนินการตามโครงการ 
2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนและต้นทุนการเพาะปลูกลดลงจากการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ยเคมี 
3) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ําเสียฟาร์มสุกรต่อชุมชน เนื่องจากนําน้ําเสียมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก

ข้าว 
4) เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตัวอย่างระบบผสมผสานการสร้างพันธมิตรด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
5) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความสนใจท่ีจะใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกรต่อไป เพราะรายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากข้ัน 

โดยเม่ือกรมปศุสัตว์ไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณแล้ว เกษตรกรสามารถออกค่าใช้จ่ายในการจ้างรถขนถ่ายน้ําเสียเองและ
นําของเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

6) ของเสียจากระบบหนึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพของอีกระบบหนึ่งได้เสมอ หากสามารถพิจารณาและ
ทําความเข้าใจในระบบท่ีใหญ่ข้ึนได้ ดังนั้น การดําเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ อาจไม่สามารถทําในระบบเล็กท่ีตนเอง
รับผิดชอบได้ แต่ถ้ามีการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายใดๆ ย่อมสามารถประสบความสําเร็จ
ได้เสมอ 
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ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  
(ตามแบบฟอร์มปี 2556) 

ช่ือผลงาน : การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย 
 (รางวัลระดับดีเด่น ปี 2556) 

1.  อธิบายปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญท่ีนํามาสู่การริเร่ิมกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแก้ปัญหาโดยให้เขียน
ประเด็นท่ีเป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบด้วย)  

ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตสุกร 12.82 ล้านตัว เพ่ิมข้ึนจาก 11.89 ล้านตัว ของปี พ.ศ. 2554 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.86 โดยจํานวนร้อยละ 95 ของปริมาณการผลิตสุกรท้ังหมด ในปี พ.ศ. 2555 หรือประมาณ 11.91 ล้าน
ตัว หรือ 0.95 ล้านตัน ใช้สําหรับบริโภคภายในประเทศ (ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)   

ปัญหาสําคัญของการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตสุกร คือ โรคระบาดสัตว์ในสุกร ซ่ึงโรคอหิวาต์สุกร ก็
เป็นอีกโรคหนึ่งท่ีสร้างปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตสุกร เนื่องจากโรคอหิวาต์สุกรเป็นโรคติดต่อรุนแรงมากในสุกร ท่ี
เกิดกับสุกรทุกอายุ โดยมีอัตราการป่วยและอัตราการตายที่สูงมาก ไม่มีวิธีการรักษาท่ีให้ผลโดยตรง หากเกิดโรคอหิวาต์สุกร
ระบาดขึ้น จะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงสามารถจําแนกได้ ดังนี้  

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 

ความสูญเสียโดยตรง 
1) ความสูญเสียจากการตายของสุกร และจากการทําลายสุกรป่วยและสุกรท่ีติดเชื้อท้ังฝูงเพ่ือหยุดการระบาด

ของโรค ซ่ึงในบางประเทศ รัฐบาลจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอัตราท่ีกําหนด 
2) ความสูญเสียในช่วงท่ีปล่อยคอกให้ว่าง เพ่ือรอการนําสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ใน

ช่วงเวลาดังกล่าว รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการซ้ือสุกรใหม่มาเลี้ยง 
3) ความสูญเสียจากการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทําให้เกษตรกรท่ีมีฟาร์มอยู่ในรัศมีห้ามเคลื่อนย้ายไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายสุกรไปยังโรงฆ่า ทําให้ขาดการหมุนเวียนของเงินในฟาร์ม 
4) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังโรคในรัศมีท่ีกําหนดโดยการสืบค้นสุกรท่ีติดเชื้อ ค่าชดเชยในการทําลายสุกรท่ีติดเชื้อ 

และทําลายเชื้อโรคในรัศมีการเฝ้าระวัง 
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการควบคุมโรค เช่น ค่าจ้างสัตวแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการ ค่าแรงงานในการทําลายสัตว์ ค่าขนส่ง ค่าเวชภัณฑ์ เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อ เพ่ือทําลายเชื้อและควบคุมโรค 
6) ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเพ่ือยกระดับภูมิคุ้มกันในฟาร์ม 

ความสูญเสียทางอ้อม 
การเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรทําให้ตลาดการค้าสุกรต้องหยุดชะงัก เนื่องจากประเทศคู่ค้าจะมีการออก

มาตรการห้ามนําเข้าสุกรจากประเทศท่ีมีโรคระบาด ทําให้ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจ และขาดรายได้จากการส่งออกสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกร ซ่ึงจะต้องใช้ท้ังระยะเวลาและค่าใช้จ่ายจํานวนมากเพ่ือท่ีจะทําให้สถานะโรคระบาดของประเทศกลับมา
เป็นประเทศท่ีปลอดโรคระบาด ซ่ึงอาจใช้ระยะเวลาเป็นปีหรือหลายปี 

ภาพสุกรป่วยและตายด้วยโรคอหิวาต์สุกร 
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จากการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2531 
และปี 2545 ซ่ึงมีการระบาดของโรคอย่างแพร่หลาย มูลค่าท่ีต้องสูญเสียจากการตายของสุกรและการทําลายสุกรป่วยไม่ตํ่า
กว่า 480 ล้านบาท โดยไม่รวมมูลค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ ท่ีนํามาใช้ในการจัดการโรค 

การทําวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร เป็นมาตรการสําคัญในการป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์สุกรซ่ึงนอกเหนือจาก
มาตรการ การทําวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ยังต้องมีมาตรการอ่ืนๆ อีกเพ่ือป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์สุกรแพร่ระบาด เช่น 
มาตรการด้านสุขาภิบาล มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ในอดีตท่ีผ่านมากรมปศุสัตว์มีการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดผ่านกระต่าย สเตรนไชนีส เพ่ือใช้สําหรับป้องกันโรค
อหิวาต์สุกรมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 60 ปี 
วัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดนี้เตรียมมาจากต่อมน้ําเหลือง ม้าม
และซีรั่มของกระต่าย ซ่ึงจําเป็นต้องใช้กระต่ายมีชีวิตอย่าง
น้อยปีละ 7,000 ตัว โดยต้นทุนกระต่ายตกอยู่ท่ีตัวละ 
600 บาท  ดังนั้นในแต่ละปีกรมปศุสัต ว์ ต้องใช้ เงิน
งบประมาณในการจัดหากระต่ายมาเพ่ือผลิตวัคซีน อย่าง
น้อยปีละ 4,200,000 บาท  

กระบวนการผลิตและการหาปริมาณเชื้อไวรัสมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน หลายข้ันตอน ทําให้ต้องเสียเวลา 
สิ้นเปลืองแรงงานมาก และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค
จากกระต่าย ด้วยข้อจํากัดต่างๆ ทําให้กรมปศุสัตว์ไม่
สามารถขยายกําลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ
ของเกษตรกรได้  จึง ยัง ต้องมีการนํา เ ข้า วัคซีนจาก
ต่างประเทศปีละหลายล้านโด๊ส คิดเป็นมูลค่าหลายล้าน
บาท โดยเฉพาะในช่วงท่ีการระบาดของโรคอหิวาต์สุกร 
ปริมาณวัคซีนจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องของเกษตรกร
และเจ้าของฟาร์ม ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
การผลิตสุกรอย่างหนัก และเกิดการแย่งซ้ือวัคซีนกัน ทํา
ให้วัคซีนมีราคาสูงข้ึนอีกหลายเท่าตัว 

2.  อธิบายแนวทางแก้ปัญหาและประโยชน์ท่ีสําคัญท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 

สถา บันสุ ขภาพสัต ว์แ ห่ งชา ติ  เป็นหน่ วยงานที่ ทํ า งานวิ จั ยและชันสู ตร โรคสั ต ว์ของกรมปศุสั ต ว์  
ในระยะแรก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นในการนําเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดใหม่ 
FS-L3 มาใช้ในการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีสะอาดและปลอดการปนเปื้อนต่อเชื้อจุลินทรีย์และเซลล์
เพาะเลี้ยงนี้สามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีไม่ต้องใช้ซีรั่มโค ทําให้สามารถลดปัญหาเกี่ยวกับโรคในโคท่ีอาจปนเปื้อน
มา และลดผลการมีปฏิกิริยาข้ามกันของแอนติบอดี อันท่ีจะมีผลต่อการชันสูตรโรคในสุกร 

ประกอบกับ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับทราบปัญหาเรื่องข้อจํากัดของการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิด
ผ่านกระต่าย สเตรนไชนีส จึงให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้การวิจัยและพัฒนาท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติมีความพร้อมอยู่แล้ว จึงได้เริ่มทําการทดลองและพัฒนาการเลี้ยงเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส ให้สามารถ
เจริญเติบโตในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด cell line* ซ่ึงยังไม่เคยมีการทดลองใน cell line FS-L3 มาก่อน  โดยปกติแล้วเชื้อ
ไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส เจริญเติบโตได้ยากในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด cell line ผลการทดลองดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จอย่างดีย่ิง ทําให้สามารถเลี้ยงเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส ในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 ได้ปริมาณสูงและมี
คุณภาพ เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงในอวัยวะกระต่าย จึงนําไปสู่การทดลองผลิตวัคซีนจากเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรน
ไชนีส ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 ในลําดับต่อมา 
 

cell line* = เป็นเซลล์ท่ีเพาะขยายปริมาณได้อย่างต่อเนื่อง 

ภาพแสดงขบวนการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดผ่านกระต่าย สเตรนไชนีส 
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3.  กลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ให้โครงการประสบผลสําเร็จ 
(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ท่ีใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร ใครเป็นผู้ดําเนินการ) 

เม่ือสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้พัฒนาการเจริญของเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส ในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-
L3 ได้สําเร็จแล้ว จึงได้ริเริ่มพัฒนาการทําวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 แทนกระต่าย โดยใช้
หลักการเดียวกันกับการทําวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดผ่านกระต่าย โดยใช้เชื้อไวรัสสเตรนไชนีส ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงในเซลล์
เพาะเลี้ยง FS-L3 ท่ีเพาะเลี้ยงในขวดเพาะเซลล์ ในสภาพห้องปฏิบัติการ และสามารถเพาะขยายปริมาณท่ีต้องการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

หลังจากนั้นจึงได้ทดลองผลิตเป็นวัคซีนอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีสชนิดใหม่ เม่ือสามารถทําได้สําเร็จแล้ว จึงนําไป
ทดลองฉีดให้แก่สุกรทดลอง แล้วทดลองประสิทธิผลของวัคซีนชนิดใหม่นี้ โดยการฉีดเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร (ฉีดพิษทับ) ใน
กลุ่มสุกรทดลองท่ีได้รับวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่แล้ว ผลการทดลองพบว่าสุกรทดลองไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากสุกร
ดังกล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มโรคอหิวาต์สุกรข้ึนมาได้ภายหลังจากได้รับวัคซีน แสดงว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันโรค 
อหิวาต์สุกรได้เป็นอย่างดี โดยมีระดับภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเดิม  

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จึงได้นําเสนอความสําเร็จของการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงท่ีได้
ผ่านการทดสอบแล้วให้แก่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณานําไปทดสอบในสัตว์ทดลองอีกคร้ังเพ่ือ
เป็นการยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน ในท่ีสุดกรมปศุสัตว์และสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ยอมรับวิธีการผลิตวัคซีน
ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง ส่งผลให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์นําเอาวิธีการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 
มาใช้ผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรระดับอุตสาหกรรมแทนวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดผ่านกระต่าย 

4.  ระบุผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  
(ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ท้ัง ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ 
สถาบัน ประชาชน องค์การเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) 

สพ.ญ.วาสนา ภิญโญชนม์ สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ และสพ.ญ.ดร.สุดารัตน์ ดํารงค์วัฒนโภคิน โดยได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมการผลิต และ
พัฒนาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพชนิดใหม่โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 และเชื้อไวรัสวัคซีนเสตรนไชนีส  

สพ.ญ.กัญญา สุวินทรากร และน.สพ.ฤทธิลือชัย ปู่สูงเนิน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบและ
ดําเนินการด้านการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือ
ให้บริการแก่เกษตรกรและเจ้าของฟาร์มสุกร 

เกษตรกรและเจ้าของฟาร์มสกุร เป็นผู้นําวัคซีนไปใช้
ในการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรให้แก่สุกรของตน และร้านค้าท่ี
จําหน่ายวัคซีน สามารถจัดหาวัคซีนจําหน่ายได้อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร 

5.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ โดยอธิบายถึงวิธีการวัดผลท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคอืผูไ้ด้รับประโยชน์) 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการพัฒนาการเลี้ยงเชื้อไวรัสอหิวาต์
สุกรสเตรนไชนีส ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จากเดิมท่ี
ใช้กระต่ายจํานวนมากในการผลิตวัคซีน และจากการทดลอง
นําเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีสไปเพาะเลี้ยงในเซลล์
เพาะเลี้ยง FS-L3 ได้สําเร็จ ซ่ึงปกติแล้วเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร 
สเตรนไชนีส ส่วนมากเจริญเติบโตในเซลล์เพาะเลี้ยงได้ยาก 
นอกจากน้ัน ยังทําให้วิธีการหาปริมาณเชื้อไวรัสวัคซีนไม่
ยุ่งยาก สามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการแทนการใช้กระต่าย 
ทําให้การตรวจประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรมี

กระบวนการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงในระดับ
อุตสาหกรรม 
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ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

ผลสําเร็จจากการทดลองนําเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส ไปเพาะเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 ได้สําเร็จใน
สภาพห้องปฏิบัติการ และสามารถเพาะขยายปริมาณท่ีต้องการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลให้สามารถผลิตวัคซีนได้ตามความ
ต้องการ ทําให้ม่ันใจในคุณภาพวัคซีนท่ีปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันโรคตามมาตรฐานของวัคซีน อันทําให้เกษตรกรและเจ้าของ
ฟาร์ม ตลอดจนบริษัทเอกชน มีความม่ันใจและเชื่อถือต่อวัคซีนของกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากจะได้วัคซีนอหิวาต์สุกรท่ีมีคุณภาพแล้ว ยังสามารถลดการใช้กระต่ายได้ด้วย ทําให้ไม่ฆ่ากระต่ายเพ่ือทํา
วัคซีนอีกต่อไป นอกจากนี้การเลี้ยงกระต่ายเพ่ือการทําวัคซีนนั้น มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากด้วย การจะเพ่ิมหรือลดปริมาณ
การผลิตทําได้ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลามาก ตลอดจนลดโลกร้อนจากการเผาซากกระต่ายในแต่ละปี 

6.  อธิบายขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 

6.1  ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา  
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเร่ิมพัฒนาโครงการจนถึงข้ันวางแผน) 

1) เร่ิมต้นจากโครงการความร่วมมือกับประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นในการ
นําเซลลเ์พาะเลี้ยงชนิดใหม่ FS-L3 มาใช้ในการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีสะอาดและปลอดการปนเปื้อน
ต่อเชื้อจุลินทรีย์ ซ่ึงเหมาะสมต่อการนํามาใช้เพาะเลี้ยงเชื้อต่างๆ เพ่ือการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ  

2) เร่ิมทดลองและพัฒนาวิธีการเลี้ยงเชือ้ไวรัสวัคซีนสเตรนไชนีส ในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 ซ่ึงโดยปกติแล้วเชื้อไวรัส
อหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส จะเจริญได้ยากในเซลล์เพาะเลี้ยง จนสามารถพัฒนาการเล้ียงให้เชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส
ในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 เจริญได้ดีและได้ปริมาณสูงเหมาะสําหรับการนําไปผลิตวัคซีน จากการทําให้เชื้อไวรัสวัคซีนมี
ความอ่อนแรงเพื่อลดความรุนแรงในสัตว์ โดยการอบในอุณหภูมิท่ีตํ่ากว่าอุณหภูมิของร่างกายสัตว์ จนไวรัสวัคซีนสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรได้ดี 

3) เร่ิมการทดลองในสุกรโดยการฉีดเชื้อไวรัสวัคซีนในสุกรทดลอง เจาะเลือดเพ่ือตรวจระดับภูมิคุ้มกันและทํา
การฉีดพิษทับโดยมีสุกรควบคุมท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นตัวเปรียบเทียบ ผลปรากฏว่าวัคซีนสามารถป้องกันโรคจากการฉีดพิษ
ทับได้ดี ส่วนสุกรท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนจะป่วยตายจากการฉีดพิษทับ 

6.2  ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์) 

1) นําผลท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนาไปทดลองผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึนเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตจาก
ห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม 

2) เม่ือได้กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมแล้ว จึงร่วมกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
เพ่ือดําเนินการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 เพ่ือขยายปริมาณ
การผลิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตวัคซีนจํานวนมาก 

3) ดําเนินการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 ตามกระบวนการผลิตท่ีได้พัฒนาจนสําเร็จ 
จากนั้นนําไปทดสอบตามกระบวนการทดสอบวัคซีน ก่อนนําออกจําหน่ายให้เกษตรกร เพ่ือนําไปใช้ป้องกันโรคอหิวาต์สุกร
ต่อไป  

7.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1) โจทย์ท่ีสําคัญและมีความท้าทายเป็นท่ีสุดต่อทีมงาน คือ การทําให้เชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส สามารถ

เจริญได้ในเซลล์เพาะเล้ียง FS-L3 ซ่ึงโดยสภาพปกติแล้วเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส จะเจริญได้ยากมากในเซลล์
เพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่จะต้องใช้อวัยวะของกระต่ายในการเพาะเลี้ยงได้เท่านั้น 

2) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สามารถทดลองผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ ซ่ึงได้
ปริมาณวัคซีนไม่มากนัก แค่เพียงพอต่อการทดสอบเท่านั้น ยังไม่สามารถผลิตได้เป็นปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรมได้ 
ด้วยข้อจํากัดของบทบาทภารกิจของหน่วยงาน จึงได้นําเสนอความสําเร็จต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ และส่งต่อให้สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการผลิตวัคซีนรับไปพิจารณาดําเนินการผลิตในระดับ
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อุตสาหกรรมต่อไป เพ่ือทดแทนกระบวนการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรแบบเดิมท่ีต้องใช้กระต่าย เพ่ือให้ได้ปริมาณวัคซีนมาก
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โดยไม่ต้องเกิดความกังวลใจเรื่องการใช้กระต่ายอีกต่อไป 

3) การปรับเปล่ียนระบบการผลิต สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ต้องมีการออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์เป็นจํานวนมาก รวมถึงต้องพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ  ในการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ ตลอดจน
ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  

8.  ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินการ 
(ระบุทรัพยากรท้ังด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ต้นทุน และอธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร)  

1) งบประมาณในการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 
2) บุคลากรจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมดําเนินการวิจัยและพัฒนา

วัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่ท่ีไม่ใช้กระต่าย 
3) เซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพ่ือใช้ในการชันสูตรโรคสัตว์ 
4) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการวิจัย จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
5) โรงงาน บุคลากร และอุปกรณ์การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

9.  การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ 
(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําให้เกิดความย่ังยืน ตัวอย่างเช่น ในแง่ของด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากโครงการหรือความคิดริเร่ิมนี้ถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่สู่การ
บริการสาธารณะท้ังระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้อย่างไร)  

การวิจัยและพัฒนาเป็นพ้ืนฐานของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตขององค์การ ดังนั้น การผลิตวัคซีนป้องการโรค
ระบาดสัตว์ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาวิธีการผลิตวัคซีน ท้ังวัคซีนชนิดใหม่หรือวัคซีนรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนให้สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ เพ่ือทดแทนการนําเข้า เป็นต้น 

จากการดําเนินงานพัฒนาวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของเกษตรกรด้วยคุณภาพของวัคซีนท่ีมีความคุ้มโรคได้เหมือนเดิม และสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตได้ตามความ
ต้องการ รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความกังวลใจของประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ต้องการเห็นการใช้กระต่ายมีชีวิตมาผลิตวัคซีน 
รวมถึงสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  

ดังนั้น การนําผลงานวิจัยการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ไปดําเนินการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงเป็นความต้องการของทุกภาคส่วน รวมถึงกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ
ด้านการปศุสัตว์ของประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างม่ันคง และผู้บริโภคได้บริโภค
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีปลอดภัย  

การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน 
และระหว่างส่วนราชการ เป็นกิจกรรมท่ีกรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้รางวัลและ
แรงจูงใจแก่บุคลากรหรือทีมงานท่ีมีผลงานเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

จากความสําเร็จดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมนักวิจัยและพัฒนาวัคซีนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มุ่งม่ันพัฒนาวัคซีนในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน ทําให้กรมปศุสัตว์มีวัคซีนท่ี
หลากหลายในการป้องกันโรคสัตว์ และสามารถส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจํานวนไม่น้อย 

10. บทเรียนท่ีได้รับ คืออะไร 
 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ)  

1) นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนี้ เกิดจากการคิดนอกกรอบของการปฏิบัติงานประจํา โดยปกติทีมงานนายสัตวแพทย์
ทีมนี้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ จากการใช้เซลล์เพาะเล้ียง FS-L3 ในการชันสูตรโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ เม่ือมีการคิดนอกกรอบในทางกลับกันว่า ถ้าหากสามารถใช้เซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 มาเล้ียงเชื้อไวรัสอหิวาต์
สุกรเพื่อเพ่ิมปริมาณให้ได้มากๆ แล้วทําให้เชื้อไวรัสอ่อนแรงลงก็จะได้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้
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กระต่ายอีกต่อไป การคิดดังกล่าวทําให้เกิดจุดเริ่มต้นของความพยายามท่ีจะทําให้เชื้อสามารถเจริญเติบโตและขยายตัวได้
ปริมาณมากๆ ในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 เพ่ือจะได้เก็บเชื้อไวรัสไปเข้ากระบวนการทําวัคซีนอหิวาต์สุกรต่อไป 

2) มุมมองท่ีต่างไปจากปกติ จะพบเห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีแตกต่างจากเดิมและย่อมสามารถท่ีจะสร้าง
คุณค่าให้แก่งานท่ีปฏิบัติอยู่เพ่ิมมากข้ึน  

3) การทํางานข้ามสายงานหรือทํางานกับองค์การอ่ืนๆ ทําให้บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพ ความคิด
สร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน  

4) การทํางานเป็นทีม มีส่วนสําคัญกับความสําเร็จในครั้งนี้ 
5) การเร่ิมต้นเป็นสิ่งสําคัญมากต่อการนํามาซ่ึงความสําเร็จในคร้ังนี้ แต่สิ่งท่ีสําคัญไม่แพ้กันคือการร่วมมือกันใน

การพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

 

3.9 การประเมินผลด้วยตนเอง 
เมื่อได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและ

ความถูกต้องให้สมบูรณ์แล้ว การประเมินผลด้วยตนเองตามแนวทางการให้คะแนนของประเภทรางวัลน้ันๆ 
เป็นสิ่งที่ควรดําเนินการ เพ่ือค้นหาความไม่สมบูรณ์ของรายงานผลการดําเนินการ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลต่อ
ประเมินรางวัล และเป็นการทําให้มั่นใจได้ว่ารายงานผลการดําเนินการที่ได้จัดทํามีคะแนนไม่น้อยกว่า 800 
คะแนน ซึ่งจะทําให้มีโอกาสได้รับรางวัลในระดับดีเด่นได้ หากผลการประเมินได้คะแนนตํ่ากว่า 800 คะแนน 
ให้ทําการวิเคราะห์แต่ละประเด็น เช่น ไม่ได้คะแนนเน่ืองจากไม่ได้เขียนแสดงไว้ในรายงาน หรือเป็นเพราะไม่มี
ข้อมูลผลการดําเนินการมาแสดง หรือหน่วยงานไม่มีการดําเนินการในประเด็นน้ันๆ หรือมีการดําเนินการแต่ผล
การดําเนินการยังไม่ดี เป็นต้น  

เมื่อทราบผลการประเมินตนเองแล้ว หน่วยงานมีทางเลือก ดังน้ี 
1) กรณีผลการประเมินตนเองมากกว่า 800 คะแนน หน่วยงานสามารถส่งรายงานผลการ

ดําเนินการดังกล่าวสมัครรางวัลต่อไป 
2) กรณีผลการประเมินตนเองตํ่ากว่า 800 คะแนน หน่วยงานทําการปรับปรุงรายงานผลการ

ดําเนินการดังกล่าวโดยแสดงข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน หากมีการดําเนินการในประเด็นน้ันๆ ดีอยู่แล้วแต่
ยังไม่ได้แสดงไว้ แต่ถ้ายังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลหรือยังไม่มีการวัดผลหน่วยงานอาจต้องพิจารณาว่าจะสามารถเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทันหรือไม่อย่างไร 

3) กรณีผลการประเมินตนเองตํ่ากว่า 800 คะแนน เน่ืองจากหน่วยงานยังไม่ได้ดําเนินการใน
ประเด็นที่ประเมิน หรือดําเนินการแล้วแต่ยังทําได้ไม่ดี หน่วยงานต้องพิจารณาว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็น
หลักหรือเป็นประเด็นรองและสามารถปรับปรุงได้ทันหรือไม่ หรืออาจต้องพิจารณาทบทวนว่าจะส่งสมัคร
รางวัลต่อไปหรือไม่ หรือจะกลับไปปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นเลศิอย่างแท้จริงก่อนแล้วจึงค่อยสมัครรางวัลใน
ภายหลังต่อไป 

3.10 การนาํเสนอ ณ พืน้ทีป่ฏิบัติงาน 
เมื่อส่งสมัครรางวัลแล้ว สิ่งที่หน่วยงานจะต้องเตรียมต่อไป คือ เตรียมการนําเสนอและรับการ

ตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบเพ่ือนัดตรวจประเมินเป็นการ
ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ 

การรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  
1) ผู้นําเสนอควรทําความเข้าใจเรื่องที่เสนอขอรับรางวัลและเกณฑ์รางวัลให้ถ่องแท้เป็นลําดับแรก 
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2) บรรยายสรุปผลการดําเนินการของกระบวนงานที่สมัครรางวัล โดยนําเสนอในรูปแบบของการ
เล่าเรื่องและหลีกเลี่ยงการบรรยาย 

3) แสดงกระบวนการจัดการและผลลัพธ์ให้ชัดเจน 
4) สถานที่จริงต้องพร้อม มีรูปภาพ เสียง เหตุการณ์ หรือนําผู้รับบริการตัวจริงมาแสดง ให้

สามารถจับต้องได้จะเป็นประโยชน์ 
5) เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจประเมินซักถามเต็มที่ และควรเปิดโอกาสให้มีการซักถามผู้รับบริการหรือ

ผู้เก่ียวข้องด้วย 
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บทที่ 4 

ผลการสมัครรางวัลของกรมปศุสัตว์ 

4.1 รางวัลคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน 
กรมปศุสัตว์เริ่มเข้าสู่การสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2551 ภายหลังจากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ที่กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอกระบวนงาน “การให้บริการด้านเอกสารการส่งออก ณ ศูนย์บริการส่ง
ออกแบบเบ็ดเสร็จ” ในประเภทกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ โดยกระบวนงานน้ีมีกรม
ปศุสัตว์เป็นส่วนราชการหน่ึงในนั้นจึงได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย 

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนที่กรมปศุสัตว์ได้รับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2554 
ก่อนการเปลี่ยนเป็นรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

พ.ศ. 2549  ได้รับจํานวน  1  รางวัล  ได้แก่ 
1) รางวัลกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ ระดับดีเด่น  

 กระบวนงาน “การให้บรกิารด้านเอกสารการส่งออก ณ ศนูย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ” 
กรมการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานผู้เสนอสมัครรางวัล 
เป็นการให้บริการด้านเอกสารการส่งออกและให้คําปรึกษาแบบครบ

วงจร โดยหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนรวม 18 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมปศุสัตว์ กรม
ศุลกากร กรมการกงสุล กรมควบคุมโรค กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาให้บริการ
ร่วมกัน ณ จุดเดียว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางติดต่อ
ราชการให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งเป็นการส่งเสริมธุรกิจการส่งออกให้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

พ.ศ. 2551  ได้รับจํานวน  1  รางวัล  ได้แก่ 
1) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน  ระดับชมเชย 
 กระบวนงาน “การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ผ่านระบบ e-Services” 

เป็นการให้บริการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ (e-Services) แก่ผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการ
สามารถย่ืนขอใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา เป็นการอํานวยความ
สะดวก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ โดยที่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Services) มีการทํางานแบบ real – time ทําให้ข้อมูลที่ได้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

พ.ศ. 2552  ได้รับจํานวน  3  รางวัล  ได้แก่ 
1) รางวัลรายกระบวนงาน ระดับดีเด่น 

กระบวนงาน “การให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเป่ือยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” 
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เป็นการให้บริการรับตรวจตัวอย่างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ทําให้ได้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเช่ือถือและ
ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของผู้รับบริการเป็นความลับและ
เกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจด้วยระดับการบริการท่ีได้มาตรฐานสูงสุดอย่างมือ
อาชีพ นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับความเป็นองค์การแห่งคุณภาพจาก OIE ให้เป็น OIE 
Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease ซึ่งประเทศไทยเป็นแห่งแรกใน
ทวีปเอเชีย และเป็น 1 ใน 6 ของโลก เป็นการนําช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือมาสู่ประเทศ
ไทย รวมถึงสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ 

2) รางวัลรายกระบวนงาน ระดับชมเชย 
กระบวนงาน “การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์” 
เป็นการดําเนินการลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ จากเดิม 

10 ขั้นตอน เหลือเพียง 9 ขั้นตอนและระยะเวลาจาก 1 - 21 วัน เป็น 1 - 14 วัน 
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้มาใช้บริการต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ ช่วงรับตัวอย่าง 
ลดเวลาลงอย่างมากจาก 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมงเหลือเพียง 1 - 5 นาทีเท่าน้ัน พร้อมทั้งมี
การปรับปรุงห้องรับตัวอย่างและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้ทันสมัยและให้ได้มาตรฐาน 
ISO 17025/2005 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสําหรับการทํางานได้มีการนําระบบ  Lab 
collection Sample System (LCSS) เข้ามาช่วยในการรับตัวอย่างโดยการออก 
Barcode หมายเลขตัวอย่าง ซึ่งระบุทั้งเวลาและวันที่ในใบเดียวกัน ทําให้การออกหมายเลขไม่สับสนทั้ง
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับหมายเลขตัวอย่าง ส่งผลถึงการตรวจสอบย้อนกลับที่มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นระบบที่ Real time หรือ On time ตลอดเวลา 

3) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย 
กระบวนการ “การควบคุมโรคระบาดสัตว์” 
เป็นระบบบริการรับแจ้งและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาดสัตว์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเป็นช่องทางให้บริการ
ประชาชนท่ีพบเห็นสัตว์ป่วย ล้มตาย หรือสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการระบาด
ของโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สามารถแจ้งให้กรมปศุสัตว์
ทราบและเข้าไปตรวจสอบ ควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคได้ทันท่วงที และเป็นช่อง
ทางการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคระบาดสัตว์ได้ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนสามารถระบุจุดและดูพ้ืนที่ที่เกิดการระบาดหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดการ
ระบาดบนแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตได้ ทําให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการช่วยหยุดย้ังการระบาดของโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้ 

พ.ศ. 2553  ได้รับจํานวน  4  รางวัล  ได้แก่ 
1) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน ระดับชมเชย 

กระบวนงาน “การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์” 
เป็นการให้บริการออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ โดยมีการ

พัฒนาระบบมาตรฐานปศุสัตว์ หรือระบบ  e-Services โดยให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จากเดิมต้องเข้ามาติดต่อที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 2 ครั้ง 
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ถึงจะได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม คือมาย่ืนขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1 ครั้ง และมารับใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 1 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันจะยื่นขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มผ่านระบบ e-Services และเข้ามาติดต่อ
รับใบรับรองที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพียงคร้ังเดียว นอกจากน้ีมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพราะระบบ 
e-Services ทํางานแบบ real – time  และสามารถเรียกดูผลการปฏิบัติงานเมื่อใดก็ได้ ส่งผลให้ผู้รับบริการ
เกิดความสะดวก ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ และยังเป็นการลดปริมาณ
ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย 

2) รางวัลรายกระบวนงาน ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ 
(Integrated Vet Services)” 
“ดี ฟรี ถึงที่” เป็นแนวคิดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนมาโดยตลอด เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ รู้โรคเร็ว 
ควบคุมเร็ว “ดี” คือ การนําระบบ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทาง
ห้องปฏิบัติการ และระบบ Laboratory Collection Samples System (LCSS) เพ่ือใช้
บริหารจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ “ฟรี” คือ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ชันสูตร
โรค ให้คําแนะนํา รักษา ควบคุม ป้องกันโรค ฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้รับบริการ “ถึงที่” คือ มีหน่วยชันสูตรโรคสัตว์เคลื่อนที่ (Mobile Vet Service) ออก
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีระบบ Call center เพ่ือการแจ้งและให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
“เป็นโครงการงานและตัวอย่างที่ดี ที่สามารถนําไปช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง และอยากให้เกษตรอ่ืนๆ เอา
เป็นแบบอย่าง” จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

3) รางวัลรายกระบวนงาน ระดับชมเชย 
กระบวนงาน “การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและ
รายงานผลการทดสอบ)” 
เป็นการพัฒนาระบบการรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ เพ่ือให้บริการตรวจวิเคราะห์ 

ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันตกให้ได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็วโดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากเดิมขั้นตอนการรับ
และจัดการตัวอย่าง และการรายงานผลการทดสอบมีขั้นตอน 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 30 นาที
ต่อ Case โดยปรับปรุงเหลือ 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา 15 นาที ต่อ Case และนําระบบ
บ่งช้ีตัวอย่างโดยใช้ Barcode เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ที่ใช้ในการบันทึกเวช
ระเบียน ซึ่งช่วยให้ป้องกันการสับสนของตัวอย่าง และสามารถสอบกลับตัวอย่างได้ 
(Traceability) พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางในการรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งทําให้
ผู้รับบริการได้รับทราบผลท่ีเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมโรคได้ทันท่วงที 

4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “การควบคมุคุณภาพสินค้าปศุสตัว์เพ่ือการส่งออก : ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่” 
กรมปศุสัตว์ได้เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ประเทศใน

ตลาดโลก โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ (Poultry Traceability) 
ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Traceability) สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ได้ภายใน 10 นาที เน่ืองจากมี
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ระบบฐานข้อมูลกลางเช่ือมโยงไปยังผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไก่ และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่
อาหาร ทําให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ต้ังแต่การเลี้ยง การให้
อาหาร กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ การแปรรูป การจัดเก็บ จนถึงการส่งต่อไปยังผู้บริโภค 
สามารถสืบค้นย้อนกลับถึงต้นเหตุของปัญหา เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 

พ.ศ. 2554  ได้รับจํานวน  4  รางวัล  ได้แก่ 
1) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน  ระดับดีเด่น 

กระบวนงาน “การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ”  
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค จํานวน 7 แห่ง ร่วมกันสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ทางด้านสุขภาพสัตว์แก่ผู้รับบริการ ในการตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์ให้มีความทันสมัย
ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และเป็นที่ยอมรับของ World Organization for Animal Health (OIE) ทําให้เกิด
ความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการในความเป็นมาตรฐานของทุกห้องปฏิบัติการในระดับประเทศ 
ไม่จําเป็นต้องส่งตัวอย่างมาตรวจที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติในกรุงเทพมหานครเพียงแห่ง
เดียว โดยดําเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ทาง
ห้องปฏิบัติการ (Animal Health Information Program) (AHIP) และนํามาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
มาใช้ในการปรับปรุงห้องรับตัวอย่างและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มี Biosafety and Biosecurity เป็นการ
สร้างความเป็นมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ทําให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้ยังดําเนินการจัดต้ัง “ทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่” เพ่ือเป็นการให้บริการเชิงรุกแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพสัตว์ได้ทันที 

2) รางวัลรายกระบวนงาน ระดับชมเชย 
กระบวนงาน “การให้คําปรกึษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนม : โปรแกรมการ
จัดการฟาร์มโคนม DHI” 
โปรแกรม DHI เป็นนวัตกรรมงานบริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการ

ฟาร์มโคนมแก่เกษตรกร โดยนําคอมพิวเตอร์มาต่อยอดจากทฤษฎีการจัดการฟาร์มโคนม 
เป็นโปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลโคนมรายตัวในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรสามารถ
ประมวลผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตโคนมและนํ้านมรายตัวแต่ละปีจากโปรแกรม 
DHI ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการจัดการฟาร์ม ให้มีนํ้านมสม่ําเสมอ
ตลอดปี สร้างรายได้ที่สม่ําเสมออย่างต่อเน่ือง คัดทิ้งแม่โคที่ไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือลด
ต้นทุนของฟาร์ม เพ่ิมความเข้มแข็งและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันกับการค้าเสรีในปัจจุบัน สามารถประหยัด
ต้นทุนงบประมาณ เวลา และบุคลากร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและนํ้านม ซึ่งระบบสามารถ
ประมวลผลได้ด้วยตนเอง ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรแทนเจ้าหน้าที่ นอกจากน้ี ยังสามารถนํา
ข้อมูลที่เกษตรกรรวบรวมไปปรับใช้ในการประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมโคนม เพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุโคนม
ในระดับประเทศต่อไป 

3) รางวัลรายกระบวนงาน ระดับชมเชย 
กระบวนงาน “การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก” 
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เป็นการให้บริการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก 
โดยการพัฒนาระบบมาตรฐานกรมปศุสัตว์ หรือระบบ e-Services ทําให้ผู้รับบริการ
สามารถย่ืนคําขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเข้ามายื่นขอที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
โดยจะเข้ามาเพียงครั้งเดียว คือ เดินทางมาเพ่ือรับใบรับรองสุขอนามัย ส่งผลให้
ผู้รับบริการประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการมาขอรับบริการ อีกทั้งข้อมูลที่ได้จะเป็น
ปัจจุบันเพราะระบบ e-Services ทํางานแบบ real – time สามารถเรียกดูผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อใดก็ได้ และลดภาระในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารช่วยลดปริมาณ
ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย 

4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสตัว์ (e-Signature)”  
ระบบ e-Signature เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีควรส่งเสริมเป็นแบบอย่างการพัฒนาใน

แง่ของการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการของภาครัฐ ที่สามารถอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ําซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ โดยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ สามารถออกใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา “ง่ายเพียงแค่ปลาย
น้ิว” ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนห่างไกลเพียงใดก็เปรียบเสมือนอยู่ ณ ที่ต้ังของสํานักงานปศุสัตว์ 
เพ่ือให้การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเป็นที่
น่าเช่ือถือ เพ่ือมุ่งสู่จุดหมายระบบอาหารปลอดภัย (Food Safety) และอาหารพอเพียง 
(Food Security) ในระดับนานาชาติ 

4.2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็นรางวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) กรมปศุสัตว์ ยังคงเป็นหน่วยงานที่ย่ืนสมัคร
รางวัลอย่างต่อเน่ืองเช่นเดิม ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ดังต่อไปน้ี 

พ.ศ. 2555  ได้รับจํานวน  5  รางวัล  ได้แก่ 
1) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 

เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการพัฒนาการให้บริการท่ีมี
ความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านการบูรณาการการ
บริการ และ ด้านนวัตกรรมการบริการ โดยที่ส่วนราชการจะได้รับรางวัลน้ีได้ จะต้อง
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐในระดับดีเด่น ครบทั้ง 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล
ภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

ในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลน้ี 
2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  ระดับดีเด่น 

กระบวนงาน “การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ”  
เป็นการกําหนดมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ของสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ทั้ง 7 แห่ง เป็นผลงานที่ส่งผลกระทบ
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ในเชิงนโยบายที่ชัดเจนเน่ืองจากเรื่องโรคสัตว์ถือเป็นวาระแห่งชาติ การมีมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการที่ดี (LAB) จะสร้างความน่าเช่ือถือ และความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และ
เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี การสร้างมาตรฐานดังกล่าวเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งในเรื่องกระบวนการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่มีความยากและท้าทาย อีกทั้ง การสร้างมาตรฐาน
ดังกล่าวยังมีความแตกต่างจากการดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
เน่ืองจากมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  ไม่ได้รับรองถึงความเป็นมาตรฐานเดียวกัน/
เท่ากัน ทุกหน่วยงาน แต่การกําหนดมาตรฐานของกรมจะเป็นการดําเนินการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์ 

3) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง”  
เป็นการประสานกับบริษัทเอกชนเพ่ือร่วมกันวางแผนการส่งเสริม

เกษตรกรให้ปลูกหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นหญ้าที่มีความเหมาะสมกับสภาพน้ําที่มีปริมาณ
จุลินทรีย์ที่ปล่อยออกมาจากบริษัท และยังเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับโคนมและ 
โคเน้ือที่จะทําให้โคมีผลผลิตสูง รวมทั้งการหาตลาดรองรับโดยประสานกับสหกรณ์โคนม 
บริษัทได้วางท่อส่งนํ้าเข้าสู่ไร่หญ้าของเกษตรกร ทําความเข้าใจโดยเริ่มจากหาเกษตรกร
ต้นแบบปลูกสาธิต จนในที่สุดเมื่อหญ้าเนเปียร์เก็บเก่ียวได้ทําให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
มากกว่าการปลูกข้าวหลายเท่า เป็นรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือที่ได้พยายามใน
การแก้ไขความขัดแย้งในพ้ืนที่ด้วยความอดทนจนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้ ส่งผลให้เกษตรกรมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี 
กระบวนงาน “การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพ่ือขีดความสามารถใน
การแข่งขันและความย่ังยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร”  
เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่และลําพูน คณะสัตวแพทย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานปศุสัตว์เขตและจังหวัด มาร่วมกันพัฒนาเกษตรกรรายย่อยแบบ
บูรณาการ โดยจัดให้มีหน่วยบริการวิชาการที่จะทําหน้าที่ในการส่งเสริม ดูแลการผลิต
การจําหน่ายให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ โดยผลการดําเนินการที่ผ่านมาพบว่า
คุณภาพของนมท่ีผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 

5) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “การผลิตไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่อย่างย่ังยืน”  
เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไก่

พันธ์ุพ้ืนเมืองของเชียงใหม่ ให้สามารถผลิตและจําหน่ายได้ โดยดําเนินการแบบครบวงจร 
ต้ังแต่การพัฒนาพันธ์ุไก่ให้โตเร็วขึ้นสามารถผลิตเพ่ือการค้าได้ มีการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เครือข่ายผู้ผลิตพันธ์ุ นําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงของประชาชน โดยสร้าง
การรับรู้ รู้จักพันธ์ุไก่ การสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของพันธ์ุไก่ และพัฒนาระบบ
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การผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตสู่อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

พ.ศ. 2556 ได้รับจํานวน  5  รางวัล (ประกาศผลรางวัลแล้วแต่ยังไม่ได้จัดพิธีมอบรางวัล) ได้แก่ 
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  ระดับดี 

กระบวนงาน “การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)”  
เป็นการให้บริการเสบียงอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(มกษ. 8801-2555) หญ้าแพงโกลาแห้ง โดยจัดต้ังเป็นคลังเสบียงสัตว์อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะวิกฤติทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าปศุสัตว์ทุกตัวของเกษตรกรจะมีอาหารสัตว์คุณภาพดี
สํารองไว้ใช้ในสภาวะวิกฤติได้อย่างเพียงพอ โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานัก
พัฒนาอาหารสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ร่วมกันจัดต้ังและบริหารจัดการคลังเสบียงอาหารสัตว์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งรวม 
9 เขต ส่งผลให้ในปัจจุบันขณะเกิดอุทกภัยรุนแรง ภาคปศุสัตว์จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ 

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม”  
เป็นการเก้ือกูลกันระหว่างฟาร์มสุกรและชาวนา ซึ่งเดิมมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง 

เน่ืองจากนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรทําให้นาข้าวเสียหายจนไม่สามารถทํานาได้เพราะว่าในนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรมี
ไนโตรเจนที่สูงเกินไปจนทําให้ข้าวมีใบมากเกินไปจนไม่ออกรวง ด้วยความร่วมมือกัน ระหว่างกรมปศุสัตว์ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท พันธ์ุสุกรไทย-เดนมาร์ค จํากัด (มหาชน) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตําบลหนองยาว ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
การทดลองใช้ประโยชน์นํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรตามหลักวิชาการที่ได้จากการวิจัย จนประสบความสําเร็จ
ในทางปฏิบัติและเกิดการขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง 

3) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
กระบวนงาน “กลุ่มเลี้ยงโคเน้ือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
(ธคก.) ตําบลฉาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา”  
เป็นการพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยร่วมกันของหลายส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัด

สงขลา ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานพลังงานจังหวัด สํานักงานพัฒนา
ที่ดินจังหวัด หน่วยส่งเสริมปศุสัตว์จังหวัด (หน่วยทหาร) อําเภอนาทวี องค์การบริหารส่วนตําบลฉาง 
การศึกษานอกโรงเรียน อําเภอนาทวี เพ่ือทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากอาชีพการเกษตร โดยใช้
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ (ธคก.) เป็นเคร่ืองมือหลัก ในการทําให้เกษตรกร
มีโคเป็นปัจจัยการผลิตเริ่มต้น สําหรับเลี้ยงและขยายพันธ์ุเพ่ิมจํานวนสะสมให้มากขึ้นตามระยะเวลา โดยแต่
ละส่วนราชการจะรับผิดชอบต่อภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย แต่ทุกส่วนราชการมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสังคมในพ้ืนที่ต้องดีขึ้นและมีความสงบสุข 

4) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี 
กระบวนงาน “การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์ม
เกษตรกรรายย่อย พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย”  
เป็นการพัฒนาเกษตรกรยากจนในพื้นที่ชนบท อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ของ

หลายส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ สํานักงานอําเภอ องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น การศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนในท้องถิ่น ได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยได้เลี้ยง
ไก่ไข่โร๊ดไทยแบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแทนการใช้อาหารข้นเพ่ือลดต้นทุนการผลิต นอกจากน้ี
ยังได้ร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นดําเนินโครงการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ผ่านเด็กนักเรียนไปสู่ผู้ปกครอง โครงการ
ดังกล่าวประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนสําหรับครอบครัวและเหลือจําหน่าย
เป็นไข่ไก่อนามัยให้แก่ผู้บริโภคท่ัวไป   

5) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  ระดับดี 
กระบวนงาน “การผลิตวัคซนีอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย”  
เป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่ โดยมีพัฒนาการมาจาก

งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพ่ือแก้ปัญหากระบวนการผลิตวัคซีนแบบเดิมที่ต้องใช้ชีวิตกระต่ายเป็นตัวเพ่ิม
ปริมาณเช้ือไวรัสให้ได้ปริมาณมากๆ สําหรับนําไปใช้ผลิตเป็นวัคซีนต่อไป กระบวนการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร
โดยใช้กระต่าย มีข้อจํากัดมากไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะเวลาอันสั้น 
นักวิจัยจึงเปลี่ยนมาใช้เซลล์เพาะเลี้ยงชนิด cell line แทนการใช้กระต่าย ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี
ทั้งในระดับห้องทดลองและระดับอุตสาหกรรม 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2556 กรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนากระบวนการให้บริการ
เป็นจํานวนมากและต่อเน่ือง ส่งผลให้มีกระบวนงานสมัครรางวัลได้อย่างต่อเน่ือง จนทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 23 
รางวัล นอกจากน้ี ยังส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด อีก 2 
รางวัล และได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีเย่ียมอีก 1 รางวัล ด้วย  

จากการท่ีกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลอย่างต่อเน่ือง ทําให้กรมปศุสัตว์สามารถขยายผลการพัฒนา
กระบวนการให้บริการไปสู่ส่วนภูมิภาคได้มากข้ึนตามลําดับ ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงาน
กรมปศุสัตว์ที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอเริ่มได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติด้วย 

4.3 สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
จํานวนรางวัลที่กรมปศุสัตว์ได้รับเป็นจํานวนมากเท่าใด จะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและ

ความมุ่งมั่นต้ังใจของบุคลากรทุกคนของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือที่จะส่งมอบ
บริการที่มากด้วยคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

กรมปศุสัตว์มีจุดเริ่มต้นของการได้รับรางวัลในวันน้ีมาจากแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่คนหน่ึงที่
มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยความคิดที่ว่า 
กระบวนงานท่ีได้รับรางวัลไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถท่ีเขามีอยู่ โดยเช่ือว่าเขาก็จะเป็นอีกคนหน่ึงที่มี
โอกาสขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติน้ี หลังจากน้ันเจ้าหน้าที่คนน้ีจะพยายามพูดและเล่าเร่ืองที่ได้มี
โอกาสไปมีส่วนร่วมในพิธีรับรางวัลให้คนอ่ืนๆ ได้รับรู้อยู่เสมอ ในขณะเดียวกันเขาได้เริ่มปรับปรุงงานท่ี
ตัวเองได้รับผิดชอบตามแนวทางที่คิดว่าถ้าเขาเป็นผู้มารับบริการเขาต้องการให้เป็นอย่างไร ค่อยๆ ปรับปรุง
ไปเรื่อยๆ ไม่มีความกดดันใดๆ หลังจากน้ันหน่วยงานน้ีก็เริ่มได้รับรางวัลตามมาในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่สําคัญอีกจุดหน่ึงของกรมปศุสัตว์ ประกอบกับเป็นช่วงที่กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA อย่างจริงจัง การปรับปรุงกระบวนการและงานบริการจึงเป็น
เง่ือนไขที่สําคัญที่ต้องได้รับการดําเนินการ เมื่อกรมปศุสัตว์เริ่มให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนงาน 
จึงได้มีการนํามาผูกเป็นตัวช้ีวัดระดับสํานัก กอง โดยกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในกรมปศุสัตว์ 
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ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าความสําเร็จของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมในปี พ.ศ. 2555 
เพียงส่วนราชการเดียวของกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ด้วยระยะเวลาที่มากพอจนมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน ซึ่ง
สามารถสรุปได้เป็นบทเรียน ดังต่อไปน้ี 

1) การเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นภาระเป็นเคร่ืองมือ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เวียนหนังสือเชิญชวน
ให้ส่วนราชการสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นประจําทุกปี ณ วันน้ันทุกคนมองว่าเป็น
ภาระต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่มีความยุ่งยากพอสมควร ประกอบกับมองเห็นรางวัลเป็นเพียง
แค่โล่รางวัล ไม่เห็นประโยชน์เป็นอย่างอ่ืนจึงละเลยมาโดยตลอด จนมาวันหน่ึงได้เห็นนักกีฬาแสดงความ
มุ่งมั่นที่จะทําให้ได้เพ่ือพิชิตเหรียญรางวัล จึงเริ่มเข้าใจและหันกลับมาทบทวน ทําให้มองเห็นอีกมิติหน่ึงของ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนที่แตกต่างไปจากการเป็นภาระ แต่เห็นมันเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลังที่
จะทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ทั้งระบบ 

2) รางวัลสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี 

การจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอย่างสูงจําเป็นต้องใช้แรงบันดาลใจ ไม่ใช่แรงจูงใจ 
ดังนั้น ถ้าหน่วยงานใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจสําหรับบุคลากรให้เกิดการพัฒนางานอาจมีพลังไม่มากพอต่อการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แต่ถ้าใช้รางวัลเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
บุคลากรในการส่งมอบบริการท่ีเหนือกว่าส่วนราชการอื่นๆ รางวัลจะกลายเป็นพลังที่ช่วยดึงดูดให้บุคลากร
ในส่วนราชการรวมกันเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือสร้างความเป็นเลิศที่เหนือกว่าได้ 

การพาทีมงานไปสัมผัสกับบรรยากาศในพิธีมอบรางวัล เป็นสิ่งที่ ต้องให้ความสําคัญ 
เน่ืองจากพิธีมอบรางวัล และเสียงที่หน่วยงานร่วมกันแสดงความยินดี จะเป็นการกระตุ้นให้ทีมงานเกิดแรง
บันดาลใจได้ง่ายกว่าการใช้วิธีการอ่ืนๆ 

3) ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์การมีความสําคัญต่อความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันการกําหนด
ผู้รับผิดชอบจึงมีความสําคัญมาก ต้องเลือกผู้รับผิดชอบให้ถูกต้องต้ังแต่เริ่มต้น หน่วยงานต้องใช้กระบวนการ
การพัฒนาเพ่ือสร้างให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเช่ียวชาญในระดับสูง รวมถึงการส่งไปเป็นที่ปรึกษาส่วน
ราชการอ่ืน จะทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถอย่างก้าวกระโดด 

4) การวางแผนอย่างเป็นระบบ ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 
ร่วมกับการสร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
ปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับจิตบริการ จะช่วยให้องค์การมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเกิดความย่ังยืน  

5) การวางขั้นบันได (Step) ให้หน่วยงานค่อยๆ พัฒนาตามลําดับความยากง่ายจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ และสามารถพัฒนาในระดับทีสู่งขึ้นได้ดี การสร้างรางวัลภายในกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Award) 
เพ่ือมอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาการบริการได้อย่างโดดเด่น จึงเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้กรมปศุสัตว์ 
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 

6) การใช้ข้อมูลจากการสอบถามความต้องการและการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยนําเข้าสําหรับการปรับปรุงกระบวนงานของกรมปศุสัตว์ ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนากระบวนงานที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง นอกจากน้ี ยังช่วยให้กรมปศุสัตว์มี
ข้อมูลประกอบการสมัครรางวัลที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วย 

7) การเขียนรายงานผลการดําเนินการเพ่ือสมัครรางวัล ช่วยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจากแบบสอบถามกลายเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดใน
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มุมมองของผู้รับบริการ เกิดความเข้าใจ และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติที่มีต่อการ
ให้บริการ อีกทั้งเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบครอบคลุมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ นอกจากน้ี 
ยังทําให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานและเกิดความภาคภูมิใจต่อหน่วยงานมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด 

8) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนงานที่สมัครรางวัลร่วมเป็น
ผู้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล จะเป็นการเพ่ิมนํ้าหนักความน่าเช่ือถือได้
มากขึ้น 

9) การมีผู้บริหารระดับสูงร่วมรับการตรวจประเมินและช้ีแจงรายละเอียดผลการดําเนินการจะ
ช่วยเพิ่มนํ้าหนักความน่าเช่ือถือและเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 

10) บุคลากรและหน่วยงานที่ได้รางวัลจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยเริ่มเห็น
คุณค่าของตนเองมากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจต่องานบริการของตน อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นอีก มีความ
ภาคภูมิใจในองค์การ  
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรุป  
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็นสิ่งที่ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการให้เป็นไป

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ถึงแม้ว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวจะไม่มีบทลงโทษก็ตาม ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการบังคับโดย
กําหนดเป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรการจูงใจโดยใช้รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนหรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นเครื่องมือ 

กรมปศุสัตว์เริ่มได้รับรางวัลคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2549 โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ เป็นผู้สมัครรางวัล ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตว์ได้เริ่มสมัครรางวัลเป็นครั้งแรกและเริ่มได้รับ
รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล ในปีน้ันเป็นครั้งแรก พร้อมกับได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลมาอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ดังน้ี ปี พ.ศ. 2552 ได้รับจํานวน 3 รางวัล ปี พ.ศ. 2553 ได้รับจํานวน 4 รางวัล และ ปี พ.ศ. 
2554 ได้รับจํานวน 4 รางวัล พร้อมได้ขยายผลเกิดเป็นรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) 
จนถึง ปี พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ พร้อมกับกําหนดให้มีรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม  

ในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการแรกและส่วนราชการเดียวที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐยอดเย่ียม รวมกับรางวัลประเภทต่างๆ อีก 4 รางวัล และในปีปัจจุบันกรมปศุสัตว์จะได้รับรางวัลจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. อีกจํานวน 7 รางวัล  

ณ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลต่างๆ จากสํานักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งสิ้นจํานวน 26 รางวัล ซึ่ง
มีเพียงไม่ก่ีส่วนราชการเท่าน้ันที่ได้รับรางวัลเป็นจํานวนมากขนาดน้ี และเป็นที่น่าสังเกตว่ากรมปศุสัตว์ เริ่ม
ดําเนินการอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี เท่าน้ันที่ทําให้กรมปศุสัตว์มี
พัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีกรมปศุสัตว์
ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

รางวัลคือเครื่องมือไม่ใช่ภาระ 
กรมปศุสัตว์อาศัยรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็น

เครื่องมืออย่างหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์การ โดยเริ่มต้นจากไม่ค่อยมีผู้ให้ความสําคัญมากนัก แต่ต่อมาเมื่อ
เริ่มมีบางหน่วยงานได้รับรางวัล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน จึงใช้
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลเป็นตัวอย่าง ทําให้มีบางหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจและเข้าร่วมสมัครรางวัล 
หลังจากน้ันจึงเริ่มมีผู้ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือมากขึ้นตามลําดับอย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบันถือได้
ว่ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นหน่ึงในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์  

รางวัลจึงกลายเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ที่ถูกใช้ในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาองค์การของกรมปศุสัตว์ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนงานทั้งกระบวนงานที่ให้บริการสําหรับคนภายในและกระบวนงานที่
ให้บริการบุคคลภายนอกองค์การ 
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เงื่อนไขสําคัญของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 
เง่ือนไขสําคัญของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คือ การสมัครรางวัลอย่างมีคุณภาพ 

ซึ่งประกอบด้วย 
1) กระบวนงานบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ 

หน่วยงานต้องมีกระบวนงานที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการได้รับรางวัล เป็นลําดับแรก ซึ่งต้อง
เป็นกระบวนงานหลักของหน่วยงาน ที่มีผู้รับบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสงูต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
หรือต่อสาธารณะ มีระบบงานหรือกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน คู่ควรสําหรับการใช้เป็นตัวอย่างให้ส่วน
ราชการอ่ืนๆ และตรงตามเง่ือนไขของประเภทรางวัล มีข้อมูลพร้อม 

2) การจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการ โดยตอบข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ ให้มีความชัดเจน 

ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และน่าสนใจ รวมถึงมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ เมื่อทําการประเมินโดยการ
อ่านเอกสารอย่างเดียวควรมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า 800 คะแนน  

3) การนําเสนอผลการดําเนินการ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานต้องมีความพร้อมต่อการรับตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยสามารถแสดง

ผลลัพธ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา มีผู้รับบริการ หรือผู้เก่ียวข้อง รวมถึงผู้บริหารร่วมรับการตรวจประเมิน 
และร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมการ เป็นการนําเสนอที่มีความสอดคล้องกับเอกสารและตรงตามความจริง 

4) สมัครครบทุกประเภทรางวัล 
 การได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ครบทุกประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการ

บริการท่ีเป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เป็น
เง่ือนไขสําคัญของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม ดังน้ัน การสมัครรางวัลครบทุกประเภทรางวัล
และในแต่ละประเภทรางวัลสมัครมากกว่า 1 กระบวนงาน อาจจะเป็นทางเลือกที่สามารถดําเนินการได้ 

5.2  ปัญหา อุปสรรค  
การใช้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการและ

องค์การ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลง การเกิดแรงสนับสนุนและแรงต้านเป็นเรื่องปกติ ดังน้ัน การ
บริหารจัดการเพ่ือลดแรงต้านจึงเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง อุปสรรคที่กรมปศุสัตว์พบระหว่าง
การดําเนินการที่เก่ียวกับการสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มีดังน้ี 

1) การยอมรับและการให้ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนงานช่วงเร่ิมต้นมีน้อยมากทําให้
การขยายผลเป็นไปได้อย่างช้าๆ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลที่จะยอมออกจาก Comfort Zone 
ต้องใช้เวลาและความพยายามมาก  

2) ความซับซ้อนของเกณฑ์และข้อคําถาม ทําให้บุคลากรเข้าถึงได้ยากและต้องใช้ความพยายาม
เป็นอย่างมากจนกลายเป็นอุปสรรคของการสมัครรางวัล รวมถึงการขาดมุมมองของการเป็นผู้รับบริการทํา
ให้ไม่สามารถเข้าใจเกณฑ์และข้อคําถามได้อย่างถ่องแท้ 

3) การจํากัดจํานวนหน้ากระดาษในการตอบข้อคําถาม ทําให้หน่วยงานมีความยากในการ
อธิบายให้ผู้ตรวจประเมินเข้าใจถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เป็นนามธรรม ส่งผลให้กระบวนงานในลักษณะน้ี 
ไม่ได้รับการพิจารณารางวัล 

4) การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการโดยเฉพาะการสํารวจหน้างานมีความยุ่งยาก และบางคร้ังอาจ
ได้ข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการบังคับ 
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5) ขาดข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ในประเด็นเรื่องที่สมัครรางวัล ทําให้ไม่สามารถตอบ
ข้อคําถาม “มีความเป็นเลิศอย่างไร โดยเปรียบเทียบกับใคร” 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
1) ควรใช้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ

กระบวนงานการให้บริการขององค์การ เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดําเนินการ เมื่อมีการ
ดําเนินการพัฒนากระบวนการตามเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลได้ครบถ้วน ประโยชน์โดยตรงจะเกิดขึ้น
แก่หน่วยงานและผู้รับบริการ จากน้ันรางวัลจะตามมาเอง 

2) ในช่วงการเริ่มต้นหน่วยงานสามารถใช้วิธีการเลือกและค้นหากระบวนงานที่มีความพร้อมอยู่
แล้วนํามาสมัครรางวัลก็ได้เพ่ือเป็นการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจที่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่าง
รวดเร็ว แต่วิธีการน้ีจะไม่ย่ังยืนเช่นเดียวกับการต้ังใจพัฒนากระบวนงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ให้สูงขึ้นทั่วทั้งองค์การ 

3) การใช้ที่ปรึกษาจากภายนอกสามารถเพ่ิมมุมมองที่แตกต่างได้ดีกว่าการไม่มีที่ปรึกษา 
เน่ืองจากผู้ปฏิบัติจะมีมุมมองตามท่ีได้ดําเนินการอยู่เป็นปกติเท่าน้ัน ไม่สามารถมองเห็นมุมมองที่แตกต่างได้ 
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการสมัครรางวัล 

4) การประเมินผลด้วยตนเองจากรายงานผลการดําเนินการ มีความจําเป็นต้องดําเนินการ 
เพราะเป็นวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5) การจัดทํามาตรฐานกระบวนงานและจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินการอย่างเป็นระบบ จะเป็น
รากฐานที่ดีของกระบวนงาน อีกทั้งช่วยให้เกิดความพร้อมเมื่อต้องการสมัครรางวัล 

6) ควรใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้จากการสมคัรรางวัล ขยายผลการดําเนินการให้ครอบคลมุ
ทุกกระบวนงานและทุกหน่วยงานของส่วนราชการ 

7) การพัฒนาให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต้องอาศัยความอดทนของทีมงานในการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน จึงต้องมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการในแต่ละปี ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นทีมงานจึงต้องให้ความสําคัญ
ในการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งต้องมีทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์และเข้าใจองค์การ ร่วมกับบุคลากรรุ่น
ใหม่เพ่ือการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ีๆ 

8) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนามีน้อย หน่วยงานกลางมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการต่างๆ 

9) การรวบรวมองค์ความรู้ เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการ การนําเสนอผลการดําเนินงาน การรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นสิ่งที่
หน่วยงานต้องให้ความสําคัญ เน่ืองจากองค์ความรู้ดังกล่าวเกิดจากกระบวนการสั่งสมประสบการณ์ตรง เป็น
ความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge การทําให้เป็น Explicit Knowledge มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และ
ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการมาก 

10) รักษาระดับ Momentum ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ต้องการไว้ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งสําคัญและเป็นความท้าทายขององค์การ 
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5.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนนิการ 

5.4.1 การสมัครรางวัล 
การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นประโยชน์ต่อกรมปศุสัตว์อย่างกว้างขวางถึงแม้ว่า

จะไม่รับรางวัลก็เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ดังน้ี 
1) บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนที่มีความเป็นเลิศ

จากเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการการให้บริการของ
หน่วยงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล  

2) งานบริการได้รับการพัฒนาคุณภาพ หรือได้รับการทบทวนเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ทําให้เจ้าหน้าได้เรียนรู้หรือได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับงานบริการน้ันๆ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา
กระบวนการต่อไปในอนาคต 

3) ทําให้บุคลากรมีเป้าหมายหรือเกิดแรงบันดาลในการดําเนินการเพ่ือองค์การ ทําให้เกิดการ
ทํางานเป็นทีม หรือทํางานเพ่ือองค์การมากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการทํางานของ
องค์การ 

4) ผู้รับบริการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงเน่ืองจากกระบวนงานที่นํามาสมัครรางวัล ต้องเป็น
กระบวนงานที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศตามประเภทรางวัลที่สมัคร 

5) มีโอกาสได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานจากผู้ตรวจประเมินที่มีความเช่ียวชาญด้านคุณภาพการให้บริการ 

5.4.2 การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
1) บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในผลการดําเนินการและเกิดความภาคภูมิใจต่อองค์การ รวมถึง

เกิดความเช่ือมั่นในแนวทางการดําเนินการ และมีแนวร่วมในการดําเนินการมากขึ้น 
2) องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสงัคมโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
3) มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การต่างๆ ได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ใน

การพัฒนาองค์การ 
4) ได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย โดยการ

แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้นําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไป 

5.4.3 การสรปุบทเรียน 
การสรุปบทเรียนเรื่อง “เบ้ืองหลังความสําเร็จในการได้รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมประจําปี 

พ.ศ. 2555 ของกรมปศุสัตว์” เป็นประโยชน์โดยตรงต่อส่วนราชการที่มีความประสงค์จะยกระดับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เน่ืองจากเป็นการจัดการความรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนขององค์การที่ประสบความสําเร็จในระดับที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. เพียงส่วนราชการเดียวในประเทศ ซึ่งมีคุณประโยชน์ ดังน้ี 

1) เป็นความรู้ที่มีคุณค่าขององค์การ ที่สามารถนําไปสู่การต่อยอดได้ในหลากหลายมิติ เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การพัฒนากระบวนการ การพัฒนาระบบหรือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การบูรณาการ เป็นต้น เพ่ือสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์การ 

2) เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนงานขององค์การ เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง 
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3) เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานและการจัดทํารายงานผลการดําเนินการเพ่ือ
สมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีขึ้นทุกปี หรือรางวัลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างโอกาสให้หน่วยงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ในทุกประเภทรางวัล รวมถึงการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 

5) เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการขับเคลื่อนหรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเกิดความย่ังยืนในระยะยาว 

6) เป็นคู่มือสําหรับพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนงานและคุณภาพ 
การให้บริการ 

7) เป็นแนวทางในการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่องค์การ 

5.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียมประจําปี พ.ศ. 2555 
1) การส่ังสมองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานการให้บริการประชาชน และการสมัครรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ มาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลาที่มากพอ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจมากพอจน
สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง จึงสามารถวางแผนดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การตัดสินใจเริ่มก่อนโดยการสมัครครบทุกประเภทรางวัลต้ังแต่ปีแรก ทําให้มีโอกาส
มากกว่าและง่ายกว่า เน่ืองจากการไม่มีหน่วยงานต้นแบบให้เรียนรู้ เน่ืองจากมีการปรับปรุงเกณฑ์ วิธีการให้
คะแนน และการตรวจประเมินใหม่ ประกอบกับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินก็ยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก
ต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการตรวจประเมิน 

3) กรมปศุสัตว์มีผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการตรวจประเมิน
รางวัล ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับผิดชอบกระบวนงานท่ีจะสมัครรางวัล 

4) กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการพัฒนากระบวนการมาอย่างต่อเน่ือง จนสามารถยกระดับไปสู่
การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น ทําให้
กรมปศุสัตว์มีกระบวนการที่มีคุณภาพสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก จึงมีความพร้อมต่อการสมัครรางวัล 

5) การมีรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศการพัฒนากระบวนงาน รวมถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ 
เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนากระบวนงานบริการประชาชน 

6) ผู้บริหารทุกคนให้ความสําคัญและเปิดโอกาส พร้อมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน
เสนอกระบวนงานเพ่ือสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพ่ือนําไปสู่การคัดเลือกเป็นตัวแทนกระบวนงาน
สําหรับการสมัครรางวัลในระดับชาติต่อไป 

7) ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ยืนหยัดในการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดย
ไม่ย่อท้อ และสามารถอดทนรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างใจเย็น จนถึงเวลาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและ
เหมาะสมความสําเร็จจึงเกิดขึ้นตามมา 

8) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมงานในวันพิธีมอบรางวัลและร่วมนําเสนอ
ผลงานในงานต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีขึ้น เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี 

9) ความมุ่งมั่น ความต้ังใจ และความร่วมมือของบุคลากร รวมถึงกระบวนการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างกันทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และภายนอก
องค์การ 
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10) แรงผลักดันจากความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เป็นปัจจัยที่กรมปศุสัตว์ต้องยอมจํานนและหันมาดําเนินการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ 

11) ระบบการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพจาก
องค์การระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ช่วยให้กรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุง นอกจากน้ียังช่วยให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์มีความคุ้นเคยกับเคร่ืองมือการประเมินองค์การมากขึ้น 
จนเกิดการเรียนรู้และสามารถนํามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 
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