
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
ลักษณะสําคัญขององคกร คือ ภาพรวมในปจจุบันของ 

สวนราชการ ส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการ  

และความทาทายท่ีสําคัญท่ีสวนราชการเผชิญอยู 
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 (1)   หนวยงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

คําถาม     

-  พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

คําตอบ   

    

พันธกิจ หรือหนาที่ตาม 

กฎหมาย 

 

 

 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกมีพันธกิจเปนลาย
ลักษณอักษร 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวา
ดวยการบํารงุพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตวสขุอนามัยและสิ่งแวดลอม
ดานการปศุสัตว 

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยกุต และถายทอด
เทคโนโลยีทางวิชาการปศุสัตว 

 

วิสัยทัศน  
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยบริการท่ีเนน
คุณภาพและประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธ์ิ ความพงึพอใจ
ของประชาชน 

 
 

คําถาม 

 

- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 

คําตอบ    

   

พันธกิจ/หนาที่หลัก ผูรับบริการ แนวทางและวิธีการใหบริการ 

1. ดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยโรคระบาดสัตว 
กฎหมายวาดวยการบํารงุ
พันธุสัตว กฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว 
กฎหมายวาดวยโรคพิษ
สุนัขบา กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

1. ประชาชน 1. บริการเชิงรุก เชน บริการโดยลงพื้นท่ีให
คําแนะนํา  / ใหขอมูลขาวสาร  /  ใหบริการ
ทางเว็บไซต  / ตั้งหนวยบริการเคล่ือนท่ี 
(Mobile Unit) 

2.บริการเชิงรับ เชน ใหบริการ ณ จุดบริการ / 
ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการ 
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พันธกิจ/หนาที่หลัก ผูรับบริการ แนวทางและวิธีการใหบริการ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับ
สุขภาพสัตวสุขอนามัย
และสิ่งแวดลอมดานการ
ปศุสัตว 

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย 
พัฒนา ประยกุต และ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วิชาการปศุสัตว 

 

 2. ภาคราชการ 1. บริการเชิงรุก เชน การบริการแบบบูรณา
การ  บริการเครือขาย 

2. บริการเชิงรับ  เชน  การอํานวยการ  การสั่ง
การ  การประสานงานและสนับสนุนใหสวน
ราชการนํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ
นําไปสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 3. องคกรเอกชน 1. บริการเชิงรุก  เชน  บริการโดยลงพื้นท่ีให
คําแนะนํา / ใหขอมูลขาวสาร / ใหบรกิาร
ทางเว็บไซต / ตั้งหนวยบริการเคล่ือนท่ี   
(Mobile Unit) 

2. บริการเชิงรับ  เชน ใหบริการ ณ จุดบริการ 
/ ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการ 

 
 
 

 

 (2)  

คําถาม 

- วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร (#)  
- เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร (#) 
- วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร  
- คานิยมของสวนราชการท่ีกําหนดไวคืออะไร  
 
คําตอบ     

 

วิสัยทัศน   
    สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยบริการท่ีเนนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธ์ิ ความพงึพอใจของประชาชน 
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เปาประสงคหลัก      สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกมีการกําหนดเปาประสงคหลัก ตาม
เปาประสงคหลักของกรมปศุสัตว และสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี 
6 ดังน้ี 
 
1. เปนหนวยงานหลักในการดูแลการปศุสัตวของประเทศ เพื่อการพัฒนา  
    ประเทศดานปศุสัตว ท้ังในการผลิต การแปรรูป การบริโภค 
     ภายในประเทศ การคา การพาณิชยและการสงออกสินคาปศุสัตวท่ีมี   
     คุณภาพ เปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน ท้ังในระดับประเทศและ  
     นานาชาติ 
2. การปศุสตัวจําเปนตองอาศัยหลักวิชาการ ความรู เทคโนโลยีและภูมิ   
    ปญญาในการประยุกตไปเพื่อการดําเนินการไปสูความสําเรจ็ สูความเปน
     เลิศดานการปศุสัตว 
3. ระดมสรรพกําลังและการประสานภาคสวนตางๆ ใหสามารถรวมมือกัน 
    ขับเคล่ือนงานการปศุสัตวของประเทศใหไปสูเปาหมายอยางมี 
    ประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
4. สรางความเขมแข็งของกรมปศุสัตวใหมีความพรอมอยูเสมอและเปน  
    องคการสมรรถนะในการขับเคล่ือนการปศุสัตวของประเทศ 
 

วัฒนธรรม เปนบุคลากรของราชการมืออาชีพ 

 

คานิยม      1. กลายนืหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง  

     2. ซื่อสตัยและมีความรับผิดชอบ 

     3.โปรงใสตรวจสอบได 

     4. ไมเลือกปฏิบัติ 

     5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     6 สามัคคี มีเมตตา  

 

 

(3) 

คําถาม 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา 

อายุ สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#)  
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ตอบ 

 

3.1 ขาราชการ 

 

 
ขอมูล  ณ  1  ตุลาคม 2552 

 

ตําแหนงประเภท/จํานวน 

อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 

 
รายการขอมูล 

สูง ตน เช่ียว
ชาญ 

ชํานาญ
การ (พ)

ชํานาญ
การ 

ปฏิบัติ
การ 

อาวุโส ชํานาญ 
งาน 

ปฏิบัติ
งาน 

รวม 
(คน) 

สายงาน           
อํานวยการ           

  - นายสัตวแพทย 1          

วิชาการ           

  - นักวิชาการสัตว   
    บาล 
  - นายสัตวแพทย 
  - นักจัดการงาน
ท่ัวไป 
  - ปศุสัตวอําเภอ 

   1 
 
2 

1 
 
 
1 
3 

 
 
2 

    

ท่ัวไป           

- ปศุสัตวอําเภอ    
- สัตวแพทย 
- จพง.สัตวบาล 
- จพง.การเงินและ 
   บัญชี 
- จพง.ธุรการ 

      4 2 
9 
3 
1 
1 
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รวม 1   3 5 2 4 16 4 35 

อายุ           

อายุตัวเฉลี่ย 53.00   48.00 50.80 34.00 50.50 35.93 36.00 41.14 

อายุราชการเฉลี่ย 28.00   24.00 27.00 8.00 30.00 24.00 2.25 21.82 

วุฒิการศึกษา           

1. ต่ํากวา ป. ตร ี        5  5 

2. ป. ตรี 1   1 5 2 4 10 4 27 

3. ป. โท    2    1  3 
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 3.2 ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว / พนักงานราชการ 

 
จํานวน 

ตําแหนง 
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงาน

ราชการ 
พนักงานพิมพดีดช้ัน 3 2   

คนงาน 2   

พนักงานขับรถยนต 2   

รวม 6   

เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   1 

นักวิชาการสัตวบาล   2 

เจาพนักงานสัตวบาล   31 

พนักงานผูชวยปศุสัตว   1 

รวม   35 

การศึกษา    

1. ต่ํากวา ป. ตร ี 6   

2. ป. ตร ี   35 

3. ป. โท    

 
ขอมูล  ณ  1  ตุลาคม 2552 

(4) 

คําถาม  

สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบาง 

ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 

คําตอบ  

เทคโนโลยี อินเตอรเน็ต  ระบบคอมพวิเตอรออนไลน 
 
 

อุปกรณ คอมพิวเตอรตั้งโตะ  คอมพิวเตอรโนตบุค  เครื่องพมิพดีด   เครือ่งถาย
เอกสาร   โทรศัพท    เครื่องโทรสาร  โตะ  เกาอ้ีประจําสํานักงาน  
กลองถายรูปดิจิตอล  รถยนต  รถจักรยานยนต  โปรเจคเตอร  
โทรทัศน  

สิ่งอํานวยความสะดวก  

(สถานที่ใหบริการ 
สถานที่ทํางาน)  

บริการนํ้าด่ืม  สถานท่ีจอดรถยนต  หองสุขา  เกาอ้ีรอพัก 
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(5) 

คําถาม 

สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญอะไรบาง (#) 

คําตอบ  

กฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการ 

ที่เปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย 

พ . ร .บ .ควมคุ มคุณภาพ

อาหารสัตว พ.ศ.2525 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2542 

ควบคุม กํากับ ดูแลคุณภาพอาหารสัตว ให

ถูกตองตามมาตรฐาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตว

และจําหนายสัตว เน้ือสัตว 

พ.ศ.2535 

ควบคุม กํากับ ดูแลการฆาสัตว การจําหนาย

เน้ือสัตวใหถูกตองตามกฎหมาย 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 

ควบคุม กํากับ ดูแล วัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวของ

กับสัตวใหถูกตองตามมาตรฐาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.

2499 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2542 

ควบคุม กํากับ ดูแล ปองกันโรคระบาดสัตว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.

2535 

ควบคุม กํากับ ดูแลปองกันโรคพิษสุนัขบา กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว 

พ.ศ.2533 

ควบคุม กํากับ ดูแลสถานพยาบาบสัตว ให

ถูกตองไดมาตรฐาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ.บํารุงพันธุสัตว พ.ศ.

2509 

ควบคุม กํากับ ดูแลพันธุกรรมสัตว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ.ร.บ.ยาสัตว พ.ศ.2510 ควบคุม กํากับ ดูแลยาในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

สัตว 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

พ .ร .บ .อาหารสัตว  พ .ศ .

2522 

ควบคุม กํากับ ดูแลอาหารในสวนท่ีเกี่ยวของ

กับสัตว 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
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 (6) 

คําถาม 

โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด 

 

คําตอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 
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คําถาม 

สวนราชการหรือองคกรท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน  

มีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 

-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 

 

คําตอบ  

 
สวนราชการ / 
องคกรที่เก่ียวของ 

 
บทบาทหนาที่ 

ในการปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่
สําคัญ 

ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน 

1. กระทรวงมหาดไทย 

   1.1 กรมการปกครอง 

   1.2 กรมพฒันาชุมชน 

   1.3 กรมสงเสริมการ 

        ปกครองสวนทองถิ่น     

   1.4 สนง.ปองกันและ 

         บรรเทาสาธารณภัย 

         จังหวัดพิษณุโลก 

   1.5 เทศบาล/อบต. 

1. รับนโยบายจาก

กระทรวง  กรม จังหวัด 

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

3.รายงานผลการเนินงาน 

4. ติดตามปญหาอุปสรรค

และแนวทางแกไข 

 

1. ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจจาก

การบริการของรัฐ 

2. ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบกฎหมาย 

3. บูรณาการงาน

พื้นท่ีรวมกัน 

1.หนังสือสั่งการ 

หนังสือราชการ 

ระเบียบ คําสัง่ 

ขอบังคับ กฎหมายท่ี

เกี่ยวของ 

2.ประชุม

ประจําเดือน  

3.โทรศัพท โทรสาร  

อินเตอรเน็ต 

4.ประชุมขอความ

รวมมือ 

3. กระทรวงเกษตรและ   

    สหกรณ 

    3.1 กรมสงเสริม   

         การเกษตร 

    3.2 กรมประมง 

    3.3 กรมสงเสริมสหกรณ 

    3.4 สนง.ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

    3.5  สปก. 

1. รับนโยบายจาก

กระทรวง  กรม จังหวัด 

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

3. รายงานผลการเนินงาน 

4. ติดตามปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข 
 

1. ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจจาก

การบริการของรัฐ 

2. ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบกฎหมาย 

3. บูรณาการงาน

พื้นท่ีรวมกัน 

1.หนังสือสั่งการ 

หนังสือราชการ 

ระเบียบ คําสัง่ 

ขอบังคับ กฎหมายท่ี

เกี่ยวของ 

2.โทรศัพท โทรสาร  

อินเตอรเน็ต 

3.ประชุมขอความ

รวมมือ 
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สวนราชการ / 
องคกรที่เก่ียวของ 

 
บทบาทหนาที่ 

ในการปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่
สําคัญ 

ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน 

    3.6 กรมพัฒนาท่ีดิน 

    3.7 กรมชลประทาน 

4. สนง.ตํารวจแหงชาติ 

  (ร.ร.ตชด.) 

ถายทอดเทคโนโลยี 
ประชุม / อบรม 

ประชุม / อบรมให
ความรู 
 

1.หนังสือสั่งการ 
หนังสือราชการ 
ระเบียบ คําสัง่ 
ขอบังคับ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
 

5. กระทรวงการคลัง 

    5.1 คลังจังหวัดพิษณุโลก 

การเบิกจายเงิน ระเบียบ GFMIS 1.หนังสือสั่งการ 
หนังสือราชการ 
ระเบียบ คําสัง่ 
ขอบังคับ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
 

6. กระทรวงกลาโหม 

     6.1 กองทัพภาคท่ี 3 

(พื้นท่ีเพื่อความมั่นคง) 

 

1. รับนโยบายจาก

กระทรวง  กรม จังหวัด 

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

3. รายงานผลการเนินงาน 

4. ติดตามปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข 
 
 

 1.หนังสือสั่งการ 
หนังสือราชการ 
ระเบียบ คําสัง่ 
ขอบังคับ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
 

7.หนวยงานในสังกัดกรม 

ปศุสัตวในพื้นท่ี 

สงตอผลตรวจวินิจฉัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

สงผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตวและ
ตัวอยางซาก / 
อาหาร 
 

1.หนังสือสั่งการ 

หนังสือราชการ 

ระเบียบ คําสัง่ 

ขอบังคับ กฎหมายท่ี

เกี่ยวของ 

2.ประชุม

ประจําเดือน  

3.โทรศัพท โทรสาร  

อินเตอรเน็ต 

4.ประชุมขอความ

รวมมือ 
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 (8) 

คําถาม 

-  กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 
-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีมีความตองการและความคาดหวัง

ท่ีสําคัญอะไรบาง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 
คําตอบ     

กลุมผูรับบริการ บริการที่ให ความตองการ/ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน 

1. เกษตรกรรายยอย 

กลุมเกษตรกรและฟารม

เล้ียงสัตว 

2. เจาของสตัว 

3. ผูประกอบการท่ี

เกี่ยวของกับการปศุสัตว 

4. สวนราชการอื่นๆ 

อบต. / เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

1. การใหบรกิาร 

ความรูทางวิชาการ

ดานปศุสัตว 

2. การใหบรกิาร

ทางดานการ

ใบอนุญาต ใบรับรอง 

ใบสําคัญ 

3. สงเสริม ยกระดับ 

การรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว 

4. พัฒนาสุขภาพสัตว 

ควบคุม ปองกนั บําบัด

โรคสัตว เฝาระวังโรค

สัตวติดตอสูคน  

5. ฝกอบรม แนะนํา 

และถายทอด

เทคโนโลยีดานปศุ

สัตว 

6. สงตองานบริการ 

1. ไดรับความรูท่ี

ถูกตอง มีคุณภาพและ

เปนปจจุบันสามารถ

นําไปใชประโยชนได

ตรงความตองการ / 

แกปญหาเบ้ืองตนแก

ตนเองได 

2. ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว เปนธรรม 

3. การบริการท่ีได

มาตรฐานดวยขอมูล 

ท่ีถูกตอง 

4. ไดรับความ

ชวยเหลืออยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

5. เรียนรูและนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

6. สัตวของเกษตรกรมี

สุขภาพดี /ปลอดภัย 

ผูบริโภคปลอดภัย 

ประชาชนมีสุขภาพดี

ขึ้นมีรายไดเพิ่มขึ้น 

1. หนังสือราชการ 

2. โทรศัพท 

3. โทรสาร 

4. ประกาศ คําสั่ง 

ระเบียบ 

5. แผนพับ 

ประชาสัมพนัธ 

6. สอบถาม /ขอ

รองเรยีน 
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2. ความทาทายตอองคกร 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
บริการที่ให 

 
ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน 

1. ประชาชนมีสวนได

สวนสวนเสียจากการ

ปฏิบัติงาน เชน 

เกษตรกรท่ีถูกทําลาย

สัตวจากภาวะโรคระบาด

สัตว 

2. สถานประกอบการ

เอกชน เชน 

สถานพยาบาลสัตว 

3. ประชาชนทั่วไป 

 

1. ใหบริการ

เครือขายและ

แลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสาร 

2. ใหความรวมมือ 

สนับสนุน อํานวย

ความสะดวก 

3. ชวยเหลือ ให

คําปรึกษา แนะนํา 

4. ใหขอมูลขาวสาร

และขอเท็จจริงใน

สื่อตางๆ ทุกระดับ  

 

1. ถูกตอง ทันเวลา 

บรรลุเปาหมายตาม

ความตองการ 

2. ยอมรับแนวทางการ

ดําเนินงานภาครัฐ ใช

ประโยชนและบริโภค 

 - เอกสาร หนังสือราชการ 

ประชุมช้ีแจง 

- อินเตอรเน็ต 

- โทรศัพท 

 - สอบถาม / รองเรียน 

- พบปะพูดคยุ 

 

 
 
 
 
  
 
เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร 
และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 
 
ก. สภาพการแขงขัน 

 
(9)     คําถาม 

- สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน
เชนใด(ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  
-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็น

ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  
 

   คําตอบ 
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ประเภท  
การแขงขัน  คูแขง ประเด็น 

การแขงขัน 

ผลการเนิน
งานใน
ปจจุบัน 
เม่ือ

เปรียบเทียบ
กับคูแขง 

ปจจัยสําคัญ 
ที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแขงขัน
ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดในพื้นท่ี สสอ.6 
บริษัทเอกชนที่บริการ
สินคาดานปศุสัตว 

การพัฒนา
ระบบราชการ
ในภาพรวม 
การบริการท่ีดี 
 

คาใชจายนอย
กวาและ
สามารถ
ใหบริการ
เกษตรกรราย
ยอยไดท่ัวถึง
ทุกระดับ 

1. วิสัยทัศนผูนํา 
2. การนําระบบ

มาตรฐาน
คุณภาพมาใช 

3. มีเครือขาย
ท่ัวถึงในระดับ
พื้นท่ี 

4. มีระเบียบ
ปฏิบัติและ
ทีมงานท่ีดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10)   คําถาม 
 

- ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันคืออะไร  

- ปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของ 
สวนราชการคืออะไร  
 
   คําตอบ 
 
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 
 
 

ปจจัยแตละดาน 
 

 
ที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับ 

คูแขงขัน 
 

 
1. ปจจัยภายใน 

 
1. ผูนํามีวิสัยทัศนกาวไกล เชน การนําระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 

9001:2008 มาใช 
2. บุคลากรมีความรูความสามารถ ยึดมั่นในคานิยมองคกร และมีการบูร
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ปจจัยแตละดาน 

 

 
ที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับ 

คูแขงขัน 
 

ณาการ 
3. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเชน การแตงตั้งคณะทํางาน

รับผิดชอบงานเฉพาะดานไดแกคณะกรรมการสารสนเทศ 
คณะกรรมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการจัดการ
ความรู ฯลฯ 

4. มีเครือขายท่ัวถึงในระดับพื้นท่ี 
5. มีระเบียบปฏิบัติและทีมงานท่ีดี 
 
 

 
2. ปจจัย
ภายนอก 

 
1. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเอ้ืออํานวยตอการเล้ียงปศุสัตว 
2. ภูมิศาสตรและระบบ Logistic ดานสินคาปศุสัตวมคีวามเหมาะสม 
3. ความตองการของตลาดมีมากขึ้นจากการขยายตัวของสี่แยกอินโด

จีน 
4. เกษตรกรมีทักษะ ประสบการณ ความพรอมในดานปศุสัตว 
5. ผูรับบริการมีความเช้ือมั่นในบุคลากรของรัฐ 
       ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของหนวยงาน 
6. สภาพเอื้ออํานวยตอการเล้ียงปศุสัตวเชน ราคาผันผวนนอย 
7. รัฐบาลและจังหวัดสงเสริมสินคาเกษตรตามนโยบาย Food safety 
8. ผูบริโภคมีความตองการอาหารปศุสตัวท่ีมีความสะอาดปลอดภัยมาก

ขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป   ซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของ 

สวนราชการ  
 

 
ปจจัยแตละดาน 

 

 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

 
1. ปจจัยภายใน 

 
1. โครงสรางและภารกิจขององคกรลักล่ัน 
2. ความกาวหนาในสายงานในระบบการจําแนกตําแหนงไมชัดเจน 
3. วัสดุอุปกรณยานพาหนะเกาลาสมัยมผีลกระทบตอการปฏิบัติงาน  
 

 
2. ปจจัยภายนอก 

 
1. นโยบายของรัฐบาล เชน จํากัดอัตรากําลัง การปรับลดงบประมาณ 
2. การเมืองขาดเสถียรภาพ นโยบายมีการปรับเปล่ียนตามคณะรฐัมนตรี
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ปจจัยแตละดาน 

 

 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

ท่ีเปล่ียนอยูเสมอ ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเน่ือง  
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงโลกาภิวัตน  
4. ระบบการคาเสรีและการลงนามสัญญา  FTA  กับตางประเทศ 
5. การเกิดโรคอุบัติใหมและการลักลอบนําสัตวจากตางประเทศเขา 

 
(11) คําถาม 
 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูท่ีใดบาง  
 

      คําตอบ 
 

 
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชงิแขงขัน 

 
      
กพร กรมปศุสัตว  กพ. หนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) คําถาม 
 

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมี
อะไรบาง (ถามี) 

 
 
   คําตอบ 
 
ประเภทการ
แขงขัน คูแขง แหลงขอมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 
ขอจํากัด 

ในการไดมาซึ่ง
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และขอมูลเชิง
แขงขัน 

 

ขอมูล 

 
 
 

   
ขาดองคกรหรือ
หนวยงานดําเนินการ
โดยเฉพาะ 

 
หมายเหตุ  ยังไมมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบ เน่ืองจากยังไมมีการแขงขัน 
 
 
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
 

(13)   คําถาม 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  

- ความทาทายตามพันธกิจ 
- ความทาทายดานปฏิบัติการ  
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

 
     คําตอบ 
 

ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร สิ่งที่ทาทาย 

 
ดานพันธกิจ 

 

 
1. พัฒนาระบบงานใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและเช่ือมั่นในการบริหารงานของ

องคกร 
3. การบริหารงานแบบบูรณาการขององคกรมีประสิทธิผลสูง 
 

 
ดานปฏิบัติการ 

 

 
1. มีการพัฒนากระบวนงานเขาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 

9001:2008 
2. การพัฒนางานใหเปนไปตามตัวช้ีวัด และระบบบรหิารจัดการ

ภาครัฐ(PMQA) 
3. พัฒนาหนวยงาน อาทิ ตอบสนองความตองการของเกษตรกร

ไดเกินเปาหมาย 
 
 

ดานทรัพยากรบุคคล 
 

1. มีสายงานความกาวหนาสําหรับมืออาชีพตรงพันธกิจของ
องคกร 

2. ระบบบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิผล  
3. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีผูประเมินตามลําดับช้ันใหมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน  และระบบการยกยองชมเชยจูงใจ 

4. ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรใหโปรงใส เปนธรรม และมี
คุณธรรม 
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ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร สิ่งที่ทาทาย 

5. มีการมอบอํานาจลงสูระดับลาง และ Empowerment 
ผูปฏิบัติงานในระดับสูง และสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปล่ียนไป 

6. ผูบริหารมีความเปนมืออาชีพ 
7. การสรางบุคลากรใหมีความชํานาญเฉพาะดานและเปนท่ี

ยอมรับของสังคม 
 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
 

(14)   คําถาม 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อให

เกิดผลการดําเนินการท่ีดีอยางตอเน่ืองมีอะไรบาง (#) 
 

               คําตอบ 
 

แนวทางและวิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสวนราชการ 

 

1. พัฒนาวัฒนธรรมการปฏิบัติงานตรงตอเวลา รวดเร็ว   
ประหยัด และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยยกระดับ
ไปสูการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร และมือ
อาชีพ 

3.  ระบบการวิเคราะหขัน้ตอน กระบวนการทํางานเพื่อ
พัฒนา เขาระบบ ISO 9001:2008  และระบบ 
PMQA 

4. นําเทคนิค E – Service มาเพิ่มประสิทธิภาพการ  
    ใหบริการ 
 5.  เนนระบบคุณธรรม จริยธรรม  โปรงใสตรวจสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(15)  คําถาม 

          ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปล่ียนความรู
อยางไร (#) 
 
  คําตอบ 
 

 
 

แนวทางในการเรียนรูขององคกร

1. มีระบบการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลโดยนํา
ระบบการบรหิารจัดการความรู  (Knowledge  
Management)  มาใชภายในองคกร มาใช  
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ประชุมติดตามแกปญหา 
       การปฏิบัติงานเปนชวงๆ 
2. มีระบบการสอนงาน  และจัดทําคูมือกระบวนงาน 
3. มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานใหบุคลากรภายใน

องคกรรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูงานใน
หลาย ๆ  ดาน   

 
 

 
 

***************** 

 


