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คํานํา 

 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) เปนเทคนิคหนึ่งในการจัดทําแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) ที่องคกร

นํามาใชเพื่อเตรียมความพรอมและสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคมนาคม และการสื่อสารระหวางประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกับระบบราชการที่เปนระบบใหญ มีภารกิจที่มีผลตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยยังมีจุดออนในเรื่องความรูที่จะนํามาใชปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน รวมทั้งการบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อพัฒนาบุคลากร ขอมูลขาวสารและองคกรใหพรอมที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จได 

ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกสวนราชการคัดเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการไดคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่  1 :การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี มาดําเนินการ
จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมขององคกรใหสามารถปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน ปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนินการ (implement) ตามแผนปฏิบัติการดังกลาว 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  กรมฯ จะตองดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอีก 3 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหครบถวนทุกประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548- 2551) ทั้งนี้ไดแจงไวในรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ในการดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือดังกลาว กรมฯ ไดใชการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ที่กรมฯ ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนแนวทางในการดําเนินการ 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
1  พฤษภาคม  2549 
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1.1 หลกัการและเหตุผล 

 
 

การบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน เปนการบริหารราชการแนวใหมที่มุงเนนความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร   ซึ่งมีความสอดคลองของการวางแผน

ยุทธศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน (Cascade) โดยเริ่มจาก “คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี” ที่ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ไปสูการจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551” จนกระทั่งเปน “แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551” 

ของกระทรวง กรม และ จังหวัด  

 

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหจังหวัดและสวนราชการ สามารถสังเคราะหความคิด 

(Diagnose) อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จเชิงยุทธศาสตรตามที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และทําใหจังหวัดและสวน

ราชการเกิดความพรอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Readiness) อันประกอบดวย การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) การพัฒนาคุณภาพ 

(Quality Improvement) และการเสริมสรางขีดสมรรถนะ (Capacity Building) เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดและสวนราชการเปนไปตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
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เพื่อใหเปนไปตามกรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยครอบคลมุ

ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1.  การบริการทางเทคนิค และการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2.  การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4.  การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

 
หมายเหตุ   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การบริการทางเทคนิค และการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการไดดําเนินการจัดทํา

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สงสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 อยูระหวางดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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ในการนี้ กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดนําประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด (3 ประเด็นยุทธศาสตร) มาดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

(Blueprint for Change) ตามรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  

48-51 
48 49 50 51 กลยุทธ 

1.จํานวนกําลังคน
ทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไดรับการเพิ่มขีด
ความสามารถโดย
การฝกอบรม  

4,120 คน 
820 

คน 

1,000 

คน 

1,100 

คน 

1,200 

คน 

1. พัฒนากําลังคนทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2. การพัฒนา
กําลังคนและการ
ใหบริการ
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

เพื่อใหกําลังคนทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
และประชาชนไดรับ
องคความรูทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึ้น 2. จํานวนเรื่องดาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่
นําเขาสู
กระบวนการ
ใหบริการของ 
STKC เพิ่มขึน้ 

557  เรื่อง 
120 

เรื่อง 

132 

เรื่อง 

145 

เรื่อง 

160 

เรื่อง 

  3. จํานวนผูเขาถึง
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

323,900 คน
71,500

คน 

78,600 

คน 

86,400 

คน 

87,400 

คน 

2. พัฒนาหอสมุด
วิทยาศาสตรและการ
ใหบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย  

48-51 
48 49 50 51 กลยุทธ 

1. เรงรัดการรับรอง
ความสามารถ
หองปฏิบัติการ 

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการประกัน
คุณภาพ
หองปฏิบัติการ 

เพื่อให
หองปฏิบัติการใน
ประเทศมี
ความสามารถตาม
มาตรฐาน 

1.จํานวนสถาน
ประกอบการที่เขา
มาใชโครงสราง
พื้นฐานดานการ
ประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการ  

28 แหง 5 แหง 5 แหง 8 แหง 10 แหง 

2. พัฒนาความสามารถ
หองปฏิบัติการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

48-51 
48 49 50 51 กลยุทธ 

1.จํานวนกฎหมายที่
ไดรับการยกเลิก 
ปรับปรุง แกไข
เพิ่มเติม  

1 ฉบับ  1 ฉบับ - - 

1. ปรับปรุงกฎหมาย 4. การพัฒนาระบบ
และเสริมสรางขีด
ความสามารถการ
ดําเนินงานของ
องคกร 

เพื่อใหมีการปรับปรุง
โครงสรางระบบ 
กระบวนการทํางาน 
รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรและองคกร 

2. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 80 - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

  3. รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาขีด
ความสามารถและ
ปรับวัฒนธรรม
การทํางาน 

รอยละ 80 - รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80

  4. ระดับความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
มาตรการปองกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

  5.รอยละความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาระบบ
บริหารความรู
ภายในองคกร 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90

2. เสริมสรางขีด
ความสามารถ
บุคลากรและองคกร 
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1.2 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลง 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทําตามรายละเอียดในแผนภาพขางลางนี้ 
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1.3 สรุปขอเสนอการเปลีย่นแปลงของแตละประเดน็ยุทธศาสตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1. ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1.1 พัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรที่ใชในการพัฒนากําลังคนทาง ว. และ ท. 
1.2 สํารวจ และวิเคราะหความตองการของผูใชบริการสารสนเทศ ว. และ ท. 
1.3 พัฒนาระบบการบริหารคณุภาพตาม ISO 9001:2000 
1.4 สรางเครือขายความรวมมอืระหวางแหลงบริการสารสนเทศ  
1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และรูปแบบการประชาสัมพนัธผลงาน  

2. ดานเทคโนโลยี 
2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน 

• การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
• การใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.2 การพัฒนาเว็บไซต เพื่อใหบริการขอมลูและสารสนเทศขององคกร 
 

3. ดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
 
ไมเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

4. ดานบุคลากร 
4.1 การฝกอบรมตาม competency ที่ตองการ 
4.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (on the job training) 
4.3 การบริหารจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management) 
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ประเด็นยุทธศาสตร สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1. ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1.1 ปรับลดขั้นตอน/ระยะเวลาในการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ 
1.2 การใหบริการทดสอบความชํานาญสูระดับสากกล 
1.3 สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทําหนาที่เปนอนุกรรมการฯ/ กรรมการฯ/ ผูประเมิน ฯลฯ 
1.4 ประชาสัมพนัธหนวยงานเชิงรุก 
 

2. ดานเทคโนโลยี 
1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 
1.2 การพัฒนาเว็บไซต เพื่อใหบริการขอมลูและสารสนเทศหองปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน 
 

3. ดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
 
ไมเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
ประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

4. ดานบุคลากร 
4.1 การพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม/ศึกษาตอเฉพาะดานใหมีความรูทันตอเทคโนโลยี 
4.2 การจัดการความรู (Knowledge Management) 
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ประเด็นยุทธศาสตร สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1. ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1.1สํารวจ ศกึษาวิเคราะหความตองการ/ ความจําเปนในการพัฒนาระบบงาน/ บุคลากรเกี่ยวกับการ

ใหบริการลูกคา สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตรดานการวิเคราะหทดสอบ 
- งานดานการสนับสนุนการใหบริการลูกคา/ ผูใชบริการ  

1.2 จัดทําระบบบริการลูกคาโดยตรงชําระเงินผานธนาคาร  
1.3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เกี่ยวกับ 
            - การพัฒนาบุคลากรสมัยใหม 
            - การคิดเชิงวิเคราะห 
            - เทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา  
            - การสรางแรงจูงใจ 
            - การประเมินผล 
            - เทคนิคการพัฒนาเฉพาะดาน 
 

2. ดานเทคโนโลยี 
2.1  การพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคา/ผูใชบริการเพื่อการจัดระบบการชําระเงินผานธนาคาร 
 

3.     ดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
 
ไมเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีด
ความสามารถการดําเนินงานของ
องคกร 

4. ดานบุคลากร 
4.1 การฝกอบรมตาม competency ที่ตองการ 
4.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (on the job training) 
4.3 การบริหารจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management) 
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1.4 แผนการนําขอเสนอการเปลีย่นแปลงสูการปฏิบตัิ และประมาณการงบประมาณ 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. การพัฒนา
กําลังคนและ
การใหบริการ
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

 

                                    

ดานขั้นตอน/วิธี
ปฏิบัติงาน 2,070,000 

                            

ดานเทคโนโลยี 30,250,000 

                            

ดานการจัดแบง
งานและหนาที่ 

ไมเสนอการ
เปลี่ยนแปลง 

                            

ดานบุคลากร 700,000 

                            

ประมาณการ 
งบประมาณรวม 33,020,000 
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 ขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานดานการ
ประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการ 

 

                                    

ดานขั้นตอน/วิธี
ปฏิบัติงาน 3,500,000 

                            

ดานเทคโนโลยี 2,000,000 

                            

ดานการจัดแบง
งานและหนาที่ ไมเสนอ 

                            

ดานบุคลากร 1,000,000 

                            

ประมาณการ 
งบประมาณรวม 6,500,000 
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 ขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. การพัฒนา
ระบบและ
เสริมสรางขีด
ความสามารถ
การดําเนินงาน
ขององคกร 

 

                                    

ดานขั้นตอน/วิธี
ปฏิบัติงาน 200,000 

                            

ดานเทคโนโลยี 300,000 

                            

ดานการจัดแบง
งานและหนาที่ ไมเสนอ 

                            

ดานบุคลากร 500,000 

                            

ประมาณการ 
งบประมาณรวม 1,000,000 
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2. รายละเอียด 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
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2.1 รายละเอียด 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนากําลังคนและการใหบริการ

สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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2.1.1 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบตัิงาน 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการดานการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยกระดบัการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล  

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

(ISO 9001:2000) เพื่อใหเปนที่เชื่อมั่นของผูเขารับการอบรม และมีผลใหประกาศนียบัตรที่ไดรับ มคีุณคาสามารถอางอิงในการทํางานได 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

 
1) สํานักพฒันาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) 

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

2) สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
1. สํานักงานเลขานุการกรม (สล.){ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท.), งานพัสดุ (พด.)} 

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1. ผูใชบริการไดรับการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ตรงกับความตองการ รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 

2. มีหลักสูตรฝกอบรมที่มีมาตรฐาน มีความถูกตอง และสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย 

จํานวนหลักสูตรที่พัฒนา 2 
หลักสูตร 

3  
หลักสูตร 

 

3. บุคลากรหองปฏิบัติการกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตรงกับความตองการเพิ่มขึ้น รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูไดรับการ
พัฒนา 

- - 5 

4. มีองคความรู หนาสารบัญวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยง
ขอมูลการบรกิารผานระบบออนไลน ในเครือขายความรวมมือระหวางแหลงบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จํานวนหนาสารบัญวารสารดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
นําเขาสูกระบวนการใหบริการ
ในระบบออนไลน 

50  ฉบับ 60  ฉบับ 70  ฉบับ 

5. ผูใชบริการกลุมเปาหมาย (นักวิชาการ นักวิจัย) ไดรับขอมูลสารสนเทศทาง ว และ 
ท ไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น 

รอยละของจํานวนผูใชบริการ 
SDI รายใหม ที่สนใจเขาใช
บริการ เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 

6. เพิ่มประสทิธิภาพการประชาสัมพนัธใหประชาชนกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงองค
ความรูและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

จํานวนผูใชบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากภาคเอกชน 

33,000 
คน 

36,300 
คน 

39,600 
คน 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 
 

พัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพตาม ISO 
9001:2000 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ 
2. ฝกอบรมบุคลากร ภายใน

องคกรใหมีความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 

3. จัดทําระบบการบริหาร
คุณภาพตาม ISO 
9001:2000 

4. ขอรับการตรวจประเมิน
เบื้องตน 

5. ขอรับการรับรองฯจาก
หนวยรับรองฯ  

6. เฝาระวังและรักษาระบบฯ 

พศ. - - 500,000 300,000 

2 พัฒนากระบวนการจัดทํา
หลักสูตรที่ใชในการ
พัฒนากําลังคนดาน ว 
และ ท. 
 

1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

2. จัดหาขอมูลความตองการ
พัฒนาบุคลากรดาน ว&ท 

3. ตั้งคณะทํางานดาน
วิชาการ เพื่อจัดทํา
รายละเอียดเนื้อหา
หลักสูตร และตรวจสอบ
ความถูกตอง  

4.  ประเมินหลักสูตรโดยการ
นําหลักสูตร ไปใชอบรม
แกกลุมเปาหมาย 

5. แกไข ปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

พศ.  คม., วช., ฟว., 
บร., สท., ทช. 

- 450,000 600,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

3 สํารวจ และวิเคราะห
ความตองการของ
ผูใชบริการ ดานการ
บริการสารสนเทศ ว.และ 
ท. 
 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. ศึกษาสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะหความตองการดาน
การบริการ และสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ในการปฏิบัติงานและการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม 

4. จัดทํารายงานผลการสํารวจ

     

4 สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางแหลง
บริการสารสนเทศ  
 

1. ตั้งคณะทํางาน เพื่อ
รับผิดชอบในการสราง
เครือขายความรวมมือ 
ระหวางแหลงบริการ
สารสนเทศ  

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ทําเนียบแหลงบริการ
สารสนเทศ    

3. ติดตอประสานความรวมมือ  
ระหวางหนวยงานใน
เครือขาย 

4. จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
รวมมือ 

5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ในการปฏิบัติงานและการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
และรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธผลงาน  

1. กําหนดกลุมเปาหมายและ
รูปแบบการสื่อสารและการ
ประชาสัมพนัธที่เหมาะสม 

2. จัดทําแผนการ
ประชาสัมพนัธ 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
- ดานการตดิตอสื่อสาร การ
ประชาสัมพนัธ  

- การจัดทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพนัธ  

- การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ใชบริการ และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 

4.  จัดเตรยีมเนื้อหาเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ 

5. จัดทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพนัธ 

6. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

พศ. (บท.) สล. (ปส.) - 200,000 220,000 

 ประมาณการงบประมาณรวม - 1,200,000 1,120,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดบัความสาํคญั:  
 

งานพัฒนาศักยภาพของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการพัฒนาประเทศ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

กรมวิทยาศาสตรบริการเห็นความสําคัญของภารกิจ จึงไดมอบหมายใหสาํนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาศักยภาพ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

บุคลากรดาน ว&ท ดวยการสงเสริมความรู และเทคนิคการปฏิบัติการที่ถูกตอง โดยใชวิธีการจัดฝกอบรบเชิงปฏิบัติการ  จัดสัมมนาแสดงความคิดเห็นของ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

บุคลากรที่ชํานาญการ ทั้งนี้สํานักพัฒนาฯ เล็งเห็นวา การสรางระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะทําใหการดําเนินงานขององคกร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

มีคุณภาพทีส่ม่ําเสมอ เปนที่เชื่อถือและยอมรับของผูใชบริการ  สวนหลักสูตรที่ใชจัดฝกอบรม ตองมีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัย และสอดคลองตอความตองการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ของผูใชบริการ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ และมีการประชาสัมพนัธที่ครบถวน ครอบคลุมรวมถึงการมีระบบลูกคาสมัพันธ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ที่ใหงานพัฒนากําลังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สําหรับการใหบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนภารกิจที่กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ใหความสําคัญในลําดับตน ๆ เชนกัน  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เนื่องจากสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคญัตอภาคการผลิต และการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงจําเปนตอง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาความตองการของผูรับบริการ เพื่อใหสามารถจัดบริการ และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหตรงตามความตองการของผูใชบริการทุกกลุมเปาหมาย 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประกอบกับความกาวหนาดานวิจัยและพัฒนา กอใหเกิดองคความรู  นวัตกรรมใหม ๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหเกิดปริมาณสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหแหลงบริการสารสนเทศตาง ๆ ตองปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการและการบริการสารสนเทศใหสามารถสนองตอบทันกับจํานวน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น สท. ในฐานะที่เปนแหลงบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงตองปรับปรุงรูปแบบวิธีการใหบริการ การเผยแพร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สารสนเทศ และการสื่อสารขอมูลกับผูใชบริการ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ จัดบริการสารสนเทศผานระบบออนไลน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

อินเทอรเน็ต เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ทันสมัยไดอยางสะดวก รวดเร็ว  ทันตอความกาวหนาของนวัตกรรม  ทั้งนี้หัวใจ ของการบริการ คือ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการทุกกลุมเปาหมาย  และสรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ  สท. ในฐานะที่เปนแหลงบริการสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เฉพาะสาขาจึงตองติดตามและเผยแพรขาวสารขอมูลความรูสูผูใชบริการอยางรวดเร็ว สื่อสารกับผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ ผานระบบลูกคาสัมพันธเพือ่ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ปรับปรุงพัฒนาระบบบริการใหตรงตามความตองการของผูใชบริการ  ทําใหผูใชบริการเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจในผลการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

มีคุณภาพ อกีทั้งเปนการกระตุนใหผูใชบริการกลุมเปาหมายหันมาใชบริการสารสนเทศใหเพิ่มมากขึน้อีกดวย 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรูได 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

อยางสะดวกรวดเร็ว การสรางเครือขายความรวมมอืดานการบริการระหวางแหลงบริการสารสนเทศ และหนวยงานดานการประชาสัมพันธ จะทําใหมีการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประสานการทํางานและการใชประโยชนทรัพยากรรวมกันอยางบูรณาการ การสื่อสารขอมูลระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการมีชองทางสื่อสารหลายทาง แนว 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ทางการสรางเครือขายความรวมมือการบริการสารสนเทศ จะขยายขีดความสามารถดานการบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายอยาง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

กวางขวางและประหยัดงบประมาณ ดานการจัดซื้อ จัดหาและ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และยังเปนการแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารความรู รวมกนั 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ภายใตหนวยงานในเครือขายอีกดวย 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วศ. ไดดําเนินงานมาเปนเวลานาน จึงมีองคความรู สารสนเทศ ในรูปสื่อสิง่พิมพและสือ่อิเล็กทรอนิกส 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

จํานวนมากในหลายสาขาวิชา  ซึ่งไดจัดเก็บและใหบริการอยางเปนระบบ แตยังมีการนําไปใชประโยชนนอย ไมคุมคากับงบประมาณที่ดําเนินการ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สารสนเทศตาง ๆ ที่หนวยงานไดสืบเสาะ แสวงหา และรวบรวมไวใหบริการ ยังไมเปนที่รูจักตอสาธารณชนในวงกวาง จึงตองพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

และสื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ และสามารถนําขอมูลความรูที่ไดรับไปใชใหเกิด 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประโยชนมากยิ่งขึ้น  การเพิ่มจํานวนผูใชบริการ และการขยายขีดความสามารถการบริการ จะทําใหการดําเนินงานของหนวยงานมีตนทุนการดําเนินงานตอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

หนวยผลผลิต ลดลง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

จากเหตุผลขางตน กรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณารวมกับปจจัยทางดานงบประมาณที่ตองใช และระยะเวลาทีจ่ะดําเนินการใหบรรลุแลวเสร็จจึง 
            ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ไดกําหนดแผนงานตามลําดับความสําคัญขางตน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. พัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพตาม ISO 9001:2000 

                                    

2. พัฒนากระบวนการจัดทํา
หลักสูตรที่ใชในการพัฒนา
บุคลากรหองปฏิบัติการ 
 

                                    

3. สํารวจ และวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบริการ ดานการ
บริการสารสนเทศ ว. และ ท. 
 

                                    

4. สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางแหลงบริการสารสนเทศ  
 

                                    

5.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และ
รูปแบบการประชาสัมพันธ
ผลงาน 

                                    



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 24 

 
จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. ความรวมมือรวมใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีความมุงมั่นอยางจริงจังและตอเนื่อง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ไมมี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.1.2 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลย ี
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน ขอมูลมีความถูกตอง ทันตอ 

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

สถานการณ ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสารการฝกอบรมดานวิทยาศาสตรปืฏิบัติการ องคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางสะดวก และเพิ่ม 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความรวดเร็วในการใหบริการ เนื่องจากมีชองทางการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะเปนการอํานวย 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
ข. ผูรับผิดชอบ 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 

1) สํานักพฒันาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2) สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1) สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 
2549 2550 2551 

1. มีชองทางการสํารวจความตองการทําใหสามารถเขาถึงกลุมผูใชบริการไดทั่วถึง
และรวดเร็ว 

รอยละของผูใชบริการที่ตอบ
แบบสํารวจ 
 

- - 15 

2.มีระบบประชาสัมพันธและรับสมัครทีม่ีประสิทธิภาพ รอยละของผูสมัครเขารับการ
ฝกอบรมที่เพิ่มขึ้นจาก
เปาหมาย  
 
 

- - รอยละ 10 

3. ผูใชบริการไดรับขอมูลที่ถูกตอง ทันตอสถานการณ เพื่อชวยในการตัดสินใจในการ
ใชบริการ 

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
IT และการจัดการฐานขอมูล 

 รอยละ 100 - 

 จํานวนผูเขาใชบริการ
สารสนเทศผานเว็บไวต สท. 

10,000 
คน 

12,000 คน 18,000 คน 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดาน 
• การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง ว. และ 
ท. 

• การบริการ
สารสนเทศทาง ว 
และ ท. 

 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. ศึกษาสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะหความตองการ 

3. นําผลการวิเคราะหความ
ตองการไปวางแผนการพัฒนา
ระบบ 

4. พัฒนาและทดสอบระบบ 
5. ติดตามประเมินผล เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

พศ. สท. สล. (สท.) -   

2 พัฒนา Website เพื่อ
การประชาสมัพันธ
ขอมูลสารสนเทศและ
ประสานสัมพันธกับ
ผูใชบริการ 

 

1. วิเคราะหความตองการของ
ผูใชบริการเพื่อพัฒนาระบบ  

2. พัฒนา และทดสอบระบบ  
3. ประชาสัมพนัธ เผยแพร 

Website ใหเปนที่รูจักตอ
กลุมเปาหมาย 

4. ติดตามประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

พศ. สท. สล. (สท.) -   

 ประมาณการงบประมาณรวม -   
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อเผยแพรขอมลูและสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานบริการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ดานการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร และกิจกรรมตาง ๆ การจัดเก็บขอมูลดังกลาวอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหกรมฯ มขีอมลูที่เปน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ปจจุบันพรอมใช ที่ผูรับบริการสามารถนําไปใชประโยชนไดทันการณ  และขอมูลดังกลาว กรมฯสามารถนําไปประกอบการพิจารณาวางแผนการเพิ่ม 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประสิทธิภาพการใหบริการของกรมฯ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

จากเหตุผลขางตน กรมวิทยาศาสตรบริการไดพิจารณารวมกับปจจัยทางดานงบประมาณที่ตองใช และระยะเวลาที่จะดําเนินการใหบรรลุแลวเสร็จ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

จึงไดกําหนดแผนงานตามลําดับความสําคัญขางตน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

                                    

2. พัฒนา Website เพื่อการ
ประชาสัมพนัธขอมูล
สารสนเทศและประสาน
สัมพันธกับผูใชบริการ 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. ความรวมมือรวมใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีความมุงมั่นอยางจริงจังและตอเนื่อง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
1. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชนั้น มีผลกระทบกับบุคลากร จําเปนตองพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความรูและทักษะใน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

การใชเทคโนโลยีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.1.3 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

กรมฯ ไมเสนอการเปลี่ยนแปลง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ข. ผูรับผิดชอบ 
 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 

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

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 

     

 
 
ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

        

 ประมาณการงบประมาณรวม    

 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 32 

จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.1.4 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานบคุลากร 
 
ก.  วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

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

ที่จําเปน และตรงกับความตองการในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตรบรกิารยังสามารถจัดสรรทรพัยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น............................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

 
1) สํานักพฒันาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) 

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

2) สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
2. สํานักงานเลขานุการกรม (สล.){ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท.), งานพัสดุ (พด.)} 

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

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงาน
ตามยุทธศาสตร 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรมตาม competency ที่
จําเปนในการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร 

- รอยละ 80 รอยละ 80 

2.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเอื้อตอความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรใน
กลุมงานที่รับผิดชอบแตละกล
ยุทธไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสูงกวาปที่ยังไมได
เขารับการฝกอบรม 

- รอยละ 10 รอยละ 20 

3.บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากกรมฯ มีการจัดเก็บขอมูลองค
ความรูและประสบการณที่มีประโยชนที่บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการ
จัดการความรู 

รอยละของบุคลากรที่เขา
สืบคน/แลกเปลี่ยนความรูผาน
เว็บไซต Lo 
(www.siweb.dss.go.th/lo) 

 รอยละ  70 รอยละ  80 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงาน (on the job 
training) 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในแต
ละสวนงาน 

2. กําหนดเกณฑในการ
ประเมินผลการเรียนรูจาก
การปฏิบัติงานจริง 

3. สอนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยผูที่มีความรู
และประสบการณในแตละ
สวนงาน 

4. ประเมินผล  

พศ  สท. -    

2 การฝกอบรมตาม 
competency ที่ตองการ 

1. กําหนดคณะทํางานที่
รับผิดชอบ 

2. ทําความเขาใจกลยุทธของ
องคกรและทบทวน 
competency ที่จําเปน
ของหนวยงานและ
ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ 

3. จัดหา/จัดหลักสูตร
ฝกอบรม หรอืการพัฒนา
รูปแบบอื่นที่สอดคลองกับ
แตละ competency ที่
จําเปน  

4. ประเมินความตองการใน
การฝกอบรมของบุคลากร 
จัดทําแผนการฝกอบรม 
และจัดอบรม 

5. ติดตามประเมินผล 

พศ  สท. สล. (จท.)    
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

3 การบริหารจัดการความรู
ภายในองคกร 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. สํารวจ รวบรวมและแยก

ประเภทองคความรูของ
บุคลากร 

3. ออกแบบฐานขอมูลเพื่อ
จัดเก็บขอมูลองคความรู 

4. ประชาสัมพนัธใหทราบทั่ว
กัน เพื่อใหบุคลากรเขามา
ใชขอมูล 

5. ปรับปรุงขอมลูใหเปน
ปจจุบัน 

คณะทํางาน 
KM 

ทุกหนวยงาน    

4 การปรับและสราง
วัฒนธรรมองคกร 

1. ตั้งคณะทํางานที่รับผิดชอบ
2. ศึกษาเปาหมาย วิสยัทัศน
และกลยุทธของกรมฯ และ
พิจารณากําหนดวัฒนธรรม
องคกรที่มุงหวังวาจะ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ 

3. ประเมินวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยู และวิเคราะหความ
ตางกับวัฒนธรรมที่มุงหวัง
ใหเปน 

4. กําหนดแนวทางสนับสนุน
และผลักดันวัฒนธรรมที่
มุงหวังใหเปน และปรับใช 

5. ติดตามประเมนิผล 
 

พศ.  สท. สล.    
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 

การเรียนรูจากงานที่ปฏิบัติ (on the job training) นั้น สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา จากการเรียนรูจากผูชํานาญการของหนวยงาน โดยไมจําเปน  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ตองใชงบประมาณ สวนการพัฒนาตาม competency ที่ตองการ โดยการฝกอบรมนั้น จําเปนตองใชระยะเวลา และงบประมาณพอสมควร แตอยางไรก็ตาม 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

การอบรมจะชวยพัฒนาศักยภาพที่ตรงตอความตองการหลายดาน และตองดําเนินการอยางตอเนื่องเชน การพัฒนาการเปนผูนํา  การคิดวเิคราะห  ความรู 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหม การเพิ่มพูนความรูเพื่อใหกาวทันกับวิทยาการใหม ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรสามารถนํามาประยกุตใช 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

สําหรับการบริหารจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge management) จะชวยใหมีการเก็บรวบรวมองคความรู อยางเปนระบบ เพือ่ใหบุคลากรได 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองและผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร ทําให กรมฯ สามารถลดคาใชจายของการจัดฝกอบรมลงได 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เนื่องจากขอมูลเหลานั้น สามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยนผานการบริหารจัดการองคความรู ประกอบกับกรมฯ มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ดังนั้นจึงสามารถดําเนินการไดทันทีโดยไมจําเปนตองใชงบประมาณสนับสนุนมากนัก  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

การปรับและสรางวัฒนธรรมองคกรจําเปนตองใชระยะเวลาและตองคอยเปนคอยไป เนื่องจากเกี่ยวของกับคานิยมของคนในองคกร ทั้งนี้ ผูบริหารตอง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

มีความเปนผูนําโดยการทําตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูปฏิบัติงาน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
(on the job training) 

                                    

2.การฝกอบรมตาม 
competency ที่ตองการ 

                                    

3. การบริหารจัดการความรู
ภายในองคกร 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน จะตองมีผูที่สามารถทําหนาที่เปนผูฝกสอนที่มีความรูความเขาใจในการทํางานที่ถูกตอง จึงจะทําใหการเรียนรูงาน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประสบความสําเร็จ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. การฝกอบรมตาม competency ที่ตองการนั้น จะทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธภิาพตอเมื่อมีการกําหนด competency ที่จําเปนสําหรับตําแหนงงาน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

หรือหนวยงานนั้น ๆ อยูแลว หากยังไมมีการดําเนินการดังกลาวมากอน ระยะเวลาอาจยืดออกไปอีก 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมที่เพียงพอ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. ขาราชการและลูกจางกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ ตรงกบั competency ที่หนวยงานตองการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5. การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร ตองอาศัยความรวมมือของผูบริหารระดบัสูง เพื่อเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ตลอดจนการติดตามประเมินผลที่มี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประสิทธิภาพและปรับใชเครื่องมือที่จะชวยผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร อาจมีแรงตานจากขาราชการและลูกจาง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.2 รายละเอียด 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
ประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 
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2.2.1 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานขั้นตอน / วธิีปฏิบัตงิาน 

 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการและพัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทําใหแผนปฏิบัติราชการของ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด มีความสอดคลองรองรับสถานการณโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. เพื่อขยายสมรรถนะของกรมฯ ในการใหบริการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการไปสูระดับสากล อันจะนํามาซึ่งการไดรับการยอมรับความเชื่อถือ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ในความสามารถจากหนวยงานระหวางประเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

 
1) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร) 

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

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

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
1) สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) (ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท),  

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

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1.1 จํานวนหองปฏิบัติการที่

ไดรับการประเมินเพื่อการ
รับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ 

- 20 
หองปฏิบัติการ

 
 
 

25 
หองปฏิบัติการ 

 
 
 

1.2  จํานวนหองปฏิบัติการที่
เขารวมทดสอบความ
ชํานาญ 

 340  
หองปฏิบัติการ

380  
หองปฏิบัติการ 

1. หองปฏิบัติการไดรับการพัฒนาและเปนที่ยอมรับในระดับสากล   

1.3 จํานวนบุคลากรของ
หองปฏิบัติการไดรับการ
พัฒนาโดยการอบรม/
สัมมนา 

- 1500 คน 1600 คน 

2.ผูใชบริการไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ 2. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

- รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

3.หนวยงานใหบริการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการของกรมฯ เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

3. จํานวนเรื่องของการ
ทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
ทดสอบความชํานาญของ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟคให
ดําเนินการได 

- 1 2 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 ปรับลดขั้นตอน ในการ
รับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการทดสอบ 

- แตงตั้งคณะทํางาน 
- กําหนดแนวทางในการปรับลด
ขั้นตอน/ระยะเวลาในการ
ดําเนินการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ 
- เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร 

- สรางความเขาใจใหกับ
ผูเกี่ยวของในการนําแผนไป
ปฏิบัติ 

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ 

- ติดตามประเมินผล และ
สรุปผล 

สํานักบริหาร
และรับรอง
หองปฏิบัติการ 

 
 
- 

- - - 

2 การใหบริการทดสอบ
ความชํานาญสูระดับ
สากล 

- ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวิธี
ปฏิบัติในการใหบริการ
ทดสอบความชํานาญใน
ระดับสากล 

- กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน (คูมือวิธี
ปฏิบัติงาน) 

- ดําเนินการใหบริการ 
- ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน 

สํานักบริหาร
และรับรอง
หองปฏิบัติการ 

 
- - 1,500,000 2,000,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

3 สรรหาบุคลากรที่
เหมาะสมเพือ่ทําหนาที่
เปนอนุกรรมการฯ 
กรรมการฯ ผูประเมิน 
ฯลฯ 

 

- พิจารณาบคุลากรที่เหมาะสม
ตามเกณฑกําหนด 

- ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่มีบุคลากรที่
เหมาะสม 

- ทําคําสั่งแตงตั้ง 
- จัดทําทะเบียนประวัติ 

สํานักบริหาร
และรับรอง
หองปฏิบัติการ 

หนวยงาน
ภายนอก - - - 

4 ประชาสัมพนัธหนวยงาน
เชิงรุก 

- แตงตั้งคณะทํางานการ
ประชาสัมพนัธ เชิงรุก 

- จัดทําแผนการประชาสมัพันธ
ใหเขาถึงกลุมลูกคาโดยผาน
สื่อตางๆ 

- ประชาสมัพันธ 

สํานักบริหาร
และรับรอง
หองปฏิบัติการ 

สล. ปส. - 1,500,000 1,500,000 

ประมาณการงบประมาณรวม - 3,000,000 3,500,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดบัความสาํคญั:  
 
1. การปรับลดขั้นตอน ในการรับรองระบบงานเพื่อมุงเนนใหความสําคัญในคุณภาพการใหบริการลูกคา เปนลําดับแรกและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพรอมขององคกรใหเหมาะสมกบัสถานการณโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยี 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย ไดดําเนินการควบคูกันไป 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. การสมัครเขารวมเปนสมาชิกของคณะกรรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟค จะชวยสรางโอกาสใหหนวยงานในการเขา 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

รวมกิจกรรมระหวางประเทศ ทําใหเปนที่รูจัก ไดแสดงออกถึงสมรรถนะในทางวิชาการและเปนทางไปสูการไดรับอนุมัติใหเปนผ฿จัดกิจกรรมทดสอบความ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ชํานาญ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการยกระดับความสามารถของหนวยงานใหบริการทดสอบความชํานาญของกรมฯใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

กําหนดวิธีการดําเนินงานใหกิจกรรมทดสอบความชํานาญบรรลุผลจึงมีความสําคัญ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สิ่งทีต่องดําเนินการ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การปรับลดขั้นตอน ในการ
รับรองระบบงานหองปฏิบัติการ  

                                    

2. การใหบรกิารทดสอบความ
ชํานาญสูระดับสากล 

                                    

3. สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อ
ทําหนาที่เปนอนุกรรมการฯ/ 
กรรมการฯ /ผูประเมิน ฯลฯ 

                                    

3. ประชาสมัพันธหนวยงานเชิง
รุก 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ผูบริหารระดับสูงขององคกรใหความเห็นชอบผูบริหาร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. บุคลากรในสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการตระหนักถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ไมมี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.2.2 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลย ี
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบรหิารจัดการขอมูลที่มีอยูและที่ใชประจํา  

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

อยางมีประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางสะดวกรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองคกร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 
ข. ผูรับผิดชอบ 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 

1) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.)  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1) สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) (ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท),  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 
2549 2550 2551 

1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูเขาใชขอมูลในเว็บไซต 

- 10 20 1.  ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงานมีขอมูลที่พรอมใชประโยชน 

2. ความพึงพอใจของผูเขาใช
ขอมูล ไมนอยกวารอยละ 

- 80 80 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

- จัดทํา TOR 
- จัดจางที่ปรึกษา 
- ประชาสมัพันธเพื่อเผยแพร
ขอมูล 

- อบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดหาอุปกรณ ปรับปรุงสถานที่ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานยุคใหม

 

สํานักบริหาร
และรับรอง
หองปฏิบัติการ 

สล.(พด. ทส.)  1,000,000 1,000,000 

2 พัฒนา website เพื่อ
ใหบริการขอมูลและ
สารสนเทศ
หองปฏิบัติการ 
 

- จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง 

สํานักบริหาร
และรับรอง
หองปฏิบัติการ 

สล.(ทส.)  1,000,000 1,000,000  

 ประมาณการงบประมาณรวม  2,000,000 2,000,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานซึ่งจําเปนและสําคัญตอการปฏิบัติงานดานการใหบริการลูกคาทางอิเล็กทรอนิกส 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
 
 
 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สิ่งทีต่องดําเนินการ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

                                    

2. พัฒนา website เพื่อ
ใหบริการขอมูลและสารสนเทศ
หองปฏิบัติการ  
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับงาน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. มีระบบการควบคุม บรหิารจัดการที่ดี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
1. บุคลากรตามไมทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.2.3 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

กรมฯไมเสนอการเปลี่ยนแปลง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ข. ผูรับผิดชอบ 
 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 

     

 
 
 
ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

    

    

 ประมาณการงบประมาณรวม - - - 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สิ่งทีต่องดําเนินการ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.2.4 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานบคุลากร 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
1. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากรประสบความสําเร็จในการปฏิบัติราชการตามเปาหมาย 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

2. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. เพื่อใหบุคลากรไดรับการเรียนรูและการพัฒนาทักษะตรงตามภารกิจหนาที่ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

 
1) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.) 

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

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

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
1. สํานักงานเลขานุการกรม (สล.){ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท.), งานพัสดุ (พด.)} 

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1. บุคลากรในสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะที่
กําหนด 

1.1 รอยละของจํานวน 
บุคลากรที่ไดรับการอบรม/
สัมมนา 

 

80 85 90 

 1.2 รอยละของจํานวนบุคลากร
ที่ผานเกณฑการประเมินที่
กําหนด(รอยละ 80) 

80 80 80 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การพัฒนาบุคลากรโดย
ฝกอบรม/ศึกษาตอ
เฉพาะดานใหมีความรูทัน
ตอเทคโนโลยี 
 

- ประเมินความตองการในการ
ฝกอบรมบุคลากร 

- จัดทําแผนการฝกอบรม 
- จัดหา/จัดหลักสูตรฝกอบรม/
พัฒนารูปแบบอื่นที่
สอดคลองกับ competency 
ที่จําเปน 

- ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ความรูความชํานาญใหกับ
บุคลากร 

บร.  สล., พศ., สท. 

- 0.8000 0.8000 

2  การจัดการองคความรู - จัดหา/รวบรวมองคความรู
และปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 

- ประชาสมัพันธใหทราบทั่ว
กัน เพื่อใหบุคลากรเขามาใช
ขอมูล 

 

บร.  สล., พศ., สท. 

   

 ประมาณการงบประมาณรวม - 800,000 800,000 

 



ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 60 

เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดบัความสาํคญั:  
 
1.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. เพื่อใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. เพื่อตอบสนองตอการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงตนสังกัดได 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 
 
 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สิ่งทีต่องดําเนินการ 
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1. การพัฒนาบุคลากรโดย
ฝกอบรม/ศึกษาตอเฉพาะดาน
ใหมีความรูทันตอเทคโนโลยี 

 

                                    

2. การจัดการองคความรู                                     
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. การยอมรบัของผูบริหารใหความสําคัญและเห็นชอบใหดําเนินการ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3.ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
การอบรมหลักสูตรเฉพาะดานที่ใชเวลานาน มีผลทําใหบุคลากรที่มีอยูตองทํางานมากขึ้น 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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2.3 รายละเอียด 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: 
การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีด

ความสามารถการดําเนินงานขององคกร 



ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 63 

 
2.1.1 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานขั้นตอน / วธิีปฏิบัตงิาน 

 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการตามภารกิจหลักของกรม ฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ฯลฯ 

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

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

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

 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

 
1) สํานักงานเลขานุการกรม 

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

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

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
1) โครงการฟสิกสและวศิวกรรม (ฟว.) 2) โครงการเคมี (คม.) 3) โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ (วช.) 

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

4) สํานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) กลุมวิจัยและพัฒนาเซรามิก (วพซ.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.)  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1. ผูใชบริการไดรับบริการที่สะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจาย รอยละของความพอใจของ

ผูใชบริการ 
 80 80 

2.กรมฯ มีโอกาสการขยายพื้นที่ในการเขาถึงบริการของกรมฯ / เพิ่มจํานวน
ลูกคาในสวนภูมิภาค 

รอยละของจํานวนลูกคาใน
สวนภูมิภาคที่ใชบริการชําระ
คาบริการผานธนาคาร 

 10 20 

3. บุคลากรของกรมฯ ไดมีการพัฒนาเสริมสรางขดีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น 

รอยละของจํานวนบุคลากรที่
ผานการพัฒนาที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจําป
ดีกวาปกอนที่ไดรับการพัฒนา
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1  สํารวจศึกษาวิเคราะห
ความตองการ/ ความ
จําเปนในการพัฒนา
ระบบงาน/ บุคลากร
เกี่ยวกับการใหบริการ
ผูใชบริการของกรม 

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. สํารวจศึกษาวิเคราะหความ
ตองการ / ปญหาความ
จําเปน 

3. ทํารายงานผลการสํารวจ
ศึกษา 

ฝค สบ ทุกสํานัก
โครงการ 

 200,000 - 

2 จัดทําระบบบริการลูกคา
โดยชําระเงินผานธนาคาร 

- วิเคราะหความเปนไปได 
ความเหมาะสมของแนว
ทางการดําเนินงานตามผล
การสํารวจศกึษา 

- กําหนดแนวทางดําเนินการ
กลุมเปาหมายและวาง
แผนการดําเนินงาน 

- ดําเนินการ (ขั้นทดลอง) 
- ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุง 

ฝค. สบ. จท.   ทุกสํานัก
โครงการ 

 300,000 - 

3 ดําเนินการพัฒนา
ระบบงานและบุคลากร 

- กําหนด Competencyของ
ระบบงานดานการใหบริการ 

- จัดทําฐานขอมูลผูใชบริการ
ผานธนาคาร 

- อบรมใหความรูแก
ผูเกี่ยวของ 

- ประชาสัมพนัธระบบ
ใหบริการแบบใหม(การ 
ชําระเงินผานธนาคาร 

จท ฝค สบ 
ปส กลุม
สารสนเทศ 

ทุกสํานัก
โครงการ 

 500,000 - 

  1,000,000 - 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดบัความสาํคญั:  
การใหบริการทาง ว และ ท ดานตางๆของกรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ แกผูใชบริการ จัดเปนภารกิจ 

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

ยุทธศาสตรที่เปนหลักและมีความสําคัญลําดับตนๆ ของกรมฯ เนื่องจากมีผูใชบริการเปนจํานวนมากทั้งจากภาคการผลิต การคาและการบริการ และเปนบริการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ที่ชวยเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ดังนั้นการพัฒนาระบบงานใหมที่สนับสนุนภารกิจหลักดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแลว 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ยังจะสนับสนุนความพยายามในการขยายพื้นที่การใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการแกลูกคาไดเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค อันจะ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เปนผลชวยผลักดันยุทธศาสตรใหบรรลุผลสําเร็จและนํามาซึ่งการพัฒนาขององคกรไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนสิ่งที่ควรดําเนินการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

อนึ่ง ความสามารถของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคกร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เพราะความสามารถของบุคคลเปนกําลังสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนและเสริมสรางประสิทธภิาพใหบรรลุผลตามตองการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 67 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. สํารวจศึกษาวิเคราะหความ
ตองการ/ ความจําเปนในการ
พัฒนาระบบงาน/ บุคลากร
เกี่ยวกับการใหบริการลูกคา
ผูใชบริการของกรม 

                                    

2. จัดทําระบบบริการลูกคาโดย
ชําระเงินผานธนาคาร 

                                    

3. ดําเนินการพัฒนาระบบงาน
และบุคลากร 

                                    



ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 68 

    
จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ความรวมมือรวมใจอยางตอเนื่อง จริงจังของบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ไมมี 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.1.2 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลย ี
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพเพื่อใชสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการใหบริการลูกคาของ  

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

กรมฯ ไดอยางมีประสิทธภิาพ (ทันตอความตองการผูรับบริการ ) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคาร เพื่อเปนทางเลือกแกลูกคา 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
ข. ผูรับผิดชอบ 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
•  

1) สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) {(ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท))} 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1) โครงการฟสิกสและวศิวกรรม (ฟว.) 2) โครงการเคมี (คม.) 3) โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ (วช.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4) สํานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) กลุมวิจัยและพัฒนาเซรามิก (วพซ.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.)  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 
2549 2550 2551 

1. มีฐานขอมูลลูกคา/ ผูใชบริการ  
 

มีขอมูลผูใชบริการชําระเงิน
ผานธนาคาร 

 รอยละ 50 รอยละ 100 

2.  กรมฯสามารถเชื่อมโยงขอมูลผูใชบริการและระบบทําใหผูปฏิบัติงานในระบบที่
เกี่ยวของมีการใชขอมูลรวมกันได 

ความสําเร็จในการเชื่อมโยง
ระบบขอมูลผูใชบริการและ
ฐานขอมูลรายได  

 รอยละ50 รอยละ 100 

 
 
ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการสนับสนุนการ
ใหบริการ ว และ ท 
ของกรมฯ 
  

1. ตั้งคณะทํางาน 
2. เก็บรวมรวมขอมูลของลูกคา
วิเคราะหความตองการเพื่อ
จัดทําฐานขอมูล 

3. พัฒนาและทดสอบระบบ 
4. ติดตามประเมินผลและสํารวจ
ความเห็นผูใชบริการ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

สบ. ฝาย
สารสนเทศ  

ทุกสํานัก / 
โครงการ 

 500000 500000 

 ประมาณการงบประมาณรวม - 500,000 500,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลและระบบงานที่เกี่ยวของใหสามารถรวมกันใชและรับสงตอขอมูลที่ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เปนสาระสําคัญในการถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยสนับสนุนใหการพัฒนาระบบงานแบบใหมใหบริการชําระเงินผานธนาคารเปนไปไดและบรรลุผล 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สําเร็จตามเปาหมาย 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

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

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

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการ
สนับสนุนการใหบริการ ว และ 
ท ของกรมฯ 
-ขอมูลลูกคาผูใชบริการทาง ว 
และ ท ของกรมฯ 

-ขอมูลวิธีปฏิบัติในการชําระ
เงินผานธนาคาร 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. ความรวมมือรวมใจอยางตอเนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและการพฒันาระบบฐานขอมูล การจัดเก็บการจัดการ 
3. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอมูลที่เกี่ยวของอยางเปนระบบที่สามารถนํามาบูรณาการรวมกันได 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
1. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชนั้น มีผลกระทบกับบุคลากร จําเปนตองพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความรูและทักษะใน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

การใชเทคโนโลยีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.1.3 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
 ไมเสนอการเปลี่ยนแปลง 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
ข. ผูรับผิดชอบ 
 

• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 

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

• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

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

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

ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

คาเปาหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1  1.       

 ประมาณการงบประมาณรวม    

 
เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  

 
 

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

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

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 

1.  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 

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

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

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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2.1.4 ขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานบคุลากร 
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
เพื่อใหบุคลากรที่ดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินงานหลัก ดวยการใหบริการทาง ว และ ท ของกรมฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริการ วิเคราะหทดสอบ  

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

สอบเทียบ การวิจัยพัฒนา  และการถายทอดเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาศักยภาพที่จําเปน และตรงกับความตองการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สนับสนุนใหการดําเนินงาน ดานการใหบริการทาง ว และ ท ของกรมฯ บรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 

ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 

สํานักงานเลขานุการกรม (สล.){ฝายสารบรรณ (สบ.), ฝายการคลัง (ฝค.), ฝายประชาสัมพันธ (ปส.), ฝายการเจาหนาที่ (จท.), งานพัสดุ (พด.)} 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
• หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
สํานัก/โครงการ 

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

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 
คาเปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด 

2549 2550 2551 
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ 

รอยละของการดําเนินการ
ฝกอบรมตามแผนที่กําหนดตาม 
Competency ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

 รอยละ 50 รอยละ 100 

2. ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึง่เอื้อตอความสําเร็จของ
กลยุทธ 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรใน
กลุมงานที่รับผิดชอบกลยุทธ
ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้นกวาปที่ยัง
ไมไดเขารับการฝกอบรม 

 รอยละ 50 รอยละ 90 

3.บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนความรู/ พัฒนาความรูผานการบริหารจัดการองคความรู รอยละของบุคลากรที่เขามา
สืบคนแลกเปลี่ยนขอมูลผาน
ระบบ KM 

 รอยละ 50 รอยละ 70 
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ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

1 การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงาน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบงานแต
ละสวน 

2. กําหนดเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรูจาก
การปฏิบัติงานจริง 

3. สอนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยผูที่มีความรู
และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ประเมินผล 

สล ( จท) ปส สบ 
ฝค 

ทุกสํานัก 
โครงการ 

 - - 

2 การฝกอบรมตาม. 
Competency ที่ตองการ 

1. กําหนดคณะทํางานที่
รับผิดชอบ 

2.  จัดหา/ จัดหลักสูตร
ฝกอบรมหรือการพัฒนา
รูปแบบอื่นที่สอดคลองกับ
แตละ Competencyที่
จําเปน 

3.  ติดตามประเมินผล 

สล ( จท) ปส สบ 
ฝค 

ทุกสํานัก 
โครงการ 

 3,000,000 5,000,000 
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ประมาณการงบประมาณ ลําดับ 
ความสําคญั สิ่งทีต่องดําเนินการ รายละเอียด 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 2549 2550 2551 

3 การบริหารจัดการความรู
ภายในองคกร 

1. ตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ
การดําเนินงาน 

2. สํารวจ รวบรวม แยก
ประเภทองคความรูของ
บุคลากร 

3. ออกแบบฐานขอมูลเพื่อ
จัดเก็บองคความรู 

4. ประชาสัมพนัธใหทราบทั่ว
กันเพื่อใหมาใช 

5. ปรับปรุงขอมลูใหเปน
ปจจุบัน 

สล ทุกสํานักโครงการ  400,000 400,000 

  3,400,000 5,400,000 
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เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดบัความสาํคญั:  
 

การเรียนรูจากงานที่ปฏิบัติ (on the job training) นั้น สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา จากการเรียนรูจากผูชํานาญการของหนวยงาน โดยไมจําเปน  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ตองใชงบประมาณ สวนการพัฒนาตาม competency ที่ตองการ โดยการฝกอบรมนั้น จําเปนตองใชระยะเวลา และงบประมาณพอสมควร แตอยางไรก็ตาม 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

การอบรมจะชวยพัฒนาศักยภาพที่ตรงตอความตองการหลายดาน และตองดําเนินการอยางตอเนื่องเชน การพัฒนาการเปนผูนํา  การคิดวเิคราะห  ความรู 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหม การเพิ่มพูนความรูเพื่อใหกาวทันกับวิทยาการใหม ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรสามารถนํามาประยกุตใช 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

สําหรับการบริหารจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge management) จะชวยใหมีการเก็บรวบรวมองคความรู อยางเปนระบบ เพือ่ใหบุคลากรได 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองและผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร ทําให กรมฯ สามารถลดคาใชจายของการจัดฝกอบรมลงได 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

เนื่องจากขอมูลเหลานั้น สามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยนผานการบริหารจัดการองคความรู ประกอบกับกรมฯ มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ดังนั้นจึงสามารถดําเนินการไดทันทีโดยไมจําเปนตองใชงบประมาณสนับสนุนมากนัก  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สิ่งทีต่องดําเนินการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
(on the job training) 

                                    

2.การฝกอบรมตาม 
competency ที่ตองการ 

                                    

3. การบริหารจัดการความรู
ภายในองคกร  
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จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน จะตองมีผูที่สามารถทําหนาที่เปนผูฝกสอนที่มีความรูความเขาใจในการทํางานที่ถูกตอง จึงจะทําใหการเรียนรูงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ประสบความสําเร็จ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. การฝกอบรมตาม competency ที่ตองการ  จะทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพตอเมื่อมีการกําหนด competency ที่จําเปนสําหรับตําแหนงงาน 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

หรือหนวยงานนั้น ๆ อยูแลว หากยังไมมีการดําเนินการดังกลาวมากอน ระยะเวลาอาจยืดออกไปอีก 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการที่เพียงพอ  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4. ขาราชการและลูกจางมีความตื่นตัวกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมี competency ตามงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5. ความเอาใจใสใหการสนับสนุน มีสวนรวม และติดตามผลของงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  เพื่อเปนตัวอยางที่ดี (Role Model)  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
ไมมี 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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3. ภาคผนวก 
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3.1  
รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตอง

ดําเนินการในปจจุบัน 
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3.1.1  
แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานใน
ปจจุบันที่สนับสนุนแตละกลยุทธ 

(แบบฟอรม 1.1  ชุดที ่1) 
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3.1.1  แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนับสนุนแตละกลยุทธ (แบบฟอรม 1.1 ชุด 1) 

 
แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 1 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนบัสนุนแตละกลยุทธ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ:  

2.1  พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การสํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพของกําลังคนดาน ว&ท และจัดทําแผนฝกอบรมประจําป สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

2 การประชาสัมพันธและรับสมัคร สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

3 การฝกอบรมระยะสั้น สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

4 การฝกอบรมระยะยาว สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

5 การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

6 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

7 การจัดทําฐานขอมูล สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง  :  นางอุมาพร สุขมวง / นักวิทยาศาสตร 8 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางสองแสง  เลี่ยวชวลิต / ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร 
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แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 1 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนบัสนุนแตละกลยุทธ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ:  

2.2 พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตรการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศ (กรณีมีเอกสารในสํานักหอสมุดฯ) จัดสงทางโทรสาร สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศ (กรณีมีเอกสารในสํานักหอสมุดฯ จัดสงทางไปรษณีย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศและตางประเทศ (กรณีไมมีเอกสารในสํานักหอสมุดฯ จัดหาจาก

แหลงอื่น) 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4 บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย (SDI) สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5 บริการขอทําบัตรมีสิทธิ์ยืมเอกสารออกนอกหองสมุด สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6 บริการคนเรื่องทางวิชาการผานทางโทรสารและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7 บริการคนเรื่องทางวิชาการผานทางไปรษณีย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8 บริการคนเรื่องทางวิชาการติดตอดวยตนเอง สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง  :  นางกุหลาบ  เลขาขํา / บรรณารักษ 7 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางมยุรี  ผองผุดพันธ / ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 88 

 
 

แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 1 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนบัสนุนแตละกลยุทธ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อกลยุทธ:  

3.1 เรงรัดการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 
3.2 พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การใหบริการการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

2 การจัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

3 การเผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาและรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

4 การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

5 การพัฒนาความรูความสามารถของผูประเมินอยางตอเนื่อง สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง  :  นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ / นักวิทยาศาสตร 8 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางสุจินต  ศรีคงศรี / ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
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แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 1 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนบัสนุนแตละกลยุทธ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ:  

4.1 ปรับปรุงกฎหมาย 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตรแหงชาติ  พ.ศ.       สํานักงานเลขานุการกรม 

   

   

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง  :  นายธวัชชัย  ทองสุทธิ / นิติกร 7ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางวิจิตรา  อนุวงคนุเคราะห / เลขานุการกรม 
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แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 1 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนบัสนุนแตละกลยุทธ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ:  

4.1 เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรและองคกร 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การใหบริการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตรของกรม ฯ (ดานวิเคราะห ทดสอบ ฯ) สํานักงานเลขานุการกรม (สบ./ฝค./จท./ปส./ทส.) 

2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สํานักงานเลขานุการกรม (จท.)   

   

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง  :  นางสาวนรา  ภัทรนาวิก / เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางวิจิตรา  อนุวงคนุเคราะห / เลขานุการกรม 
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3.1.2  
แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานควร

ดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน 
(แบบฟอรม 1.1  ชุดที ่2) 
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3.1.2  แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน (แบบฟอรม 1.1 ชุด 2)

 
แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 2 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ:  

2.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

   

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง  :  นางอุมาพร สุขมวง / นักวิทยาศาสตร 8 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางสองแสง  เลี่ยวชวลิต / ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 93 

 
แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 2 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ:  

2.2 พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตรและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 บริการหนาสารบัญวารสารบนเว็บไซต สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

   

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง :  นางกุหลาบ  เลขาขํา / บรรณารักษ 7 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  :  นางมยุรี  ผองผุดพันธ / ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 94 

 
แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 2 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อกลยุทธ:  

3.1  เรงรัดการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 

3.2  พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การใหบริการทดสอบความชํานาญสูระดับสากล สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

   

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง :  นางรวิวรรณ อาจสําอาง / นักวิทยาศาสตร 8 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  นางสุจินต  ศรีคงศรี / รองอธิบดี รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

 

 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 95 

 
 

แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 2 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ:  

4.1 ปรับปรุงกฎหมาย 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ไมม ี เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตรมีกฎหมายที่ตองพัฒนา เพียง  1 ฉบับ ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

   

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง :  นายธวัชชัย  ทองสุทธิ / นิติกร 7ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  นางวิจิตรา  อนุวงคนุเคราะห / เลขานุการกรม 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 96 

 

แบบฟอรม 1.1 ชุดที่ 2 แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการในปจจุบัน 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร : 

4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ:  

4.2 เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรและองคกร 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การใหบริการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร (ดานการบริการวิเคราะหทดสอบฯ 

การชะระคาบริการผานธนาคาร) 

สํานักงานเลขานุการกรม (ฝายการคลัง ฝายสารบรรณ)  

2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สํานักงานเลขานุการกรม (ฝายการเจาหนาที่  ฝาย

ประชาสัมพันธ)  

   

   

   

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง :  นางสาวนรา  ภัทรนาวิก / เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง  นางวิจิตรา  อนุวงคนุเคราะห / เลขานุการกรม 

 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.3  

แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่
ไดรบัการคัดเลือกเพือ่พิจารณาปรบัปรุง 

(แบบฟอรม 4.2) 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 98 

 
3.1.3 แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง (แบบฟอรม 4.2) 

 
 

แบบฟอรมที ่4.2: แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร:  

2. การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ: 

2.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) 

1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

2 การสํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพของกําลังคนดาน ว&ท และจัดทําแผนฝกอบรมประจําป 

3 การประชาสัมพันธและรับสมัคร 

  

  

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง:  นางอุมาพร  สุขมวง/ นักวิทยาศาสตร 8 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง: นางสองแสง  เลี่ยวชวลิต/ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 99 

 
แบบฟอรมที ่4.2: แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร:  

2. การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ: 

2.1 พัฒนาหอสมุดและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) 

1 บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) 

  

  

  

  

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง:  นางกุหลาบ  เลขาขํา/ นักวิทยาศาสตร 7ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง: นางมยุรี  ผองผุดพันธ/ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 100 

 
 

แบบฟอรมที ่4.2: แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร:  

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อกลยุทธ: 

3.1 เรงรัดการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 

3.2  พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) 

1 การใหบริการการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 

  

  

  

  

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง:  นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ/ นักวิทยาศาสตร 8 ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง: นางสุจินต  ศรีคงศรี/ รองอธิบดี รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 101 

 
 
 

แบบฟอรมที ่4.2: แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร:  

4. การพัฒนาระบบและการเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ: 

4.1 ปรับปรุงกฎหมาย 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) 

1 ไมม ี เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตรมีกฎหมายที่ตองพัฒนา เพียง  1 ฉบับ ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

  

  

  

  

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง:  นายธวัชชัย  ทองสุทธิ/ นิติกร 7ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง: นางวิจิตรา  อนุวงคนุเคราะห/ เลขานุการกรม 

 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 102 

 
แบบฟอรมที ่4.2: แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร:  

4. การพัฒนาระบบและการเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ: 

4.1 เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรและองคกร 

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน (Process) 

1 การใหบริการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตรของกรม ฯ (ดานวิเคราะห ทดสอบ ฯ) 

2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

  

  

  

 

ผูจัดทํา / ตําแหนง:  นางสาวนรา  ภัทรนาวิก/เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 

ผูตรวจสอบ / ตําแหนง: นางวิจิตรา  อนุวงคนุเคราะห/ เลขานุการกรม 

 
 
 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  
รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งที่
ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.1  

แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน  

/ ใหความสําคัญ 
(แบบฟอรม 5) 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 105 

 
3.2.1 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

 
แบบฟอรมที ่5: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิง่ที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 2. การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลยุทธ: 2.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน:  

1. บุคลากรหองปฏิบัติการและผูที่ 

เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2. บุคลากรในสถาบันการศึกษา 

เพื่อใหมีหลักสูตรฝกอบรมที่

สอดคลองกับความตองการ

ของกลุมเปาหมายที่ได

มาตรฐาน ดานเนื้อหาหลักสูตร 

มีความถูกตอง เชื่อถือและใช

อางอิงได 

1. มีขอมูลความตองการฝกอบรมที่ถูกตอง 

ครบถวน ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  

2. มีความพรอมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. บุคลากรในองคกรมีความรู ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ/และ

ระบบคุณภาพ  

4. มีเครื่องมือ/อุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับการ

จัดฝกอบรมที่ทันสมัย เพียงพอ 

 

1. การสํารวจและวิเคราะหความตองการฝกอบรม

ของกลุมเปาหมาย 

2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ

ลดขั้นตอนของระยะเวลาการปฏิบัติงานและ

อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 

3. พัฒนาบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่อง ให

มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยาง

เหมาะสม 

4. จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับ

การฝกอบรมที่ทันสมัย และเพียงพอ 
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2. การประชาสัมพันธและรับสมัคร

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน:  

1. บุคลากรหองปฏิบัติการและผูที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2. บุคลากรในสถาบันการศึกษา 

เพื่อใหไดผูเขารับการฝกอบรม

ตามเปาหมายที่กําหนด  

1. มีฐานขอมูลกลุมเปาหมาย ครบถวน 

ครอบคลุมทุกภาคสวน 

2. มีความพรอมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. บุคลากรมีความรูดานการประชาสัมพันธและ

มีจิตมุงบริการ 

 

1. สรางระบบการประชาสัมพันธใหเขาถึง

กลุมเปาหมาย 

2.นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ

อํานวยความสะดวกใหกบผูใชบริการ 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในหนาที่  

- การประชาสัมพันธและมีจิตมุงบริการ 

- การใชคอมพิวเตอร 
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  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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) 1. การจัดทําระบบการบริหาร

คุณภาพ ISO 9001:2000 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน:  

1. บุคลากรในองคกร 

2. ผูใชบริการ 

เพื่อใหการบริหารงานภายใน

องคกรมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ISO 

9001:2000 

1. ผูบริหารระดับสูงมีนโยบายสนับสนุนการ

จัดทําระบบคุณภาพ 

 

2. บุคลากรในองคกรมีความรูในการบริหารงาน

ระบบ ISO 9001:2000 

 

3. ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ 

 

1. มีนโยบายสนับสนุนการทําระบบคุณภาพ 

 

 

2. พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูเกี่ยวกับ

การบริหารงานระบบ ISO 9001:2000 

 

3. สรางกระบวนการจัดทําระบบการบริหาร

คุณภาพ ISO 9001:2000 
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ประเด็นยุทธศาสตร : 2. การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลยุทธ: 2.2  พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตรและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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1. บริการติดตามสารสนเทศ

ทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย 

(SDI) 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 

1. ผูประกอบการ นักวิจัย  

2 . นักวิทยาศาสตร วศ. 

3. เจาหนาที่ภาครัฐ (ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ) 

1. เพื่อใหผูรับบริการไดรับ

บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ทันสมัยผานบริการ SDI  

1. มีแหลงขอมูลสารสนเทศ ว และ ท ที่ทันสมัย

ตรงตามความตองการของผูขอรับบริการ  

 

2. ความพรอมดานระบบเทคโนโลยีและการ

สื่อสารที่ทันสมัยในการอํานวยความสะดวกการ

ใหบริการ การสื่อสารขอมูลกับผูรับบริการ 

 

3. บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม 

 

4. ประสิทธิภาพดานการประชาสัมพันธการ

บริการ SDI แกกลุมเปาหมาย 

 

1. สํารวจ และวิเคราะหความตองการของ

ผูใชบริการ 

 

2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ

อํานวยความสะดวกการเขาถึงขอมูลของ

ผูรับบริการ 

 

3. พัฒนาบุคลากรที่มีหนาที่โดยตรงใหมีความรู

และทักษะ เกี่ยวกับ 

- การสืบคนขอมูล 

- การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

- การจัดทําฐานขอมูล 

- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมาย 
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 กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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) 2. บริการหนาสารบัญวารสารบน

เว็บไซต 

  

  

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 

1. ผูประกอบการ 

2. นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร 

3. ประชาชนทั่วไป 

  

1. เพื่อพัฒนาการบริการและ

ขยายผลการใหบริการ

วารสารวิชาการ แก

กลุมเปาหมายผานหนา

เว็บไซตของสํานักหอสมุดฯ 

 

1. มีความพรอมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยของสํานักฯ 

 

2. มีฐานขอมูลหนาสารบัญวารสารวิชาการที่

ถูกตอง เปนปจจุบัน 

 

3. บุคลากรมีความรูความสามารถ เพียงพอ 

และเหมาะสม 

 

 

1. ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บนเว็บไซตของ

สํานักฯ 

2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลหนาสารบัญ

วารสารวิชาการและจัดทําฐานขอมูล เพื่อการ

ใหบริการบนเว็บไซต 

3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 

เชี่ยวชาญ ดานการบริการหนาสารบัญวารสารฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร : 3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการรับประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

กลยุทธ: 3.1  เรงรัดการรับรองหองปฏิบัติการ 

 3.2  พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 
 

  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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1. การใหบริการการรับรอง

ความสามารถหองปฏิบัติการ

ทดสอบ ตาม ISO/IEC 17025 

 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน :  

1.  หองปฏิบัติการ (ทั้งภาครัฐและ

เอกชน) 

2.  ผูผลิตและผูประกอบการ 

3.  หนวยงานที่รับผิดชอบตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล 

2. เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชนสูงสุด 

3. เพื่อยกระดับความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบของ

ประเทศสูสากล 

  

1. ความพรอมของหองปฏิบัติการที่ขอรับการ

รับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 

 

2. ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน 

3. บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญในงาน 

 

4. ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

1. สรางความตระหนักในความสําคัญและความ

จําเปนของการไดรับการรับรองความสามารถ

หองปฏิบัติการ  

2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

- เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน  

- สรางระบบการจัดการขอมูลหองปฏิบัติการที่

เปนปจจุบันอยางตอเนื่องเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการนําขอมูลไปใชประโยชน 

3. สราง/พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานอยาง

มืออาชีพ 

4. การสรรหาคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู

ประเมินที่มีคุณภาพ 
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  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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1. การใหบริการทดสอบความ

ชํานาญหองปฏิบัติการสูระดับสากล 

 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน :  

1.  หองปฏิบัติการ (ภาครัฐ เอกชน) 

2. ผูผลิตและผูประกอบการ 

3.หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

ใหบริการทดสอบความชํานาญ

หองปฏิบัติการสูระดับสากล 

อันจะนํามาซึ่งการไดรับความ

เชื่อถือจากหนวยงาน

ตางประเทศ 

1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 

2. ผูบริหารระดับสูงขององคกรใหความ

เห็นชอบและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

 

3. การมีสวนรวมกิจกรรมกับคณะกรรมการ

ทดสอบความชํานาญของภูมิภาคเอเชีย แป

ซิฟค อยางสม่ําเสมอ 

 

4.  ความพรอมในการดําเนินกิจกรรม 

  

 

1.ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด วิธีปฏิบัติในการ

ใหบริการทดสอบความชํานาญในระดับสากล 

2.-กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน(คูมือวิธี

ปฏิบัติงาน) 

 

3. ดําเนินการใหบริการ 

 

4. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร : 4. การพัฒนาระบบและและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

กลยุทธ: 4.2  เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรและองคกร 
 

  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและ

สามารถใชระบบใหมไดอยางถูกตอง 

1.การฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความรู 

ความเชี่ยวชาญในการใชระบบอยางถูกตอง กอน

ประกาศใชอยางเปนทางการ 

2.มีการเตรียมความพรอมใหกับหนวยงานที่จะ

ใชระบบนั้น กอนการประกาศใชอยางเปน

ทางการ 

2. การจัดเตรียมคูมือการใชระบบใหมใหแก

เจาหนาที่อยางเพียง 

3. การประชาสัมพันธถึงระบบการทํางานใหมที่

มีประสิทธิภาพใหแกบุคลากรภายในกรมและ

ประชาชนผูที่เปนกลุมเปาหมายทราบอยาง

ทั่วถึง 

3. การดําเนินการเตรียมความพรอมของการใช

ระบบใหม กอนประกาศใชอยางเปนทางการ เชน 

สถานที่ติดตั้งเครื่อง การปรับปรุงระบบโลจิสติกส

ภายในสํานักงานเพื่อรองรับระบบใหม เปนตน 

4. มีระบบรายงานผลการทํางานของระบบใหม

จากเจาหนาที่ผูใชระบบอยางสม่ําเสมอในระยะ 

1 ปแรกของการนําระบบไปใช 

4. มีระบบรายงานผลการทํางานของระบบใหม

จากเจาหนาที่ผูใชระบบอยางสม่ําเสมอในระยะ 1 

ปแรกของการนําระบบไปใช 

5. ตองมีการปรับปรุงแกไขปญหาโดยทันทีเมื่อ

ระบบมีปญหา 

5. จัดทําระบบรายงานผลการทํางานของระบบ

ใหมที่มีประสิทธิภาพ 
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1. การใหบริการสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร 

(ดานการบริการวิเคราะหทดสอบฯ 

การชะระคาบริการผานธนาคาร) 

 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน :  

1. กรมวิทยาศาสตรบริการ 
2. ผูใชบริการภายในกรมฯ 

3. ประชาชนผูใชบริการของกรมฯ 

เพื่อใหมีการนําระบบงานใหม

หรือระบบที่ไดรับการปรับปรุง

แลวมาใชในงานสนับสนุน

ภารกิจหลักอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6.การจัดทีมงานทางดานเทคนิคที่เปนทางการ

เพื่อดูแลรักษาระบบใหมอยางมีประสิทธิภาพ 
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  กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอการ

เขารับการพัฒนา 

1.การชี้แจงความจําเปน และวัตถุประสงคพรอม

ประโยชนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับเมื่อเขา

รับการพัฒนา 

2.แผนการพัฒนาบุคลากรไมทําใหการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ตองหยุดชงักเปนระยะ

เวลานานเกินไป   

2. การสรางระบบแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดีขึ้น หลังจากไดรับการพัฒนา 

3. การดําเนินการพัฒนาบุคลากรตองมี

หลากหลายสนองตอความแตกตางของบุคคล

โดยเนนความตอเนื่องและเปนระบบ 

3. มีการวางแผนพัฒนารวมกันระหวางผูทําหนาที่

พัฒนา และหนวยงานสนับสนุน 

4. ผูเขารับการพัฒนาตองไดรับการกระตุนให

นําความรู ทักษะที่ไดรับจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงานไดจริง 

4. การใหความรูแกหัวหนางานเรื่องบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาทีมงาน และแนวทางการ
สงเสริมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องหลังจากผานการพัฒนาอยางเปนทางการ
แลว 

5. บุคลากรผูรับผิดชอบการพัฒนาตองมีความ

หยืดหยุนในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา

เมื่อพบวาผลลัพธไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

5. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบการพัฒนาใหมี
ความรูเกี่ยวกับ 
-แนวทางการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม 
-การคิดเชิงวิเคราะห 
-เทคนิคการประสานงาน 
-เทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา 
-การสรางแรงจูงใจ 
-เทคนิคการประเมินผล 

6. มีการประเมินผูเขารับการพัฒนาทั้งกอนหลัง

และระหวางชวงเวลาของการพัฒนาเพื่อวัดผล

อยางใกลชิด 

6. ระบบการประเมินผูเขารับการพัฒนาทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ ตลอดโครง 
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2.การพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร 

 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน :  

1. กรมวิทยาศาสตรบริการ 

2. ผูใชบริการภายในกรมฯ 

3. ประชาชนผูใชบริการของกรมฯ 

เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

สนับสนุนภารกิจหลักไดรับการ

พัฒนาใหมีขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 7. การรายงานผลการประเมินรายบุคคลใหผูเขา

รับการพัฒนาและหัวหนางานทราบภายหลังจากมี

การประเมินทุกครั้ง 
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 3.2.2  

แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดาํเนินการ 
/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap analysis) 

(แบบฟอรม 6) 
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3.2.2 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งทีตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 
 

แบบฟอรมที ่6 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งทีต่องดําเนินการ/สิ่งทีตองเปลีย่นแปลง (Gap Analysis) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร : 2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลยุทธ :  2.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง 

ดาน 
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 1. การพัฒนา

หลักสูตร

ฝกอบรม  

  

  

 

  

  

  

  

 

1. สํารวจความพรอม

ของหลักสูตรใน

องคกร 

2. สํารวจความ

ตองการ  ฝกอบรม 

3. จัดทํารายละเอียด

ของหลักสูตร 

4. ขออนุมัติหลักสูตร

เพื่อ จัดฝกอบรม  

  

  

  

  

  

  

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

2. แตงตั้งคณะทํางานวิชาการ 

เฉพาะดาน 

3. วิเคราะหขอมูลความพรอมของ

ทรัพยากรเชน  เครื่องมือ องค

ความรู วิทยากร 

4. จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

5. เสนอคณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตร 

6. นําหลักสูตรไปใชฝกอบรม  

กลุมเปาหมาย

(Implement)ประเมินผล และ

ปรับปรุงใหเหมาะสม 

7. นําไปใชจัดฝกอบรม 

8. บันทึกเขาฐานขอมูล 

สท. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 สํานัก/ 

โครงการ 

สล. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. จัดทํากระบวนการพัฒนาหลักสูตร อยางเปน

ระบบ 

2. จัดหาขอมูลความตองการพัฒนาบุคลากร ที่

ถูกตอง และขอมูลทรัพยากรขององคกร 

3. จัดตั้งคณะทํางานดานวิชาการ เพื่อจัด ทําและ

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาหลักสูตร  

4. จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับ

การจัดฝกอบรมที่ทันสมัยเพียงพอ 

5. พัฒนาบุคลากรภายในองคกร อยางตอเนื่อง ให

มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยการ

บริหารจัดการองค 

 ความรูภายในองคกรที่เหมาะสม เชน  การรวม

ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  และเขาถึงแหลงขอมูล

สารสนเทศ 

6. ประเมินหลักสูตรโดยการนําหลักสูตร 

    ไปใชอบรมแกกลุมเปาหมาย  

P 

 

T 

 

P 

 

T 

 

H 

 

 

 

 

 

P 

หมายเหตุ:   ระบุดาน ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T)  ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H) 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง 

ดาน 

1. จัดทํากระบวนการสํารวจอยางเปนระบบ 

 

P 

2. ปรับปรุงฐานขอมูลผูใชบริการที่ถูกตอง เปน

ปจจุบันและทําเครือขายสมาชิก 

T 

 

3. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทําและกํากับ

กระบวนงานสํารวจและจัดทําแผน 

P 

 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มชอง

ทางการสํารวจ  

P 

 

5. พัฒนาบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่อง ให

มีความรู ความเชี่ยวชาญดานการสํารวจและ

วิเคราะหขอมูล โดยการบริหาร จัดการองคความรู

ภายในองคกรที่เหมาะสม เชน การสัมมนา 

ฝกอบรมและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศ 

H 
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 2.การสํารวจ

ความตองการ

พัฒนา

ศักยภาพของ

กําลังคนดาน ว 

และ ท และ

จัดทําแผน

ฝกอบรม

ประจําป 

  

1.วางแผนและเตรียม

งาน 

2.จัดทําแบบสํารวจ

ความตองการพัฒนา

บุคลากร 

3.ดําเนินการสํารวจ

ความตองการ

ฝกอบรม 

4.วิเคราะหขอมูลจาก

แบบสํารวจความ

ตองการ ฝกอบรม 

5.รายงานผลความ 

 ตองการ ฝกอบรม 

6.จัดทําแผน

ฝกอบรมประจําป 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ 

2. สรางกระบวนการสํารวจอยางเปน

ระบบ 

   - เตรียมความพรอมของ 

ทรัพยากร เชน ฐานขอมูล ความ

พรอมของหลักสูตร  ชองทางการ

สํารวจ  แบบสํารวจและเอกสาร 

   - ดําเนินการสํารวจ 

   - วิเคราะหขอมูลที่ไดรับ 

   - สรุปผลการสํารวจ 

3. จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป 

4. บันทึกเขาฐานขอมูลหลักสูตร  

    และแจงผูเกี่ยวของทราบ 

พศ. สํานัก/ 

โครงการ 

สล. 

6. จัดหาทรัพยากรใหเพียงพอในการดําเนินงาน P 

หมายเหตุ:   ระบุดาน ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T)  ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H) 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแป

ลงดาน 

1.  สรางระบบประชาสัมพันธ 

 

P 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการ

ประชาสัมพันธและมีจิตมุงบริการ 

H 

 

3. จัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ P 

 

4. ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง

ประชาสัมพันธ 

 

 

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่คัด
เลื
อก

มา
ปร

ับป
รุง

 

(จ
าก
แบ

บฟ
อร
ม 

4.
2)

 3. การประชา 

สัมพันธและรับ

สมัคร 

1. จัดทําสื่อที่

เหมาะสมกับชองทาง

ประชาสัมพันธ 

2. ดําเนินการ 

ประชาสัมพันธตาม

กําหนดการฝกอบรม

และกําหนดการ

ประชาสัมพันธของ

กรมฯ 

3. รับสมัครและตอบ

รับผูเขาอบรม 

4. สรุปรายชื่อ

ผูสมัครเขารับการ

ฝกอบรม  

1. สรางกระบวนการ ประชาสัมพันธ

อยางเปนระบบ 

  - จัดทําแผนประชาสัมพันธ 

  - กําหนดกลุมเปาหมายในการ 

    ประชาสัมพันธ   

  - เลือกชองทางการ ประชาสัมพันธ 

  - ปรับปรุงขอมูลใหเหมาะสม กับสื่อ 

  - จัดทําสื่อ 

  - ประชาสัมพันธตามชองทาง 

2. รับสมัครและตอบรับผูเขาอบรม 

3.  ประเมินผลการประชาสัมพันธ 

พศ. สํานัก/ 

โครงการ 

สล. 

5. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน

การดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา

การดําเนินงานและการอํานวยความสะดวกแก

กลุมเปาหมาย 

T 

หมายเหตุ:   ระบุดาน ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T)  ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H) 
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 กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง

ดาน 

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่ตอ
งจ
ัดท

ําเ
พิ่
มเ
ติม

 

(จ
าก
แบ

บฟ
อร
ม 

1.
1 
ชุด

ที่ 
2)

 การจัดทําระบบ

การบริหาร

คุณภาพ  

ISO 

9001:2000 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

    ระบบการบริหารงานคุณภาพ  

    ISO 9001:2000 

2. ฝกอบรมบุคลากร ภายในองค 

    กรใหมีความรูเกี่ยวกับการจัด 

    ทําระบบการบริหารคุณภาพ  

    ISO 9001:2000 

3. จัดทําระบบการบริหารคุณภาพ  

    ISO 9001:2000 

4. ขอรับการรับรองฯจากหนวย 

    งานภายนอก  

5. เฝาระวังและรักษาระบบฯ 

พศ. หนวยงาน

รับรองจาก

ภายนอก 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบการ 

    บริหารงานคุณภาพ 

2. ฝกอบรมบุคลากร ภายในองคกรใหมีความ รู

เกี่ยวกับการจัดทําระบบการบริหารคุณภาพ ISO 

9001:2000 

3. จัดทําระบบการบริหารคุณภาพ ISO 

9001:2000 

4. ขอรับการรับรองฯจากหนวยงานภายนอก  

5. เฝาระวังและรักษาระบบฯ 

P 

 

H 

 

 

P 

 

P 

P 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ:   ระบุดาน ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T)  ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H) 
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แบบฟอรมที ่6 : แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งทีต่องดําเนินการ สิ่งที่ตองเปลีย่นแปลง (Gap analysis) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 2. การพัฒนากําลังคนและการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลยุทธ :  2.2  พัฒนาหอสมุดและการใหบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

 

กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง

ดาน 

1. การรับคําขอใชบริการ 1. อํานวยความสะดวกและกระตุนใหมีการขอ

ใชบริการ SDI  

P 

 

2. อํานวยความสะดวกแกผูขอรับ

บริการ โดยเพิ่มชองทางการรับคํา

รองขอใชบริการ 

P 

 

3. ขยายขอบขายการใหบริการ 

SDI  เชน เพิ่มแหลงขอมูล

สารสนเทศ 

2. การขยายขอบขายการใหบริการ SDI โดย

การ เพิ่มการบริการติดตามสารสนเทศจาก

แหลงอื่น ๆ เชน เอกสารสิทธิบัตร หนาสารบัญ

วารสาร และเพิ่มบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มฯ  

4.เตรียมความพรอมของบุคลากร

ใหมีทักษะดานการปฏิบัติงานและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

3 พัฒนาบุคลากรดานการบริการ SDI 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การสื่อสาร 

H 
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วน
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นท

ี่คัด
เลื
อก

มา
ปร

ับป
รุง

 

(จ
าก
แบ

บฟ
อร
ม 

4.
2)

 บริการติดตาม

สารสนเทศ

ทันสมัยเฉพาะ

เรื่อง เฉพาะ

ราย (SDI) 

  

1. การรับคํารองขอ

ใชบริการโดย

ผูใชบริการติดตอ

ขอรับบริการดวย 

ตนเองที่หนวยงาน 

2. สรุปขอบขายความ

ตองการ /กําหนด

แหลงขอมูล / หัวเรื่อง / 

คําคนโดยใชแหลงขอ 

มูลจากวารสารสาระ 

สังเขปเพียงแหลงเดียว 

3. การประเมินจํานวน

เอกสาร / คาบริการตอ

ป / เก็บคาบริการ /

จัดเก็บหลักฐาน 

4. การสืบคนเอกสาร 

ี

5. ปรับปรุงการประเมินคาบริการ 

ใหครอบคลุมบริการที่เกี่ยวของ 

เชน บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม

ภายในและตางประเทศ 

สท. 

 

- 

4. ปรับปรุงการประเมินคาบริการ ใหครอบ 

คลุมบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มฯ 

 

P 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง

ดาน 

5. ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดทําสําเนาและ

จัดสงเอกสาร 

6. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เชน การจัดทําสําเนาเอกสารรูปแบบดิจิทอล 

การสงขอมูลทางอีเมล 

T 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง

ดาน 

1. ออกแบบหนาเว็บไซตและ

จัดทําฐานขอมูลบริการหนา

สารบัญวารสารบนเว็บไซต 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูล

บริการหนาสารบัญวารสารทั้งภาษาไทยและ

ตางประเทศ 

P  

2. จัดเตรียมสิ่งพิมพตอเนื่องทั้ง

ภาษาไทย และตางประเทศ ฉบับ

ปจจุบันและยอนหลัง 

3. บันทึกและเชื่อมตอ (link) 

ขอมูล 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญใน

หนาที่ เชน 

- การสืบคนขอมูล 

- การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

- การใหบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

H 

 

4. ทดสอบฐานขอมูลและปรับปรุง

แกไข 

5. พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ใหบริการผานเว็บไซต 

T 

 

6. จัดเตรียมความพรอมดาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริการ 

4. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบริการ

หนาสารบัญวารสารบนเว็บไซต 

P 
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วน
งา
นท

ี่ตอ
งจ
ัดท

ําพิ่
มเ
ติม
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1.
1 
ชุด

ที่ 
2)

 

บริการหนา

สารบัญวารสาร 

บนเว็บไซต 

  

  

7. ประชาสัมพันธการบริการหนา

สารบัญวารสารบนเว็บไซต 

 

สท. 

 

- 

5. พัฒนาการประชาสัมพันธใหถึง

กลุมเปาหมาย 

P 

หมายเหตุ:   ระบุดาน ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T)  ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H) 



 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบรกิาร-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 121 

 
แบบฟอรมที ่6 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งทีต่องดําเนินการ/สิ่งทีตองเปลีย่นแปลง (Gap Analysis) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

กลยุทธ :  3.1  เรงรัดการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 

 3.2  พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 
 

กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง 

ดาน 

1.การปรับลดขั้นตอน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  P 

2.กําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานดาน

เอกสารโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

p 

3.ประชาสัมพันธหนวยงานเชิงรุก p 

4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

T 

5.ปรับปรุง website เพื่อใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศหองปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน  

P 

6.จัดฝกอบรม/สัมมนาตาม Competency ของ

บุคลากร 

H 

7.สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทําหนาที่เปนอนุ

กรรมการฯ กรรมการฯ ผูประเมนิ ฯลฯ 

P 
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2)

)

 การใหบริการ

การรับรอง

ความสามารถ

หองปฏิบัติการ

ตาม ISO/IEC 

17025 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.การรับคําขอการ

รับรอง

ความสามารถ

หองปฏิบัติการ

ทดสอบ 

2.การตรวจประเมิน

ความสามารถ

หองปฏิบัติการ

ทดสอบ 

3. การพิจารณาให

การรับรอง

ความสามารถ

หองปฏิบัติการ

ทดสอบ 

1. จัดสัมมนาและประชาสัมพันธให

หองปฏิบัติการไดตระหนักถึง

ประโยชนที่ไดรับ 

2. การรับคําขอการรับรองฯ  

3. การรับชําระคาธรรมเนียมดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

4. จัดหา/สรางผูประเมินเพิ่มเติม 

5. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ

ประสานงานดานเอกสารกับ

หองปฏิบัติการ/หนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของกับการตรวจประเมินและ

การพิจารณาใหการรับรองฯ 

5. พัฒนาศักยภาพผูประเมินแตละ

สาขาใหมีเกณฑการประเมินเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

บร. 

 

สล. 

 

8.การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 

Management) 

H 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง

ดาน 

1.ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวิธี

ปฏิบัติในการใหบริการทดสอบ

ความชํานาญในระดับสากล 

1.ตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติในการ

ใหบริการทดสอบความชํานาญในระดับสากล 

P 

2.กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

(คูมือวิธีปฏิบัติงาน) 

2.กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน (คูมือวิธี

ปฏิบัติงาน) 

P 

3.ดําเนินการใหบริการ 3.ดําเนินการใหบริการ P 

4. ติดตามประเมินผลและปรับปรุง

งาน 

4. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงาน P 

   

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่ตอ
งจ
ัดท

ําพิ่
มเ
ติม

 

(จ
าก
แบ

บฟ
อร
ม 

1.
1 
ชุด

ที่ 
2)

 ขยายการ

ใหบริการทดสอบ

ความชํานาญ

หองปฏิบัติการสู

ระดับสากล 

  

  

 

บร. 

 

สล. 
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แบบฟอรมที ่6 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งทีต่องดําเนินการ/สิ่งทีตองเปลีย่นแปลง (Gap Analysis) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

กลยุทธ :  4.2  เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรและองคกร 
 

กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง 

ดาน 

1.การจัดทําระบบกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการในการทําขอตกลง/หนังสือ

อนุญาตใหมีการรับชําระคาบริการ

ผานธนาคาร 

สล (ฝค.สบ.) 1.การจัดทําระบบกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการ

ทําขอตกลง/หนังสืออนุญาตใหมีการรับชําระ

คาบริการผานธนาคาร 

P 

กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่คัด
เลื
อก

มา
ปร

ับป
รุง

 

(จ
าก
แบ

บฟ
อร
ม 

4.
2)

)

1. การ

ใหบริการ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตาม

ภารกิจ

ยุทธศาสตรดาน

การบริการ

วิเคราะห

ทดสอบฯ (การ

ชําระคาบริการ

ผานธนาคาร 

2. กําหนดรูปแบบวิธีปฏิบัติการรับ

ชําระคาบริการผานธนาคาร 

สล (ฝค.สบ.) 2. กําหนดรูปแบบวิธีปฏิบัติการรับชําระคาบริการ

ผานธนาคาร 

H 

 
 

1. การรับเงิน

คาธรรมเนียมบริการ

วิเคราะหทดสอบ 

สอบเทียบโดยลูกคา

ชําระดวยตนเองที่

กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

-ยื่นใบคํารองดวย

ตนเองโดยฝายสาร

บรรณแจงอัตรา

คาบริการ 

-ลูกคาชําระคาบริการ 

ณ ฝายการคลัง 

3.วางแผนการดําเนินงานและ

ดําเนินการตามแผน 

สล (ฝค.สบ.) 3.วางแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน P 

 
  4. ประชาสัมพันธเผยแพรให

ผูรับบริการทราบ 

สล.(ปส.) 

คม.วช. 

ฟว.ทช. 

บร. 

4. ประชาสัมพันธเผยแพรใหผูรับบริการทราบ P 

 
  5. พัฒนาบุคลากร สล.(จท.)  5. พัฒนาบุคลากร H 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง 

ดาน 

1. สํารวจขอมูล

วิเคราะหความจําเปน

ในการฝกอบรม 

 

2. กําหนดขอบเขต

และเนื้อหาหลักสูตร 

ออกแบบหลักสูตร

ฝกอบรม กร
ะบ

วน
งา
นท

ี่คัด
เลื
อก

มา
ปร

ับป
รุง

 

(จ
าก
แบ

บฟ
อร
ม 

4.
2)

)

2. ดําเนินการ

พัฒนาขีด

ความสามารถ

ของบุคลากร 

3. จัดทําแผนการ

ฝกอบรม 

1. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่

ดานการพัฒนาในเรื่องที่ชวยสงเสริม

สมรรรถนะในการปฏิบัติงาน (แกคน

ในองคกรทุกสายอาชีพ) เชน 

  - แนวทางการพัฒนาบุคลากร

สมัยใหม 

  - การคิดเชิงวิเคราะห 

  - เทคนิคการประสานงาน 

  - เทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา 

  - การสรางแรงจูงใจ 

  - เทคนิคการประเมินผล 

สล.(จท.)  1. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ดานการพฒันา

ในเรื่อง 

  - แนวทางการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม 

  - การคิดเชิงวิเคราะห 

  - เทคนิคการประสานงาน 

  - เทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา 

  - การสรางแรงจูงใจ 

  - เทคนิคการประเมินผล 

H 

  4.ขออนุมัติโครงการ

ฝกอบรม 

2. ตั้งคณะที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ

ดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนที่

ปรึกษาและใหขอเสนอแนะแนว

ระหวางการดําเนินการพัฒนา 

  2.ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญดานการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อเปนที่ปรึกษาโครงการ

พัฒนาชีดความสามารถของเจาหนาที่งาน

สนับสนุน 

P 

  5.เตรียมการ

ประสานงานในสวนที่

เกี่ยวของ  

3. ตั้งคณะทํางานรวม(ทีม

สรางสรรค)จัดประชุมรวมกันระหวาง

หนวยงานพัฒนาบุคลากรและ

หนวยงานสนับสนุนเพื่อวางแผนงาน

การพัฒนารวมกัน 

  3. จัดทํา Check list สําหรับการเตรียมการและ

ตรวจสอบความพรอมกอนดําเนินโครงการ 

P 
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กระบวนงาน กิจกรรมปจจุบัน 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อให

บรรลุผล 

ชื่อหนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

ชื่อ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ / สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

เปนการ

เปลี่ยนแปลง 

ดาน 

  6.ดําเนินการฝกอบรม 4. ชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนที่

จะไดรับ : ใหความรูแกผูบริหาร

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร

สมัยใหมและบทบาทของผูบริหาร/

หัวหนางาน/ฝาย ในการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่อง 

 4. จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บประวัติของผู
เขารับการพัฒนาและการประเมินผล 

T 

  7. ประเมินผลการ

ฝกอบรม 

5.จัดการฝกอบรมและใหความรู

เบื้องตนแกผูบริหารและหัวหนา

หนวยงานเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรสมัยใหมและบทบาท

ของตนเองในการพัฒนาทีมงาน

อยางตอเนื่อง 

 5.จัดทําระบบแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

P 

   6. จัดการประชมุรวมระหวาง

บุคลากรผูปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

การดําเนินการและผลการประเมิน

และรวมกันแกปญหาอยางสม่ําเสมอ

(หากมี) 

สล.(จท) 

   

   7. รายงานผลการการพัฒนา

เจาหนาที่ใหผูบริหารและหัวหนางาน

ของผูเขารับการฝกอบรมอยาง

สม่ําเสมอ 
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3.2.3  
แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนว
ทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

(แบบฟอรม 4) 
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3.2.3  แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร (แบบฟอรม 4) 

 
แบบฟอรมที ่4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพฒันา 

 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร:   2. การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ:  2.1 พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

กลุมงานสงเสริม

ความรู   

ระดับ 9 (ผอ) 

1.การมองภาพองค

รวม 

ไมไดรับการ

อบรมที่เพียงพอ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 12 เดือน การฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู ที่

เกี่ยวของกับการคิดในเชิง

สังเคราะหใหกับบุคลากร

ได 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

  

2.การวางกลยุทธ

ภาครัฐ 

เพื่อใหสามารถ

วางกลยุทธได

เหมาะสมทนั ตอ

การเปลี่ยนแปลง 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 6 เดือน การฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู ที่

เกี่ยวของกับการวางกล

ยุทธเพื่อปรับทศิทางการ

ดําเนินงานใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

สํานักพัฒนา

ศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร

หองปฏิบัติการ 

  

3.ศักยภาพเพื่อนาํ

การปรับเปลี่ยน 

ไมไดรับการ

อบรมที่เพียงพอ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อใหมีสามารถในการ

เปนผูนําการเปลีย่นแปลง 

บุคลากรในตําแหนงไดรับ

การอบรมมีความสามารถ

ในการเปนผูนําในการ

ปรับเปลี่ยนที่เปน

ประโยชนตอองคกร 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักพัฒนา

ศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร

หองปฏิบัติการ 

กลุมงานสงเสริม

ความรู  

ระดับ 8 

1.สภาวะผูนํา เพื่อใหมีทักษะ

การเปนผูนํา 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 12 เดือน การฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู และทักษะ

ที่เกี่ยวของกับการเปน

ผูนําใหกับบุคลากรได 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

    2.การมุง

ผลสัมฤทธิ ์

เพื่อพัฒนาบุคล

กรใหมีความ

มุงมั่นทีใ่นการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพเกิน

มาตรฐาน 

ปรับ/สรางวัฒนธรรม

ภายในองคกร 

สล. (จท.) 12 เดือน เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพสูงและ

สามารถสรางสรรค พัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมาย

ที่ยากและทาทายได 

บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดน

หรือใหเกินมาตรฐาน 

    3.การดําเนินการ

เชิงรุก 

ขาดแนวทางใน

การดําเนินงาน

เชิงรุก 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู

และพัฒนาตรงกบัความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

และเพิ่มประสทิธภิาพ 

สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผน

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นได 

  

  4.การสืบเสาะหา

ขอมูล 

การสืบคนขอมูล

ยังไมเปนระบบ

และตอเนื่อง 

บริหารองคความรู 

(KM) 

พศ. 6 เดือน เทคนคิตาง ๆ ในการสืบ

เสาะหาขอมูล สามารถ

เรียนรูไดจากการ

ถายทอด/สอนงาน ซึ่งเปน

แนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว 

บุคลากรไดเรยีนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักพัฒนา

ศักยภาพ

นักวทิยาศาสตร

หองปฏิบัตกิาร 

กลุมงานสงเสรมิ

ความรู  

ระดับ 6-7 

1.การคิดวิเคราะห เพื่อใหสามารถคดิ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานการณที่

เกิดขึ้นได 

บริหารองคความรู 

(KM) 

พศ. 6 เดือน เทคนคิตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะห สามารถเรยีนรู

ไดจากการถายทอด/สอน

งาน ซึ่งเปนแนวทางที่

สามารถแกไขไดในระยะ

ยาว 

บุคลากรไดเรยีนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ 

    2.การมุง

ผลสัมฤทธิ ์

เพื่อพัฒนาบุคล

กรใหมีความ

มุงมั่นทีใ่นการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพเกิน

มาตรฐาน 

ปรับ/สรางวัฒนธรรม

ภายในองคกร 

สล. (จท.) 12 เดือน เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพสูงและ

สามารถสรางสรรค พัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมาย

ที่ยากและทาทายได 

บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดน

หรือใหเกินมาตรฐาน 

    3.ความมั่นใจใน

ตนเอง 

เพื่อใหมีความรู

และประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน

ที่เพียงพอ 

การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (on the 

Job Training) 

พศ. 6 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณตามภารกิจ

ของตนเอง 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

  

  4.การสืบเสาะหา

ขอมูล 

การสืบคนขอมูล

ยังไมเปนระบบ

และตอเนื่อง 

บริหารองคความรู 

(KM) 

พศ. 6 เดือน เทคนคิตาง ๆ ในการสืบ

เสาะหาขอมูล สามารถ

เรียนรูไดจากการ

ถายทอด/สอนงาน ซึ่งเปน

แนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว 

บุคลากรไดเรยีนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักพัฒนา

ศักยภาพ

นักวทิยาศาสตร

หองปฏิบัตกิาร 

กลุมงานสงเสรมิ

ความรู  

ระดับ 3-5 

1.การคิดวิเคราะห เพื่อใหสามารถคดิ

วิเคราะหประเด็น

ปญหาหรือ

สถานการณที่

เกิดขึ้นได 

บริหารองคความรู 

(KM) 

พศ. 6 เดือน เทคนคิตาง ๆ ในการสืบ

เสาะหาขอมูล สามารถ

เรียนรูไดจากการ

ถายทอด/สอนงาน ซึ่งเปน

แนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว 

บุคลากรไดเรยีนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ 

 

  2.ความถูกตองของ

งาน 

เพื่อใหมีความรู

และประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน

ที่ถูกตอง 

การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (on the 

Job Training) 

พศ. 6 เดือน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดถูกตองครบถวนและลด

ขอบกพรองในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

  

  3.การสืบเสาะหา

ขอมูล 

การสืบคนขอมูล

ยังไมเปนระบบ

และตอเนื่อง 

บริหารองคความรู 

(KM) 

พศ. 6 เดือน เทคนคิตาง ๆ ในการสืบ

เสาะหาขอมูล สามารถ

เรียนรูไดจากการ

ถายทอด/สอนงาน ซึ่งเปน

แนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว 

บุคลากรไดเรยีนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ 

 กลุมงาน

สนับสนุนทัว่ไป 

ระดับ 6-7 

1.บริการที่ดี เพื่อใหสามารถ

สนองความ

ตองการของ

ผูใชบริการได

อยางมี

ประสิทธภิาพ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

จิตบริการ  

บุคลากรสามารถ

สนองตอบความตองการ

ของผูใชบริการไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

    2.ความเขาใจผูอืน่ ตองประสานงาน 

ติดตอกับบุคคล

อื่น 

การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (on the 

Job Training) 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อเพิ่มทักษะในการ

สื่อสารกับผูอืน่ไดถูกตอง 

ชัดเจน 

บุคลากรไดรับการพัฒนา

ใหมีทักษะในการสื่อสาร

เพิ่มขึ้น 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักพัฒนา

ศักยภาพ

นักวทิยาศาสตร

หองปฏิบัตกิาร 

 กลุมงาน

สนับสนุนทัว่ไป 

ระดับ 6-7 

3.การรวมแรงรวม

ใจ 

ตองประสานงาน

กับหนวยงานอื่น 

เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลที่ถูกตอง 

พัฒนาการทํางาน

เปนทีม 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

ในงานที่ปฏิบัติและสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงาน

ในทีม ทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมาก

ขึ้น 

 กลุมงาน

สนับสนุนทัว่ไป 

ระดับ 4-5 

1.บริการที่ดี เพื่อใหสามารถ

สนองความ

ตองการของ

ผูใชบริการได

อยางมี

ประสิทธภิาพ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

จิตบริการ  

บุคลากรสามารถ

สนองตอบความตองการ

ของผูใชบริการไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

  

  2.การรวมแรงรวม

ใจ 

ตองประสานงาน

กับหนวยงานอื่น 

เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลที่ถูกตอง 

พัฒนาการทํางาน

เปนทีม 

สล. (จท.) 6 เดือน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

ในงานที่ปฏิบัติและสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงาน

ในทีม ทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมาก

ขึ้น 
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แบบฟอรมที ่4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพฒันา 
 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร :   2. การพัฒนากําลังคน และการใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อกลยุทธ :  2.2 พัฒนาหอสมุดและการใหบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงานหลัก

ที่รบัผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักหอสมุด

และศูนย

สารสนเทศ 

วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

  

เสรมิสราง

ความรู 

ระดับ 9 (ผอ.) 

  

1.การมุง

ผลสัมฤทธิ ์

 

เพื่อพัฒนา

บุคลากรใหมี

ความมุงมั่นใน 

การปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ

เกินมาตรฐาน 

ปรับ/สราง

วัฒนธรรมภายใน 

องคกร 

  

สท. 

  

  

12 เดือน 

  

เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏบิัติงาน

ตามเปาหมายที่ยากและทา

ทาย 

บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดน

หรือใหเกินมาตรฐาน 

  

   2. การพัฒนา

ศักยภาพคน 

  

พัฒนาความคิดใน

เชิงสังเคราะห 

  

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่

ตองการ 

 

สท. 

  

12 เดือน 

 

การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูทีเ่กี่ยวของ

กับการคิดในเชิงสังเคราะห

ใหกับบุคลากรได 

  

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ 

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

  3. การวางกลยุทธ 

ภาครัฐ 

  

ไมไดรับการ

อบรมที่เพียงพอ 

  

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

 

สล.(จท.) 

 

6 เดือน 

  

การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูทีเ่กี่ยวของ

กับการวางกลยุทธภาครัฐ

ใหกับบุคลากรได 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงานหลัก

ที่รบัผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักหอสมุด

และศูนย

สารสนเทศ 

วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

 

เสรมิสราง

ความรู 

(ระดับ 8 ว) 

  

1. ความเขาใจ

องคกรและระบบ

ราชการและศิลปะ

การสื่อสารจูงใจ 

  

ขาดความเขาใจ

และสามารถ

ประยุกตใช

ความสัมพันธ

เชื่อมโยงภายใน

และภายนอก

องคกร 

การปรับ/สราง

วัฒนธรรมภาย 

ในองคกร 

  

สท. 

 

12 เดือน 

 

เพื่อใหบุคลากรมคีวาม

พรอมทีจ่ะรบัสิ่งใหมหรือ

การเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นตลอดจนสามารถชกั

จูงโนมนาวใตบังคับบัญชา

ใหไปในทิศทางเดียวกัน 

บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติ 

ราชการใหดีเดน 

  

  2. บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 

  

  

พัฒนาทักษะและ 

มุมมองในการ 

บริหารจัดการ 

สารสนเทศ 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

  

  

สท. 

  

12 เดือน 

  

เปนแนวทางที่สามารถ

บริหารจัดการสารสนเทศที่

ไมตองใชงบประมาณมาก

ในการดําเนินงาน 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

  3. ความรู/ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางและ/หรือที่

เกี่ยวของกับ 

สารสนเทศ 

มีความรูพื้นฐาน

แตตองการพัฒนา

ใหทันเทคโนโลยี

ใหม ๆ 

  

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

  

สท. 

  

12 เดือน 

  

เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ประสบการณที่เกี่ยวของ

กับ 

สารสนเทศ 

  

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

  4. การจัดการ

เอกสารและขอมลู

และระบบ

บริหารงาน

คุณภาพ 

  

บุคลากรมีทักษะ

ไมเพียงพอในการ

จัดการเอกสาร

และและขอมูล

และระบบ

บริหารงาน

คุณภาพ 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/การ 

เรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน 

  

สท. 

 

12 เดือน 

  

เพื่อเพิ่มพูนความรู/ 

ประสบการณในการจัดการ 

เอกสารและขอมลูและ

ระบบบริหารงานคุณภาพ 

บุคลากรไดเรยีนรูและมี

ความพรอมในการจัดการ

เอกสารและขอมลูและ

ระบบบริหารงานคุณภาพ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงานหลัก

ที่รบัผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักหอสมุด

และศูนย

สารสนเทศ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

 

  เสริมสราง

ความรู 

(ระดับ 8 ว) 

 

5. ความรู

ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม 

บุคลากรไมไดรับ

การฝกอบรมที่

เพียงพอตรงกับ

ความตองการใช

งาน 

จัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 

สท. 

 

12 เดือน 

 

การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมยั 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

 เสรมิสราง

ความรู 

(ระดับ 4-5) 

 

1. ความรวมแรง

รวมใจ 

 

ตองประสานงาน

ใหไดมาซึ่งขอมูล

ที่ถูกตองกับ

หนวยงานอื่น 

การพัฒนาการ

ทํางานเปนทีม 

  

สท. 

  

4 เดือน 

  

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

ในงานที่ปฏิบัติเพื่อสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงาน

ในทีม ทําใหการทํางานมี

ประสิทธภิาพ 

บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมาก

ขึ้น 

   2. ความรู/ความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง 

และ/หรือที่

เกี่ยวของ 

งานสารสนเทศ 

มีความรูพื้นฐาน

แตตองการพัฒนา

ใหทันเทคโนโลยี

ใหม ๆ  

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

  

สท. 

สล. (จท.) 

 

12 เดือน 

  

เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ประสบการณที่เกี่ยวของ

กับงานดานสารสนเทศ 

  

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

   3. ความรู

ความสามารถใน

การใชงาน

เทคโนโลยี

สมัยใหม 

  

บุคลากรไมไดรับ

การฝกอบรมที่

เพียงพอตรงกับ

ความตองการใช

งาน 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

  

สล. (จท.) 

สท.  

12 เดือน 

  

การจัดการฝกอบรมจะชวย 

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ 

บริหารจัดการเทคโนโลยีที ่

ทันสมยั 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงานหลัก

ที่รบัผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

กลุมงาน

ธุรการ 

(ระดับ 6) 

  

1. ความยืดหยุน

ผอนปรน 

  

ขาดการยืดหยุน

ในการปฏิบัติงาน 

  

การจัดฝกอบรมตาม 

Competency ที่

ตองการ 

  

สล. (จท.) 

สท. 

  

8 เดือน 

  

ชวยเพิ่มพูนเทคนิคในการ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคน

และสถานการณไดเพิ่มมาก

ขึ้น 

บุคลากรสามารถนํา

เทคนคิไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

สํานักหอสมุด

และศูนย

สารสนเทศ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี   

  

2. ความมั่นใจใน 

ตนเอง 

ความรูและ

ประสบการณใน

งานที่ปฏิบัติ ยัง

ไมเพียงพอ 

การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน 

(On The Job 

Training) 

หนวยงานที่

สังกัด 

6 เดือน 

  

เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณตามภารกิจ

ของตนเอง  

บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพ  

  3. ความรู ความ 

สามารถในการใช 

เทคโนโลยี

สมัยใหม 

  

บุคลากรไมไดรับ

การ 

ฝกอบรมที่

เพียงพอ 

ตรงกับความ 

ตองการใชงาน 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

  

  

สล. (จท.) 

  

  

  

12 เดือน 

  

  

  

การจัดการฝกอบรมจะชวย 

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ 

บริหารจัดการเทคโนโลยีที ่

ทันสมยั 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

 กลุมงาน

ธุรการ 

(ระดับ 3-5) 

  

1. ความรู 

ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม  

บุคลากรไมไดรับ

การฝกอบรมที่

เพียงพอตรงกับ

ความตองการใช

งาน 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 12 เดือน การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมยั 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

 กลุมงาน

บรกิารทาง

เทคนิคเฉพาะ

ดาน  

(ระดับ 3-5) 

1. การคิด

วิเคราะห 

บุคลากรไม

สามารถวิเคราะห

ประเด็นปญหา

หรือสถานการณที่

เกิดขึ้นได 

บริหารจัดการ

ความรู  

สท. 6 เดือน เทคนคิตาง ๆ ในการคิด

วิเคราะหสามารถเรียนรูจาก

การถายทอด/สอนงานได ซึ่ง

เปนแนวทางที่สามารถแกไข

ไดในระยะยาว 

บุคลากรไดเรยีนรูสิ่งใหม

เพื่อนํามาปรับใชกับงานที่

ปฏิบัติ 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงานหลัก

ที่รบัผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักหอสมุด

และศูนย

สารสนเทศ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

กลุมงาน

บรกิารทาง

เทคนิคเฉพาะ

ดาน  

(ระดับ 3-5) 

2. ความรู 

ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม  

บุคลากรไมไดรับ

การฝกอบรมที่

เพียงพอตรงกับ

ความตองการใช

งาน 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

สล. (จท.) 12 เดือน การจัดการฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่

ทันสมยั 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรบัการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

  3. ความรู/ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางและ/หรือที่

เกี่ยวของ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีความรูพื้นฐาน

แต 

ตองการพัฒนาให 

ทันเทคโนโลยี

ใหมๆ 

จัดฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ 

สท. 

สล. (จท.) 

12 เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรู

ประสบการณที่เกี่ยวของ

กับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

  4. การเรียนรูและ

การพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

ใหบุคลากรไดมี

โอกาสเรียนรู

อยางกวางขวาง

และตอเนื่อง

พรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลง 

การปรับ/สราง

วัฒนธรรม 

ภายในองคกร 

  

สท. 12 เดือน เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏบิัติงาน

ตามเปาหมายที่ยากและทา

ทาย 

บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดน

หรือใหเกินมาตรฐาน 

  

  

  

 



 

            ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตรบริการ-ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 137 

 

แบบฟอรมที ่4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพฒันา 
 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร :   3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพ 

ชื่อกลยุทธ :  3.1  เรงรัดการรับรองหองปฏิบัติการ 

3.2  พัฒนาความสามารถหองปฏิบัติการ 

 

1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักบริหาร

และรับรอง

หองปฏิบัตกิาร 

ศีกษาวจิัยและ

พัฒนา 

(ผอ ระดับ9) 

 

1.วิสัยทัศน ความสามารถในการ

กําหนดทิศทางไม

ชัดเจนและเพือ่ให

ทันตอการเปลีย่น 

แปลงของยุค

โลกาภิวัฒน 

จัดฝกอบรมตาม

Competency ที่

ตองการ 

สล. 6 เดือน 

 

เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

สรางวิสัยทัศนในการ

กําหนดทิศทางใหชัดเจน 

เปนผูนําองคกรทีม่ี

ความสามารถ 

2.สภาวะผูนํา ตองการใหผูนําได

เปนผูนํายุคใหมให

สอดรับกับ

สถานการณโลกที่

ปรับเปลี่ยนไป 

ฝกอบรม/สัมมนา

ทักษะการเปนผูนํา  

ใหมีความรูในการ

เปนนักบริหารยุค

ใหม เปนที่ปรกึษา

ใหคําแนะนําได 

สล. 12 เดือน ผูนําไดปรับทศันคติ 

กระบวนทศันในการ

ทํางาน 

เปนผูนําการเปลีย่นแปลง

และเปนตนแบบที่ดี 

   

3.ศักยภาพเพื่อนาํ

การปรับเปลี่ยน 

ยังไมไดรับการ

อบรมเพียงพอ  

จัดฝกอบรมตาม

Competency ที่

ตองการ 

สล. 6 เดือน 

 

 

เพื่อใหมีความสามารถใน

การเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

มีความสามารถในการ

เปนผูนําในการ

ปรับเปลี่ยนที่เปน

ประโยชนตอองคกร 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

4.ความรูในการ

บริหารจัดการ 

ไมรับการอบรมที่

เพียงพอ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ   

สล. 6 เดือน 

 

เพื่อใหเพิ่มพูนความรู ที่

เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ/เทคนคิการบริหาร

จัดการสมัยใหม 

ไดเรยีนรูและไดรบัการ

พัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงานได 

สํานักบริหาร

และรับรอง

หองปฏิบัตกิาร 

 ศีกษาวจิัยและ

พัฒนา 

(ผอ ระดับ9) 

  

5.ความรู

ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม 

ไมรับการฝกอบรมที่

เพียงพอและตรงกับ

ความตองการใชงาน 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ   

สล. 12 เดือน จะชวยเพิ่มพูนความรูใน

การบริหารจัดการ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

ไดเรยีนรูและพัฒนาที่ตรง

กับความจําเปนและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน 

   ศึกษาวจิัยและ

พัฒนา  

(ระดับ 8ว) 

1.สภาวะผูนํา มีทักษะไมเพียงพอ

ตอการเปนผูนํา 

จัดใหเขารับการ

ฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. 12 เดือน การฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรู และทักษะ

ที่เกี่ยวของกับการเปน

ผูนําใหกับบุคลากรได 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติงานได 

    2.การมุงผลสัมฤทธิ ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ใหมีความมุงมัน่ใน

การปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพเกิน

มาตรฐาน 

ปรับ/สราง

วัฒนธรรมภายใน

องคกร 

สล. 12 เดือน เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพสูงและ

สามารถสรางสรรค 

พัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏบิัติงาน

ตามเปาหมายที่ยากและ

ทาทายได 

บุคลากรมีความมุงมั่น

ปฏิบัติราชการใหดีเดน

หรือใหเกินมาตรฐาน 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สํานักบริหาร

และรับรอง

หองปฏิบัตกิาร 

ศึกษาวจิัยและ

พัฒนา  

(ระดับ 8ว) 

3.ความรูระบบ

มาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

มีความรูพื้นฐานแต

ตองพัฒนาเสริมเพื่อ

ยกระดับทักษะให

สูงขึ้น 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

บร. 12 เดือน เพิ่มพูนความรูทีเ่กี่ยวของ

กับมาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงานได 

  4.การทํางานเชิงรุก ขาดแนวคิดในการ

ดําเนินงานเชิงรุก 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. 6 เดือน ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผน

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

  5.ความรูในการ

บริหารจัดการ 

ไมไดรับการอบรม ที่

เพียงพอ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. 6 เดือน จะชวยเพิ่มพูนความรู ที่

เกี่ยวของกับการบริหาร/

เทคนคิการบริหารจัดการ

สมัยใหม 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 ศึกษาและ

คนควาวิจัย 

(ระดับ 6-7) 

1.ความรูระบบ

มาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

มีความรูพื้นฐานแต

ตองพัฒนาเสริมเพื่อ

ยกระดับทักษะให

สูงขึ้น 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

บร. 12 เดือน เพิ่มพูนความรูทีเ่กี่ยวของ

กับมาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงานได 

   2. การคิดวิเคราะห ไมสามารถวเิคราะห

ประเด็นปญหาหรือ

สถานการณที่

เกิดขึ้นได 

บริหารจัดการองค

ความรู (KM) 

บร. 6 เดือน การคิดวิเคราะหสามารถ

เรียนรูจากการถายทอด/

สอนงานได 

สามารถเชือ่มโยงเหตุ

ปจจัยที่ซับซอนไดเพิ่มขึ้น 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

 สํานักบริหาร

และรับรอง

หองปฏิบัตกิาร 

ศึกษาและ

คนควาวิจัย 

(ระดับ 6-7) 

3.การใหคําปรึกษา

แนะนํา 

ขาดทักษะในการ

ถายทอดองคความรู

อยางมีประสิทธภิาพ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. 6 เดือน เปนแนวทางที่สามารถ

พัฒนาทักษะในการ

ถายทอดองคความรู 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง
กับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานได 

 

ศึกษาและ

คนควาวิจัย 

(ระดับ 3-5) 

1.ความรูระบบ

มาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

มีความรูพื้นฐานแต

ตองพัฒนาเสริมเพื่อ

ยกระดับทักษะให

สูงขึ้น 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

บร. 12 เดือน เพิ่มพูนความรูทีเ่กี่ยวของ

กับมาตรฐานคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง
กับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานได 

  

2. การคิดวิเคราะห ไมสามารถวเิคราะห

ประเด็นปญหาหรือ

สถานการณทีเ่กดิขึ้น

ได 

บริหารจัดการองค

ความรู (KM) 

บร. 6 เดือน การคิดวิเคราะหสามารถ

เรียนรูจากการถายทอด/

สอนงานได 

สามารถเชือ่มโยงเหตุ

ปจจัยที่ซับซอนไดเพิ่มขึ้น 

  

3.การใหคําปรึกษา

แนะนํา 

ขาดทักษะในการ

ถายทอดองคความรู

อยางมีประสิทธภิาพ 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล. 6 เดือน เปนแนวทางที่สามารถ

พัฒนาทักษะในการ

ถายทอดองคความรู 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง
กับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานได 

  

4. ความมั่นใจใน

ตนเอง 

ความรูและ

ประสบการณในงาน

ที่ปฏิบัติงานยังไม

เพียงพอ 

การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (on the 

job training) 

สล. 12 เดือน เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณตามภารกิจ

ของตนเอง 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง
กับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม 
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานได 

  

5.การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ 

ระเบยีบปฏิบัติมกีาร

เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณปจจบุัน 

จัดฝกอบรมตาม 

competency ที่

ตองการ 

สล.(จท.) 6 เดือน เพิ่มพูนความรูในสาย

อาชีพ 

ไดเรยีนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ 
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แบบฟอรมที ่4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพฒันา 
 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร :   4. การพัฒนาระบบและเสริมสรางขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกร 

ชื่อกลยุทธ :  4.1  ปรับปรุงกฎหมาย 

4.2  เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรและองคกร 

 

1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

บริหารทัว่ไป        

(ระดับ 8) 

การบริหารจัดการ

องคกรสมยัใหม 

- การพัฒนา

บุคคลากรสมัยใหม 

ไมไดรับการ

ฝกอบรม

เพียงพอ 

การฝกอบรมตาม 

Competency ที่

ตองการ/การเรียนรู

จากการปฏิบัติงาน 

สล. (จท.) 3  เดือน เพื่อเพิ่มความรูและไดรับ

การพัฒนาที่ตรงกับความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

และสามารถเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงานได 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานการ

บริหารจัดการได 

  - การพัฒนา

บุคคลากรสมัยใหม 

ยังไมไดรับการ

ฝกอบรมที่

เพียงพอ 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 4  เดือน การจัดฝกอบรมจะชวย

เพิ่มพูนความรูเกีย่วกับ

การพัฒนาบุคคลากร

สมัยใหมใหผูรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานได 

บุคลาการไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.)  

{ฝายสารบรรณ (สบ),   

ฝายการคลัง (สค),        

ฝายประชาสัมพนัธ 

(ปส),  

ฝายการเจาหนาที่ 

(จท), จท. (ระดับ 6-7) 

 - การคิดเชิง

วิเคราะห 

 ยังมีทักษะดาน

นี้ไมเพียงพอ 

บริหารจัดการองค

ความรู(KM) 

สล. (จท.) 6  เดือน เทคนคิตางๆ ในการคิด

วิเคราะห สามารถเรยีนรู

จากการถายทอด/สอน

งานได 

สามารถเชือ่มโยงเหตุ

ปจจัยที่ซับซอนไดเพิ่มขึ้น 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

 - เทคนิคการ

ประสานงานและ

ทํางานเปนทีม 

เพื่อเพิ่มเทคนคิ

การประสาน

สัมพันธกับผูอืน่

และการทํางาน

รวมกันเปนทีม 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 3 เดือน เพื่อปรับทศันคตแิละ

พฤติกรรมของบคุลากรใน

หนวยงาน 

บุคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานขึ้น 

 - เทคนิคการสราง

แรงจูงใจ 

เพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถ

ในการสราง

ความเชื่อ 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 3 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะในการสือ่สารและ

จูงใจอยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

รวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการสื่อสาร จูงใจ 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.)  

{ฝายสารบรรณ (สบ),   

ฝายการคลัง (สค),        

ฝายประชาสัมพนัธ 

(ปส),  

ฝายการเจาหนาที่ 

(จท), 

- การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

 - สล. (จท.)     - 3 เดือน   

 

 

จท. (ระดับ 6-7) 

- เทคนิคการ

ประเมินผล 

 

เพื่อสรางเสรมิ

ใหมีทักษะสูงขึ้น

สามารถ

นํามาใชไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

- บริหารจัดการองค

ความรู(KM) 

 

 - สล. (จท.)      

เพื่อเพิ่มพูนความรู/

เทคนคิตางๆสามารถ

เขาถึงไดโดยผานระบบ

คอมพิวเตอร/การสอน

งานซึ่งเปนการ

บริหารงานที่ไมตองใช

งานประมาณมาก 

เทคนคิที่ทนัสมัยและ

งบประมาณจะถกูใชได

ตรงตามที่ตองการ 

 

 ความรูความ 

สามารถในการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ไมไดรับการ

พัฒนาเพียงพอ 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

 สล.(กลุมไอ

ที) 

4  เดือน  เพื่อเพิ่มความรูเรื่องการ

บริการดานเทคโนโลยีที่

ทันสมยัได 

บุคลาการไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 

 

 สบ.(บริหาร

ทั่วไป)  

(ระดับ 6 - 7 ) 

   การวางแผน  เพื่อเพิ่มความรู

และทักษะให

เพิ่มมากขึ้น 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

สล. (จท.) 4  เดือน  เปนแนวทางใหสามารถ

แกปญหาของหนวยงาน

ไดโดยไมตองใช

งบประมาณในการ

ดําเนินการ 

 สามารถวางแผนการ

ทํางานในงานของคนได

อยางเปนระบบ 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

 ความยืดหยุน 

ผอนปรน 

 ขาดการ

ยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงาน 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

สล. (จท.) 8  เดือน  ชวยเพิ่มพูนเทคนิคใน

การปรับตัวใหเขากับกลุม

คนและสถานการณได

เพิ่มมากขึ้น 

 บุคลากรสามารถนํา

เทคนคิไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

ความมั่นใจใน

ตนเอง 

 ความรูและ

ประสบการณใน

งานที่ปฏิบัติยัง

ไมเพียงพอ 

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงานจริง 

 สล.  12  เดือน  เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณตามภารกิจ

ของตนเอง 

 บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

รวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการทํางาน 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.)  

{ฝายสารบรรณ (สบ),   

ฝายการคลัง (สค),        

ฝายประชาสัมพนัธ 

(ปส),  

ฝายการเจาหนาที่ 

(จท), 

 สบ. กลุมงาน

ธุรการ           

(ระดับ 6 - 7) 

  

   

 ความรูความ 

สามารถในการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ไมไดรับการ

พัฒนาเพียงพอ 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

 สล.(กลุมไอ

ที) 

4  เดือน  เพื่อเพิ่มความรูเรื่องการ

บริการดานเทคโนโลยีที่

ทันสมยัได 

บุคคลาการไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 

 ความถูกตองของ

ผลงาน 

 ขาดความรูและ

ประสบการณใน

การปฏิบัติงาน 

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (On 

The Job Training) 

 สล. 4  เดือน  เพื่อใหสามารถ

ปฎิบัติงานไดอยาง

ถูกตองครบถวนและลด

ขอบกพรองในการ

ปฏิบัติงาน 

 บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความจํา

เปนในการปฏิบัติงานและ

เพิ่มประสทิธิภาพ 

  ความเขาใจผูอืน่  ตอง

ประสานงานกับ

บุคคลอื่น ๆ  

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (On 

The Job Training) 

สล. (จท.) 4  เดือน  เพื่อเพิ่มทักษะในการ

สื่อสารกับผูอืน่ไดถูกตอง

และชัดเจน 

 บุคลากรไดรับการพัฒนา

ใหมีทักษะในการสื่อสาร

เพิ่มขึ้น 

 

 สบ. กลุมงาน

ธุรการ           

(ระดับ 4.5) 

  

  

 ความรูความ 

สามารถในการ  ใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ไมไดรับการ

พัฒนาเพียงพอ 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

 สล.(กลุมไอ

ที) 

4  เดือน  เพื่อเพิ่มความรูเรื่องการ

บริการดานเทคโนโลยีที่

ทันสมยัได 

บุคคลาการไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

 การทํางานเชิงรกุ  ขาดแนวคิด

การทํางานเชิง

รุก 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

สล. (จท.)  6 เดือน  ไดเรียนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

 สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผนการ

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 ศิลปะการสื่อสาร 

จูงใจ 

 บุคลากรมี

ทักษะไม

เพียงพอในการ

สื่อสารและจูงใจ

อยางมี

ประสิทธภิาพ 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 6 เดือน  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะในการสือ่สารและ

จูงใจอยางมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความ

จําเปนในการปฎบิัติงาน

รวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการสื่อสารจูงใจ 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.)  

{ฝายสารบรรณ (สบ),   

ฝายการคลัง (สค),        

ฝายประชาสัมพนัธ 

(ปส),  

ฝายการเจาหนาที่ 

(จท), 

 

 ปส. (ระดับ 8) 

 ความรูความ 

สามารถในการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ไมไดรับการ

พัฒนาเพียงพอ 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

 สล.(กลุมไอ

ที) 

4  เดือน  เพื่อเพิ่มความรูเรื่องการ

บริการดานเทคโนโลยีที่

ทันสมยัได 

บุคลาการไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 

  การทํางานเชิงรกุ  ขาดแนวคิด

การทํางานเชิง

รุก 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

สล. (จท.)  6 เดือน  ไดเรียนรูและพัฒนาตรง

กับความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

 สามารถคาดการณ

ลวงหนาและวางแผนการ

จัดการกับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 

 ศิลปะการสื่อสาร 

จูงใจ 

 บุคลากรมี

ทักษะไม

เพียงพอในการ

สื่อสารและจูงใจ

อยางมี

ประสิทธภิาพ 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 6 เดือน  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะในการสือ่สารและ

จูงใจอยางมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความ

จําเปนในการปฎบิัติงาน

รวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการสื่อสารจูงใจ 

 

ปส.           

(ระดับ 6 - 7) 

 ความรูความ 

สามารถในการ  ใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ไมไดรับการ

พัฒนาเพียงพอ 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

 สล.(กลุมไอ

ที) 

4  เดือน  เพื่อเพิ่มความรูเรื่องการ

บริการดานเทคโนโลยีที่

ทันสมยัได 

บุคลาการไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

 ความรวมแรงรวมใจ เพื่อเพิ่มเทคนคิ

การประสาน

สัมพันธกับผูอืน่

และการทํางาน

รวมกันเปนทีม 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 4 เดือน  เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณในงานที่

ปฏิบัติเพื่อสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงาน

ในทีมทําใหการทาํงานมี

ประสิทธภิาพ 

 บุคลากรมีการทาํงานใน

ลักษระเปนทีมงานมาก

ขึ้น 

 ปส.      

(ระดับ 4- 5) 

  

 ความเขาใจผูอืน่  ตอง

ประสานงานกับ

บุคคลอื่น ๆ  

 การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน (On 

The Job Training) 

สล. (จท.) 4  เดือน  เพื่อเพิ่มทักษะในการ

สื่อสารกับผูอืน่ไดถูกตอง

และชัดเจน 

 บุคลากรไดรับการพัฒนา

ใหมีทักษะในการสื่อสาร

เพิ่มขึ้น 

 ความรูความ 

สามารถในการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ไมไดรับการ

พัฒนาเพียงพอ 

 ฝกอบรมตาม

สมรรถนะที่ตองการ 

 สล.(กลุมไอ

ที) 

4  เดือน  เพื่อเพิ่มความรูเรื่องการ

บริการดานเทคโนโลยีที่

ทันสมยัได 

บุคลาการไดเรียนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปน 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.)  

{ฝายสารบรรณ (สบ),   

ฝายการคลัง (สค),        

ฝายประชาสัมพนัธ 

(ปส),  

ฝายการเจาหนาที่ 

(จท), 

(ระดับ 8) 

 

 - การใหคําปรึกษา

แนะนํา 

บุคคลากรขาด

ทักษะในการ

ถายทอดองค

ความรูอยางมี

ประสิทธภิาพ 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 6  เดือน เปนแนวทางที่สามารถ

พัฒนาทักษะในการ

ถายทอดองคความรูได 

บุคคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

รวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

(ระดับ 8) ความรูและ

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม 

ไมไดรับการ

ฝกอบรมที่

เพียงพอและ

ตรงกับความ

ตองการใชงาน 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 3  เดือน การจัดการฝกอบรมจะ

ชวยเพิ่มพูนความรูใน

เรื่องการบริหารจดัการ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย ซี่ง

สามารถมาปรับปรุงระบบ

ที่มีอยูปจจุบัน  

ประกอบการมีการจัดสรร

งบประมาณดานการ

พัฒนาเทคโนโลย ีการ

ฝกอบรมเพื่อใหไดเทคนิค

ใหมๆ เปนระยะๆ จึงไม

เปนประเด็นดาน

งบประมาณ 

บุคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.)  

{ฝายสารบรรณ (สบ),   

ฝายการคลัง (สค),        

ฝายประชาสัมพนัธ 

(ปส),  

ฝายการเจาหนาที่ (จท), 

(ระดับ 6-7) 

 

 - การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ 

ระเบยีบปฏิบัติมี

การเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง

ตาม

สถานการณ

ปจจุบัน 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 6  เดือน เพื่อเพิ่มพูนความรูในสาย

อาชีพ 

บุคคลากรไดเรยีนรูและ

พัฒนาตรงกับความ

จําเปนในการปฏบิัติงาน

รวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกล

ยุทธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

ฝายการคลัง     

กลุมงาน

การเงิน       

(ระดับ 6-7) 

 - ความรูและ

ความสามารถในการ

ใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหม 

ไมไดรับการ

ฝกอบรมที่

เพียงพอและ

ตรงกับความ

ตองการใชงาน 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 3  เดือน การจัดการฝกอบรมจะ

ชวยเพิ่มพูนความรูใน

เรื่องการบริหารจดัการ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย ซี่ง

สามารถมาปรับปรุงระบบ

ที่มีอยูปจจุบัน  

ประกอบการมีการจัดสรร

งบประมาณดานการ

พัฒนาเทคโนโลย ีการ

ฝกอบรมเพื่อใหไดเทคนคิ

ใหมๆ เปนระยะๆ จึงไม

เปนประเด็นดาน

งบประมาณ 

บุคคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.) 

(ระดับ 4-5) 

  

 - ความรูเกี่ยวกบั

กฎระเบยีบของ

กระทรวงการคลงั 

มีความรูขั้น

พื้นฐานที่ตอง

พัฒนาเสริมการ

ทํางานใหมี

ประสิทธภิาพ 

การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงาน ( On 

The Job Training) 

สล. (จท.) 6  เดือน เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณตามภารกิจ

ของตนเอง 

สามารถใชกฎระเบียบได

อยางถูกตองเหมาะสม 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

(ระดับ 4-5) 

 

  - ความรูและ

ความสามารถใน

การใชงาน

เทคโนโลยีสมัยใหม 

ไมไดรับการ

ฝกอบรมที่

เพียงพอและ

ตรงกับความ

ตองการใชงาน 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 12  เดือน การจัดการฝกอบรมจะ

ชวยเพิ่มพูนความรูใน

เรื่องการบริหารจดัการ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย ซี่ง

สามารถมาปรับปรุงระบบ

ที่มีอยูปจจุบัน  

ประกอบการมีการจัดสรร

งบประมาณดานการ

พัฒนาเทคโนโลย ีการ

ฝกอบรมเพื่อใหไดเทคนิค

ใหมๆ เปนระยะๆ จึงไม

เปนประเด็นดาน

งบประมาณ 

บุคคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 

สนง. เลขานุการกรม 

(สล.) 

ฝายการคลัง        

กลุมงาน

การเงิน    

(ระดับ 1-3) 

  

 - ความรวมแรง

รวมใจ 

ตอง

ประสานงานกับ

หนวยงานอื่นให

ไดมาซึ่งขอมูลที่

ถูกตอง 

การพัฒนาการ

ทํางานเปนทีม  

สล. (กง.) 4  เดือน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

ในงานที่ปฏิบัติเพื่อสราง

สัมพันธภาพกับผูรวมงาน

ในทีมใหการทํางานมี

ประสิทธภิาพ 

บุคคลากรมีการทํางานใน

ลักษณะเปนทีมงานมาก

ขึ้น 
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1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.2 กลุมงานที่

รับผิดชอบกลยทุธ 

1.3 Competency ที่

ตองการพัฒนา 

1.4 สาเหตทุี่

ตองการพัฒนา 

Competency  

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากร (ขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง) 

1.6 หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบใน

การดําเนินการ 

1.7 ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ 

1.8 เหตผุลในการเลือก

แนวทางการพฒันา

องคกรและบุคลากร 

1.9 ผลลัพธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ  

สนง. เลขานุการกรม 

(สล. 

ฝายการคลัง        

กลุมงาน

การเงิน  (ระดับ 

1-3) 

 

  - ความรูและ

ความสามารถใน

การใชงาน

เทคโนโลยีสมัยใหม 

ไมไดรับการ

ฝกอบรมที่

เพียงพอและ

ตรงกับความ

ตองการใชงาน 

การฝกอบรมตาม  

Competency ที่

ตองการ/ 

สล. (จท.) 12  เดือน การจัดการฝกอบรมจะ

ชวยเพิ่มพูนความรูใน

เรื่องการบริหารจดัการ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย ซี่ง

สามารถมาปรับปรุงระบบ

ที่มีอยูปจจุบัน  

ประกอบการมีการจัดสรร

งบประมาณดานการ

พัฒนาเทคโนโลย ีการ

ฝกอบรมเพื่อใหไดเทคนคิ

ใหมๆ เปนระยะๆ จึงไม

เปนประเด็นดาน

งบประมาณ 

บุคคลากรไดเรยีนรูและ

ไดรับการพัฒนาที่ตรงกับ

ความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได 
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