
 

แบบรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ณ  วันท่ี 30  เมษายน  2550 

ชื่อหนวยงาน กรมวิทยาศาสตรบริการ 
หนา 1   

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและการปฏิบัตงิาน          ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีคัดเลือก  : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดําเนินการ :  เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ.2550  สิ้นสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

การดําเนินการ  : 

แผนงานที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  : 

แผนงาน 

ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

น้ําหนักการจัดลาํดับ

ความสําคัญ 

(ป พ.ศ. 2550) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ป พ.ศ. 2550) 

1. ปรับลดข้ันตอน ในการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ

ทดสอบ 

0.5 สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ 

- 

2. พัฒนาเว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูลและสารสนเทศ

หองปฏิบัติการ 

0.4 สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ 
195,800 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

0.3 สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ 
 

4. สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทําหนาที่เปนอนุ

กรรมการฯ กรรมการฯ ผูประเมิน ฯลฯ 

0.2 สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ 

- 

5. ประชาสัมพันธหนวยงานเชิงรุก 0.2 สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ 

200,000 

6. การใหบริการทดสอบความชํานาญสูระดับสากล กิจกรรมนี้ไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ จึง

ปรับแผนฯ โดยเลื่อนไป

ดําเนินการในป 2551 

สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ 

- 

งบประมาณดําเนินการ  :  รวม     395,800           บาท           

 

ปจจัยตอความสําเร็จของการดําเนินการ (เงื่อนไขจําเปน)   : 

1) ผูบริหารใหการสนับสนุน 

2) ผูปฏิบัติงานทุกคนใหความรวมมือปฏิบัติตามแผน 

3) มอบหมายผูปฏิบัติงานแทน กรณีไมอยู 

4) บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 



 

 

2  หนา    

                                                    รายละเอียดของแผนงาน                                             แผนงานที   1  

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อแผนงาน    ปรับลดข้ันตอน ในการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการทดสอบ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัติการ       

ระยะเวลาดําเนินการ  : เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

1. แตงตั้งคณะทาํงาน และกําหนดแนวทางในการปรับลด

ข้ันตอน/ระยะเวลาในการดําเนินการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ และคณะทํางาน 

- 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ และเสนอขอความเห็นชอบจาก

ผูบริหาร 

คณะทํางาน - 

3. สรางความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของในการนําแผนไปปฏิบัติ คณะทํางาน - 

4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัติการ       - 

5. ติดตามประเมินผล และสรุปผล คณะทํางาน - 

   

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1 แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดแนวทางในการปรับลดข้ันตอน/ระยะเวลาในการดําเนินการรับรอง

ระบบงานหองปฏบัิติการ 

 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการ และเสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร  

3 สรางความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของในการนําแผนไปปฏิบัติ  

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

5 ติดตามประเมินผล และสรุปผล  

   

 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ โทร.  0 2201 7132 



 

 

3  หนา     

                                                    รายละเอียดของแผนงาน                                             แผนงานที   2  

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อแผนงาน    พัฒนาเว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศหองปฏบัิติการ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  : เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

1. จัดทําแผนการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศหองปฏบัิติการ 

กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

 

2. ปรับปรุงคุณภาพ อุปกรณ คอมพิวเตอร และโปรแกรมให

มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความจําเปนในการใชงาน 

กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

 

3. เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

195,800 

4. กําหนดสิทธิ์ผูใชขอมูล/ปรับปรุงขอมูลในแตละระดับ กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

 

5. ประเมินผลการใชระบบฐานขอมูล กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

 

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1 จัดทําแผนการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูลและสารสนเทศหองปฏบัิติการ  

2 ปรับปรุงคุณภาพ อุปกรณ คอมพิวเตอร และโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความจําเปนใน

การใชงาน 

 

3 เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต  

4 กําหนดสิทธิ์ผูใชขอมูล/ปรับปรุงขอมูลในแตละระดับ  

5 ประเมินผลการใชระบบฐานขอมูล  

   

 
 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ โทร.  0 2201 7132 



 

 

4   หนา    

                                                    รายละเอียดของแผนงาน                                             แผนงานที   3  

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อแผนงาน    พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถ

หองปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  : เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการสํานักฯ - 

2. อบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะทํางานและบุคลากรของสํานักที่เกี่ยวของ - 

3. เชื่อมตอระบบ intranet ในสํานัก คณะทํางาน - 

4. จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน คณะทํางาน - 

5. ติดตามประเมินผล คณะทํางาน - 

   

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  

2 อบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3 เชื่อมตอระบบ intranet ในสํานัก  

4 จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  

5 ติดตามประเมินผล  

   

 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ โทร.  0 2201 7132 



 

 

5  หนา    

                                                    รายละเอียดของแผนงาน                                             แผนงานที   4  

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อแผนงาน    สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทําหนาที่

เปนอนุกรรมการฯ กรรมการฯ ผูประเมิน 

ฯลฯ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร       

ระยะเวลาดําเนินการ  : เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

1. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผน และกําหนดคุณสมบัติ กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร - 

2. พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมตามเกณฑกําหนด กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร - 

3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่มีบุคลากรที่เหมาะสม กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร - 

4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูประเมินฯ 

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ

กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร - 

5. จัดทําทะเบียนประวัติบุคคล กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร - 

   

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1 ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผน และกําหนดคุณสมบัติ  

2 พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมตามเกณฑกําหนด  

3 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่มีบุคลากรที่เหมาะสม  

4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูประเมินฯ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  

5 จัดทําทะเบียนประวัติบุคคล  

   

 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ โทร.  0 2201 7132 



 

 

6  หนา    

                                                    รายละเอียดของแผนงาน                                             แผนงานที   5 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ชื่อแผนงาน    ประชาสัมพันธหนวยงานเชิงรุก หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ  

ระยะเวลาดําเนินการ  : เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

1. แตงตั้งคณะทํางานการประชาสัมพันธเชิงรุก ผูอํานวยการสํานักฯ - 

2. กําหนดกลุมเปาหมาย และจัดทําแผนการประชาสัมพันธฯ คณะทํางาน - 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเชิง

รุก 

คณะทํางาน 30,000 

4. ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนฯ คณะทํางาน / บุคลากรของ สํานัก 170,000 

5. ติดตามประเมินผล คณะทํางาน - 

   

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1 แตงตั้งคณะทํางานการประชาสัมพันธ เชิงรุก  

2 กําหนดกลุมเปาหมาย และจัดทําแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก  

3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเชิงรุก  

4 ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนฯ  

5 ติดตามประเมินผล  
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