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ทธศาสตร์นั้นนับเป็นเรื่องที่ส าคัญมากสังเกตได้

จากตัวอย่างในหลายประเทศ ซึ่ งใช้ยุทธศาสตร์ เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาประเทศจนประสบความส าเร็จ

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ซึ่งในอดีตถูกบังคับให้ออก

จากสหพันธรัฐมาลายู โดยมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่จากการก าหนดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้

ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศผู้น าด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชียสะท้อนได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลประชาชาติต่อหัว

ซึ่งอยู่ประมาณ 55,000 ดอลล่าสหรัฐต่อหัว ในขณะที่

ประเทศไทยมีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลประชาชาติต่อหัวอยู่

ประมาณ 7,800 ดอลล่าสหรัฐต่อหัว ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างกัน

อยู่ถึงประมาณ 10 เท่า  
 

 ใ น ป ัจ จ ุบ ัน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้เ ล ็ง เ ห ็น ถ ึง

ความส าคัญของการขับเคลื ่อนประเทศผ่านการใช้

ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปีภายใต้แนวทางที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนงานยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ

นโยบายประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรใน 4 

เรื่อง ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนทัศนคติ (Mindset) ให้บุคลากรมุ่งสู่การ

ปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโดยเทียบเคียงตาม

ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

2. การพัฒนาทักษะบุคลากร (Skill) ให้เกิดการพัฒนา

ทักษะใหม่ๆท่ีจ าเป็นและน าไปต่อยอดงานที่ท า 

3. การเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร (Behavior) ให้

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม

กฎระเบียบและจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆ 

4. การส่งเสริม พัฒนา สภาพแวดล้อม (Environmental) 

เพ่ืออ านวยความสะดวกบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สภาพแวดล้อมไม่ได้จ ากัดเพียงวัตถุ สิ่งของ แต่หมาย

รวมถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย 
 

นายวรวทิย ์กติตวิงศส์นุทร 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รากฐานที่มั่นคง 

ยุ 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ แผนงานยุทธศาสตร์  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
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ทั้งนี้ นอกจากหลักการพัฒนาบุคลากรทั้ง  4  เรื่อง 

ตามที่ได้กล่าวมา หน่วยงานต่างๆจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน  

อย่างเต็มที่และมีธรรมาภิบาล โดยยึดน าแนวทางการปฏิบัติ

เพ่ือพัฒนาและยกระดับองค์กร 4 ข้อ มาใช้ในการท างาน 

ดังนี้ 

1. ท างานอย่างมืออาชีพ ต้องปฏิบัติตามภารกิจได้   

อย่างเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่

ผู้รับบริการ และประเทศชาติ ได้อย่างถูกต้อง และ

ทันต่อสถานการณ ์

 2. มีนวัตกรรม / มีมาตรฐานที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการท างานให้ดีขึ้น โดยการคิดหรือน า

นวัตกรรมที่อาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเป็น

รูปแบบการท างานใหม่ๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการ

ยกระดับการ ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง 

และรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 

4. วันนี้เพื่อสร้างประโยชน์ในอนาคต สร้างรากฐาน

การท างานที่เข้มแข็ง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพใน

วันนี้ รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง และน าไปต่อยอด

ตามล าดับต่อ ไปจะส่ งผลให้ เกิดผลประโยชน์  

ผลส าเร็จตามที่หวังไว้ได้ในอนาคต

ยุทธศาสตร์เป็น

เครื่องมือส าคญัในการ

พัฒนาประเทศให้ 

ประสบความส าเร็จ 

(นายวรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



 สารบัญ 

หน้า 
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การด าเนินงานชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์และการติดตาม

ประเมินผล กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานใน

สังกัดจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรม เพ่ือส่งเสริมให้

หน่วยงานต่างๆเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆและน าสู่การพัฒนาและน ามาปรับใช้

ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ของกรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่

กรมก าหนดไว้ โดยมีกองแผนงานและวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการทบทวนรายชื่อและแนวทางการด าเนินงานชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆภายในกรม 28 แห่ง ซึ่งกองแผนงานและวิชาการได้ด าเนินการจัดประชุม

ครั้งที่ 1 โดยสามารถสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่ระดับบุคคล แลกเปลี่ยนแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สามารถขับเคลื่อน
องค์การสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

2. กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและ
แบบฟอร์มต่างๆในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ที่มีความเป็นเลิศและจะท า
อย่างไรจึงจะสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในระดับกรม  

3. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานให้ศักยภาพในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากนั้นกองแผนงานและวิชาการได้ด าเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์

และการติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่  

17 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยใช้ รู ปแบบการประชุมแบบกลุ่ มย่ อย  4 กลุ่ มตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คือ กลุ่มที่ 1 สร้างความเป็นเลิศงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มที่ 2 พัฒนาขีดสมรรถนะและ

ความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข   กลุ่มที่ 3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกลุ่มที่ 4 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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โดยมีการก าหนดประเด็นให้แต่ละกลุ่มท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบที่เป็นเลิศและวิเคราะห์สู่การก าหนดแนวทางการ

พัฒนาระดับกรม ใน 3 ประเด็น คือ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่ระดับบุคคล กระบวนการบริหารแผนงาน

ยุทธศาสตร์สู่ยุค DMSc 4.0 และการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2560 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 1 

สร้างความเป็นเลิศงานวิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่มที่ 2 

พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการ

ตอบสนองต่อปญัหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กลุ่มที่ 4 

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มที่ 3 

ยกระดบัคุณภาพและศักยภาพ               

ของห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล 

 

 

ประเด็นการประชุมกลุ่มชุมชนนัก

ปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสูร่ะดบับุคคล 

กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์สู่ยุค DMSc 4.0 

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการ

ขับเคล่ือนปฏิบตัริาชการประจ าปี 2560 

การแบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ในส่วนประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 นั้นให้น าเกณฑ์
การวิเคราะห์ระดับผลกระทบของปัญหาโดยอ้างอิงตามตารางต่อไปนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ อธิบาย 

1 ต่ ามาก 
เป็นปัญหาที่พบทั่วไปในองค์กรไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

2 ต่ า 
เป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้เกิดความล่าช้า 

3 ปานกลาง 
เป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้ 

4 สูง 
เป็นปัญหาที่พบในการด าเนินงานซึ่งส่งผลกระทบให้ไม่สามารถบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่ระบุในปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5 สูงมาก 
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีระบุในแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม และ ส่งผลต่อบทบาทภารกิจตามกฎหมายของกรม 

 

โดยใช้กรอบแนวทางในการวิเคราะห์ตามหลัก 4M ได้แก่ 

1. บุคลากร (Man) 
2. งบประมาณ (Money) 
3. กระบวนการท างานและการบริหารจัดการ (Management) 
4. ทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศ (Material)
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          ประเด็นที่ 1 :         การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่ระดับบุคคล 

 

รูปแบบการด าเนินงานในปัจจุบันของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานมีกลไกในการก าหนดทิศทางและรูปแบบการด าเนินงานโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
รูปแบบการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ผอ./ผู้บริหารใน
ระดับหน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน/กลุม่/
ฝ่าย 

ผู้บริหารในระดับ
หน่วยงาน/กพว./
คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับหน่วยงาน/
หัวหน้ากลุม่/ฝ่าย/
คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 
ผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน /กพว./ผู้
ที่ได้รับมอบหมาย 

8. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 

 

7. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล (IPA ) ของผู้ปฏิบัติงาน (ก าหนดแนวทางการประเมิน/ ก าหนดสัดส่วนน้ าหนัก) 

 

1. หน่วยงานรับทราบนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

 

5. หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้กรมเพื่อพิจารณา 

 

4. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

 

3. จัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 

 

2. ก าหนดหัวข้อโครงการหรือประเด็นมอบให้แต่ละกลุ่มจัดท าโครงการเสนอกรมเพื่อพิจารณา 

 

 

ปรับปรุงแก้ไข       

6. ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจดัสรรงบประมาณโครงการ 

9. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยผ่านรูปแบบคณะกรรมการหรือการ

ประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน (ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา/เก็บข้อมูล) 

 

(ไมผ่า่น) 

(ผา่น) 
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การวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ 
 

จากการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ เมื่อถึงการด าเนินงานในปัจจุบัน พบว่ามีประเด็นส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังขาดการวิเคราะห์ในส่วนของความต้องการ
ของประเทศหรือผู้รับบริการมาที่ครอบคลุมรอบด้านและเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานอ่ืนจะน าไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 1) 

2.  การจัดท า ทบทวน และการถ่ายทอดแผนนโยบาย/ยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายในกรมมีความล่าช้า และไม่
สอดคล้องกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหน่วยปฏิบัติงานต้องยึดตามแผนยุทธศาสตร์เก่าใช้พลางไปก่อน ส่งผลให้
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดและไม่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 1) 

3.  กระบวนการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ช่องทางการ
สื่อสารไม่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีระดับการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ผู้รับสารบางกลุ่มไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ส่งผลให้
บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์ขาดความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
(วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 2) 

4.  การก าหนดรายละเอียดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจน เช่น ในประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป้าหมายตัวชี้วัดระบุว่า ที่ระดับ 5 คะแนน งานวิจัยกรมต้อง
แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขระดับประเทศ 3 เรื่อง ระดับอาเซียน 1 เรื่อง และระดับสากล 1 เรื่อง (ไม่ได้ก าหนดว่าเรื่องใด/
ประเด็นอะไรบ้าง) ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถก าหนดผลลัพธ์ที่ถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 7) 

5.  ในบางหน่วยงานไม่มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การก าหนดหัวข้อหรือประเด็นของการจัดท าโครงการที่
ชัดเจนในแต่ละปี แต่จะให้กลุ่ม/ฝ่ายจัดท าข้อเสนอโครงการได้โดยอิสระ เนื่องจากหน่วยงานให้ความส าคัญงานของตนเอง
มาก่อนที่จะมองภาพรวมของกรม รวมถึงหน่วยงานต้องมีภารกิจอ่ืนร่วมด้วย เช่น งานด้านบริการ เป็นต้น ซึ่งท าให้การ
จัดท าโครงการโดยส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมใน
ภาพรวมเป็นไปอย่างไมม่ีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 2 และ8) 

6.  ในการจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการยังขาดกลไกในการวิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาและความเป็นไป
ได้ของข้อเสนอโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านวิชาการ ความ
พร้อมของทรัพยากร และด้านบุคลากร ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจึงมีโครงการบางส่วนที่ต้องขอยกเลิก
โครงการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 3) 

7.  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนงานโครงการที่ถูกต้องในทุกประเด็นตามที่กรมก าหนดไว้ เช่น 
การก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถตรวจประเมินได้ในสภาพความเป็นจริง หรือไม่สามารถบ่งชี้กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ (ท่ีเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน) ได้อย่างถูกต้อง (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 3 และ6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8.  ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีข้อก าหนดด้านระยะเวลาในการ

กลั่นกรองพิจารณาข้อเสนอโครงการตามระยะเวลาที่กรมก าหนดแต่ในการปฏิบัติงานจริงข้อก าหนดเวลาดังกล่าวไม่
เพียงพอต่อการจัดท าและพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับหน่วยงาน (ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน) ซึ่งในกรณีที่
หน่วยงานมีระบบในการประเมินข้อเสนอโครงการและจ าเป็นต้องส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขรายละเอียดให้เหมาะสมจะไม่
สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 4) 

9.  การจัดท าแผนงานโครงการบูรณาการการโดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักด าเนินการจัดสรร/โอนเงิน
งบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการไม่มีความชัดเจน และบางโครงการถูกปรับลดงบประมาณท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การก ากับติดตามผลการด าเนินงานเกิดความล่าช้าตามไปด้วย (วิเคราะห์จาก
รูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 6) 

1   หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานยังขาดความชัดเจนในการให้
น้ าหนักความส าคัญของประเด็นต่างๆว่าประเด็นใดควรให้น้ าหนักเท่าใด เช่น ความสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจ
ความเหมาะสมในเชิงวิชาการ เป็นต้น ส่งผลให้บางโครงการถูกปรับลดงบประมาณ ท าให้ให้ไม่สามารถด าเนินงานโครงการ
ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และบางส่วนต้องมีการยกเลิกโครงการ (วิเคราะห์จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 6) 

1   กระบวนการติดตามผลงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งในส่วนการก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนดและการประเมินผลการด าเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพทางวิชาการและการบริหารจัดการ (ที่
ผ่านมากรมเคยมีการติดตามประเมินผลงานผ่านคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายแต่ไม่ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง) ซึ่งท า
ให้กรมขาดข้อมูลที่เพียงพอในการประกอบการพิจารณาทบทวนและก าหนดทิศทางของกรมได้อย่างเหมาะสม (วิเคราะห์
จากรูปแบบการด าเนินงานโครงการล าดับที่ 9) 

 

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ 
 

1.  ควรมีการก าหนดแนวทางเป้าหมายการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยมีการน าเอาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดเป็นผลผลิตที่ส าคัญของกรมและถ่ายทอดลงสู่ระดับ
หน่วยงาน  

2.  พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงบุคลากรใน
ระดับผู้บริหารและหัวหน้างานต้องให้ความส าคัญในการสื่อสารแก่บุคลากรในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ และหลากหลาย
ช่องทาง เช่น จัดให้มีเวทีในการถ่ายทอดความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3.  พัฒนาฐานข้อมูลในเชิงบูรณาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และแนวทางการพัฒนาร่วมกันในทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
เครือข่ายภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นฐานข้อมูลเดียว (single database) และมีความพร้อมในการเชื่อมโยง
กับข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด 

8 

9 

10 

11 
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4.  พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จัดท าและทบทวนท าเนียบนักวิจัย พัฒนาระบบชุมชนนักปฏิบัติในแต่ละด้าน เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสนับสนุน
การด าเนินงานในเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ควรมีการพัฒนาหลักเกณฑ์กลางในการก าหนดบทบาทหน้าที่ และรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล ที่เป็นรูปแบบทีห่น่วยงานน าไปปรับใช้เป็นแนวทางเดียวกัน  

6.  ควรพัฒนาและเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรม โดยก าหนดวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม
กับบุคลากรในแต่ละระดับ เช่น การท าแผ่นพับ วีดีโอ Infographic การ์ตูน เป็นต้น  เพ่ือให้การสื่อสารมีความเข้าใจง่าย
และเหมาะสมกับผู้รับสาร  

7.  ควรพัฒนาช่องทางสื่อสารในการชี้แจงยอดจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการหลักให้หน่วยงานต่างๆได้
รับทราบจากผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆน าไปเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ
ภายในหน่วยงานได้ รวมถึงเร่งรัดกระบวนการจัดสรร/โอนเงินงบประมาณให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

8.  ควรมีการประเมินการรับรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับใช้แผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป 

9.  ควรพัฒนาระบบในการประเมินพิจารณาข้อเสนอโครงการและตรวจติ ดตามประเมินผลของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

4 

5 

6 

7 
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      ประเด็นที่ 2 :          กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์สู่ยุค DMSc 4.0 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการก าหนดกระบวนการและ
รูปแบบการจัดท ารายละเอียดโครงการ และการติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้  

 

 

กระบวนการและแบบฟอร์มการจัดท ารายละเอียดโครงการ 
 

ควรมีการปรับปรุงแบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
เสมอ เช่น การเปลี่ยนสัญลักษณ์ (logo) ของกรมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงทบทวนรายละเอียดแต่ละหัวข้อให้มีความชัดเจน 
เช่น ในหัวข้อประเภทโครงการให้เพ่ิมช่องโครงการต่อเนื่องเพ่ือความสะดวกของหน่วยงานในการจัดล าดับความส าคัญของ
การจัดสรรงบประมาณ หัวข้อผู้รับผิดชอบโครงการ ควรแก้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อสารให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 

 

กระบวนการและแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงาน 
 

1. จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบการติดตามผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) 
มีข้อจ ากัดในการรายงานซึ่งไม่สามารถรองรับรูปแบบในการใส่ตาราง แผนภูมิ และรูปภาพต่างๆ อีกทั้งยังไม่สามารถ
รองรับข้อมูลผลการด าเนินงานที่มีจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และแต่ละหน่วยงานมีการใช้แบบฟอร์มที่
หลากหลายในการติดตามผลการด าเนินงาน เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ใช้แบบฟอร์มตามแนวทางของ 
UN สถาบันชีววัตถุใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ISO 9001:2015 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขใช้แบบฟอร์ม ต-1 ชด. 
ของสภาวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น เพ่ือให้กองแผนงานและวิชาการสามารถน าข้อมูลไปใช้ติดตามและประเมินผลได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆสามารถน าไปก ากับติดตามผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานควบคู่กัน
ไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรมีการแนบเอกสารรายงานผลการด าเนินงานแบบละเอียดเพ่ิมเติมโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน
กลางของกรม  

2. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการและแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานที่ดี และผู้ลง
ข้อมูลหรือผู้รายงานผลอาจไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานจริง ท าให้ส่วนการติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมอาจเกิดข้อผิดพลาด เช่น 
ไม่สามารถก าหนดตัวชี้วัดและระบุผลผลิตได้อย่างชัดเจน รายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน การให้ค่าน้ าหนักโครงการที่ไม่
ถูกต้อง ดังนั้น จึงควรก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการติดตามผลการด าเนินงานด าเนินงานที่เหมาะสม โดยการ
จัดการประชุมย่อยของการรายงานผลการด าเนินงานในระหว่างปีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการเรียนรู้แนวทางที่ถูกต้อง 
เพ่ือที่จะท าให้กระบวนการติดตามผลการการด าเนินงานพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพิจารณา
ก าหนดแผนงานโครงการส าคัญท่ีจะเป็นงานหลักในการท าให้กรมบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และต้องมีกลไกในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ิมเติมจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ในปัจจุบันติดตามผ่านระบบ DOC และจัดท ารายงาน
เสนอผู้บริหารรอบ 6 9 และ 12 เดือน) โดยควรพัฒนาระบบนิเทศงานของกรม ให้มีการตรวจนิเทศทั้งในเชิงแผนงาน
โครงการส าคัญและในเชิงพื้นที่ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) อย่างต่อเนื่อง 

4. ควรมีศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบติดตามผลการด าเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) ให้มี
ความสามารถสื่อสารแบบสองทาง รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการเข้าใช้งานระบบให้ความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น  Smart 
Phone & Application เป็นต้น 

5. มีการจัดท าตัวชี้วัดที่เป็นเกณฑ์กลางในแต่ละบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับให้
โครงการต่างๆน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการติดตามและประเมนิผลความส าเร็จในภาพรวมของกรม 

3 

4 

5 
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       ประเด็นที่ 3 :        การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ 
(1-5) 

ข้อเสนอแนวทาง/มาตรการเพื่อการพัฒนา 

ไม่สามารถประเมินผลส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ 

การก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ไม่ตอบสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์  

5 ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน 

ไม่สามารถบูรณาการงานกับ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ไม่มีแผนปฏิบัติการล่วงหน้าที่มีความชัดเจน ว่า
กรมต้องการผลผลิตอะไร และผู้รับผิดชอบในแต่
ส่วนต้องด าเนินการอะไร ในช่วงเวลาไหน 

2. การสื่อสารในการขับเคลื่อนงานบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภายนอกไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5 ควรก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และจัดท าแผนล่วงหน้า
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้ชัดเจน ในรูปแบบการมีส่วนร่วม (ทั้งแบบ
บนลงล่าง และแบบล่างขึ้นบน) รวมถึงสื่อสารถ่ายทอดให้แต่ละหน่วยงาน
รับทราบและเข้าใจตรงกัน 

เครือข่ายทั้งผู้ปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคและหน่วยงานภายนอกมี
ความสับสนในแนวทางการ
ด าเนินงาน 

1. การสื่ อสารภายในระหว่ า ง เจ้ าภาพหลั ก
ส่วนกลางและภูมิภาคไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ บางครั้งเจ้าภาพหลักถ่ายทอดสู่
เครือข่ ายโดยตรงท าให้ศุนย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในส่วนภูมิภาคไม่ทราบข้อมูล 

2. บางครั้ งไม่มีความชัดเจนในตัวชี้วัด (มีการ
เปลี่ยนแปลง และได้รับข้อมูลไม่ตรงกัน) 

4 กรมควรมีการตกลงและท าความใจกันภายในระหว่างหน่วยงานที่ร่วม
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน เกี่ยวกับตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน  



11 
 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ 
(1-5) 

ข้อเสนอแนวทาง/มาตรการเพื่อการพัฒนา 

ภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาของ
กรมได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดินและแหล่งเงินทุนต่างๆ
ลดลง 

1. ยั ง ไม่ มี ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ค ว ามต้ อ งกา ร ขอ ง
ผู้รับบริการ สถานการณ์แนวโน้มและนโยบาย
ของประเทศ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็น/
หัวข้องานวิจัยในภาพรวมของกรมอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. กรมยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักใน
ภาพรวมของแต่ละผลผลิตอย่างชัดเจน 

3. การเขียนโครงการยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ ทั้ง
ตามหลักวิชาการและการน าไปต่อยอดใช้
ประโยชน์ 

4 1. มีการก าหนดผลลัพธ์หรือผลผลิตของกรมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนจาก
กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่ส าคัญของประเทศ  

2. มีการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานอย่างชัดเจน
ว่า ในแต่ละช่วงเวลาหน่วยงานต้องส่งผลผลิตใดให้กรม พร้อมทั้งก าหนด
เป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

3. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเขียนโครงการแก่บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการและสื่อ
ความหมายของประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน (อิงตามความต้องการ
ผู้รับบริการ) 

ระบบการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ  

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการยัง
ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 

2. ระยะเวลาในการกลั่นกรองพิจารณาและจัดท า
โครงการไม่เพียงพอ 

3. ผู้ปฏิบัติงานไม่ด าเนินงานตามกระบวนการใน
การพิจารณาโครงการไม่ เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

 

4 1. มีการก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงานโครงการ
ของกรม และสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆรับทราบอย่างทั่วถึง 

2. มีการทบทวนกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาแผนงาน
โครงการของกรม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ และสื่อสาร
ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง 
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ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ 
(1-5) 

ข้อเสนอแนวทาง/มาตรการเพื่อการพัฒนา 

การรายงานผลการด าเนินงานไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ 

การรายงานผลในปัจจุบันขาดความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  และมีแบบฟอร์มที่ ซ้ าซ้ อน ขาดระบบ
ฐานข้อมูลที่ในการประมวลผลการด าเนินงาน 

3 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลกลางของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

หน่วยงานบูรณาการได้รับจัดสรร
งบประมาณล่าช้า 

1. นโยบายของผู้บริหารมอบให้เจ้าภาพแผนงาน
บูรณาการเป็นผู้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการ 

2. การออกรหัสงบประมาณจากฝ่ายคลังล่าช้า 

2 1. ปรับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นรูปแบบเดิม(กองแผนงานและวิชาการ
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานทั้งหมดภายใต้แผนงานบูรณาการ)  
ซึ่งปัจจุบันเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ทั้งหมดภายใต้แผนบูรณาการเอง 

2. หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานมีการก าหนดกรอบวงเงิน
จัดสรรร่วมกัน และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆที่ร่วมด าเนินงานน าไปเป็นข้อมูลประกอบการบริหาร
จัดการงบประมาณภายในหน่วยงานได้ 

ระบบการบริหารจัดการองค์การ
อย่างไม่มีขาดการบูรณาการ 
 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการบริหารจัดการของแต่ละ
หน่วยงานแตกต่างกัน ซึ่งยังขาดการผสานรวมระบบ
เหล่านี้ให้เป็นภาพรวมระบบบริหารจัดการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างชัดเจน เช่น ในเรื่อง
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับบุคคล กองแผนและ
วิชาการรับผิดชอบจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กพร. 
จัดท าตัวชี้วัดค ารับรองระดับหน่วยงาน ฝ่ายการ

2 1. จัดให้มีเวทีในการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์แบบครบวงจร ที่น าเป้าหมายองค์การเป็นที่ตั้ง โดยไม่อิงตาม
บทบาทภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานกลาง
ของกรมอย่างแท้จริง  

2. ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆควรด าเนินการร่วมกันในเชิง
บูรณาการและสื่อสารในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้หน่วยงานไม่เกิดความ
สับสนและลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ 
(1-5) 

ข้อเสนอแนวทาง/มาตรการเพื่อการพัฒนา 

เจ้าหน้าที่ดูแลการประเมินผลในระดับบุคคล ซึ่งใน
ปัจจุบันทั้งสามหน่วยงานไม่มีการประสานปรับข้อมูล
ให้สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้  ส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกรมไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ทัศนะคติของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จ  

1. บุคลากรให้ความส าคัญต่องานของตนเองเป็น
หลัก มากกว่ามองภาพรวมเป้าหมายของกรม 
ท าให้งานของหน่วยงานไม่เกิดประสิทธิภาพใน
ภาพของกรม  

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในภาพรวมว่าภารกิจที่
ปฏิบัติอยู่เป็นกลไกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เป้าหมายของของกรม 

2 ปรับวัฒนธรรมองค์กร /ปรับทัศนคติ /เสริมสร้างให้เกิดท างานเป็นทีมและมอง
ภาพรวมขององค์กรภายในหน่วยงานให้มากขึ้น  
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เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น าโดยกองแผนงานและวิชาการ

ร่วมกับสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลจ านวน 48 คน        

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อคืนพื้นท่ีสีเขียวจากการโดน

บุกรุกท่ีท าให้พื้นท่ีป่าเสียหายเป็นจ านวนมาก ภายใต้โครงการ “สานต่อที่พ่อท า”  

กิจกรรมสานต่อความดีน าสีเขียวสูผ่ืนป่า 

14 
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 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 
1 นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง กองแผนงานและวิชาการ 
3 นางกุลธิดา ศิริวัฒน์ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
4 นางสาวสมฤดี พินิจอักษร กองแผนงานและวิชาการ 
5 นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์ กองแผนงานและวิชาการ 
6 นางสาวสมถวิล สายนภา กองแผนงานและวิชาการ 
7 นายจุมพต สังข์ทอง กองแผนงานและวิชาการ 
8 นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรือง กองแผนงานและวิชาการ 
9 นายปุญญภัค ถายา กองแผนงานและวิชาการ 
10 นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์ กองแผนงานและวิชาการ 
11 นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ กองแผนงานและวิชาการ 
12 นางสาววีรวรรณ ลอยมา กองแผนงานและวิชาการ 
13 นางสาวอมรรัตน์ เกสร กองแผนงานและวิชาการ 
14 นางสาวธัยนันท์ รอดเหลือจาด กองแผนงานและวิชาการ 
15 นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชาชม กองแผนงานและวิชาการ 
16 นางสาวสุพัตรา นนกระโทก กองแผนงานและวิชาการ 
17 นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล กองแผนงานและวิชาการ 
18 นางสาวสุภาวดี สายแถม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
19 นางสาวกมลพรรณ ครึ้มยานาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
20 นางสาวรัตติพร วสุนันท์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 
21 นางสาวพัฒนฉัตร การวุฒิ สถาบันวิจัยสมุนไพร 
22 นายเกษม ประภานุพันธ์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 
23 นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
24 นายจิตตโสภณ พลจันทร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
25 นายพันธวิทย์ นทกุล สถาบันชีววัตถุ 
26 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ สถาบันชีววัตถุ 
27 นายยุทธนา บางม่วง ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
28 นางสาวกัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล ส านักยาและวัตถุเสพติด 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 
29 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ส านักยาและวัตถุเสพติด 
30 นางปราณี  นาคประสิทธิ์ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
31 นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
32 นางสาวจรรยา มีศรี ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
33 นายอาคม สาลี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
34 นางสาวปัทมา อยู่สิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
35 นางสาวหรรษา ทองค า กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
36 นางสุดใจ นันตารัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
37 นางสาวอัมรา โยวัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
38 นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
39 นางสาววีณา เพชรบ่อแก  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 
40 นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
41 นางสาวจารุภา  พิมพ์ค า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
42 นางสาวจ ารัส พูลเกื้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
43 นางสาวปาริฉัตร ลักขณา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ตรัง 

 


