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ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง

องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นค าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม โดยมีข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 
 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม  แต่การตอบ

ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการ  ให้ส่วนราชการตอบว่า “ยังไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้”  

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโดยเริ่มด าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2434 มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้ 

พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2474 
ในปี พ.ศ. 2434 ได้มีการจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์แร่ / สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ ในสังกัดกรมราชโลหกิจและภูมิ

วิทยา กระทรวงเกษตราธิการ และในปี พ.ศ. 2445 งานส่วนหนึ่งของหน่วยวิเคราะห์แร่ ได้โอนไปสังกัดกรมกระษาปณ์สิทธิ
การ กระทรวง พระคลังมหาสมบัติ เพ่ือควบคุมดูแลเนื้อโลหะที่ใช้ในการท าเหรียญกษาปณ์    ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 งานของ
หน่วยวิเคราะห์แร่ทั้งหมดได้โอนจากกรมราชโลหกิจฯ ไปขึ้นกับกรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และ
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองแยกธาตุ ในปี พ.ศ. 2448 ท าหน้าที่วิเคราะห์แร่ควบคู่กับการควบคุมเนื้อโลหะที่ใช้ในการท า
เหรียญกษาปณ์ด้วย   พ.ศ. 2460 กองแยกธาตุได้โอนไปขึ้นกับกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ   
ในปี พ.ศ. 2461 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้รวมเอางานวิทยาศาสตร์ที่ท าอยู่ในที่ต่างๆ มาไว้เป็นแห่งเดียวกัน จัดตั้งเป็น
ศาลาแยกธาตุ (Government Laboratory) ในปี พ.ศ. 2468 ศาลาแยกธาตุได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่า
ระดับกรม และได้ย้ายสังกัดมาอยู่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ 

พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2484 
ในปี พ.ศ. 2475 ศาลาแยกธาตุได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตรพาณิชย์การ โดยโอนกอง

เกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในกรมตรวจกสิกรรมมารวมกับศาลาแยกธาตุ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์ท่านแรก     พ.ศ. 2476 กรมวิทยาศาสตร์ ได้ย้ายไปสังกัดในกระทรวงเศรษฐการ  ตลอดระยะเวลาที่ ดร.ตั้ว 
ลพานุกรม ด ารงต าแหน่งอธิบดี ท่านได้ขยายขอบเขตและปริมาณงานของกรมฯ เพ่ิมมากขึ้น ได้มีการสร้างเสริมตึกที่ท าการ
เดิมที่ถนนมหาราชจากอาคารชั้นเดียวให้เป็นสองชั้น และสร้างตึกใหม่เพ่ิมเติมอีกหนึ่งหลังในบริเวณเดียวกัน ตั้งแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกรมวิทยาศาสตร์แล้ว ได้มีความเคลื่อนไหวในทางก้าวหน้าหลายประการ เช่น จัดตั้งกองเภสัชกรรม ส าหรับ
วิจัยเกี่ยวกับพืชผลในประเทศเพ่ือใช้เป็นยา จัดตั้งสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เพ่ือสอน และฝึกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ไว้
ปฏิบัติงาน ขยายงานห้องสมุดให้มีวารสารและต าราเพ่ิมขึ้น ออกหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน ออกวารสารภาษาอังกฤษชื่อว่า Siam Science Bulletin เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยที่ท าใน
ประเทศไทย และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับวารสารทางวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ 

พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2495 
ในปี 2485 ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรมใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์ได้โอนมาสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ กองเภสัชกรรมและกองเกษตรศาสตร์ ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้
โอนไปสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิราช ตามล าดับ และได้มี
การจัดตั้งกองใหม่ในกรมวิทยาศาสตร์ คือ กองค้นคว้าอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2521 
กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ถนนพระรามที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2496 และมีการเริ่มงานทางวิทยาศาสตร์ที่

ส าคัญ ทั้งด้านปฏิบัติและด้านนโยบายหลายเรื่อง เช่น มี การจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2499 ซึ่งก าหนดให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยต าแหน่ง เมื่อ พ.ร.บ.สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2502 ประกาศใช้มีผลให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์พ้นจากต าแหน่งเลขาธิการ สภาวิจัยแห่งชาติจึงได้ย้ายที่ท าการไปอยู่ใน
ท าเนียบรัฐบาลและถนนพหลโยธิน ตามล าดับ และได้รับงานจัดพิมพ์ Science Bulletin โดยใช้ชื่อใหม่ว่า Journal of the 
National Research Council of Thailand มีการจัดตั้งส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติขึ้น เพ่ือด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมาธิการ โดยมีส านักงานอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์ และเมื่อม ีพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 จึงได้
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จัดตั้งส านักงานขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม และย้ายออกจากกรมวิทยาศาสตร์    ในปี พ.ศ. 2505 มีการจัดตั้งองค์การ
สารส้มในปี พ.ศ. 2496 มีการก่อสร้างโรงงานสารส้มและผลิตสารส้มได้ในปีพ.ศ. 2498 โรงงานสารส้มได้โอนไปขึ้นตรงต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีพ.ศ. 2520 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสารส้ม นอกจากนั้น งานมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นงานหนึ่งในกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับการยกฐานะเป็นส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งป็นงานที่ริเริ่มอยู่ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรมได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นส านักงานระดับกรมมีชื่อว่า ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รวมงานส านักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศไว้ด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานที่กรมวิทยาศาสตร์ให้
ความส าคัญและพยายามปรับปรุงควบคู่ไปกับงานบริการวิเคราะห์วิจัย คือ งานบริการห้องสมุด ทั้งนี้เพราะตระหนักดีว่า 
การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศนั้น จ าเป็นต้องมีแหล่งที่จะ
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในขอบเขตที่กว้างขวางมาก ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์จึงมีความแตกต่างจาก
ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นอันมาก อย่างเห็นได้ชัด และในปี 2521 งานห้องสมุดและเผยแพร่ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น
หน่วยงานระดับกองเพ่ือให้เหมาะสมกับงานที่ได้ปฏิบัติอยู่ ได้ใช้ชื่อว่า กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ   ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลังงานได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2540 งานด้านมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่ริเริ่มและด าเนินการอยู่ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้จัดตั้งเป็นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามพ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ และจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการยังคงอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงที่เปลี่ยนชื่อใหม่ 
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11..  ลักษณะองค์กลักษณะองค์กาารร  ::  คุณลักษณะส าคัญของส่วคุณลักษณะส าคัญของส่วนราชการ คืออะไรนราชการ คืออะไร    
 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 

  
ตามกฎกระทรวงตามกฎกระทรวงการการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
25452545 

ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการ
ก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ  โดยการบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและ
เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3.  พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา  จัดระบบและจัดการ
บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็น
แหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

4.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน  โดยการศึกษา  วิจัย  พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สาขาที่ส าคัญ และตามความจ าเป็น  รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

5.  เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  โดยให้บริการ วิเคราะห์/ 
ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์  เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และ
ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้อง  เที่ยงตรง ของเครื่องมือและอุปกรณ์วัดแก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

พันธกิจพันธกิจ  
ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง

มูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน  
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                     - ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
             พันธกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยให้บริการด้านการทดสอบให้บริการด้านการทดสอบ    วิจัยและพัฒนาวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
เสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล  เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน    มีความส าคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการยกระดับคุณภาพชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิต 

            - กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 
              กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจโดยการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมฯ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม  ได้แก่ 
งบประมาณประจ าปี 2560                                                                                                                                  

ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 88,447,400 
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  5,053,500 
  กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบบริการด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 68,480,000 
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ   43,630,200 
  กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีความเชี่ยวชาญ 
                   เฉพาะทางด้านการวัด 

10,179,200 

  กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการทดสอบสินค้าให้มีคุณภาพและ 
                  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

33,451,000 

ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ     23,461,300 
 กิจกรรมที่ 1 : จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญแก่ห้องปฏิบัติการ 6,330,900 
 กิจกรรมที่ 2 : ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 17,130,400 
ผลผลิตที่ 4 : ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา   9,003,000 
  กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8,097,400 
  กิจกรรมที่ 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล    905,600 
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   7,299,400 
 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     7,299,400 
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 132,599,400 
 โครงการ 1 :  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 105,198,500 
  กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 48,000,000 
  กิจกรรมที่ 2 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน 57,198,500 
 โครงการ 2 :  โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 27,400,900 
  กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ 
                    ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17,200,000 

  กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ 10,200,900 
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งบประมาณประจ าปี 2560 (ต่อ)                                                                                                                                 

ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. แผนงานบูรณาการ 106,935,800 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักภาพ 13,350,000  
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 13,350,000 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 59,109,100  
โครงการ : เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  59,109,100 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 28,976,700  
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์  15,000,000 
โครงการวิจัยและพัฒนาสู่การน าไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม (วิจัยประยุกต์)  4,679,400 
โครงการวิจัยและพัฒนาสู่การน าไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม (วิจัยเชิงพาณิชย์)  9,297300 
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 5,500,000  
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,500,000 

รวมทั้งสิ้น  327,982,600 
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(2) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด   
ตารางท่ี ตารางท่ี 11  วิสัยทัศวิสัยทัศน์น์  เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ    
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในระดับสากล 
เป้าประสงค์
หลัก 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ก าหนดเปูาประสงค์หลักไว้ 4 เปูาประสงค์ดังนี้ 
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2. วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเปูาหมายและ

วิสาหกิจชุมชน  
3. สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
4. พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ 
ค่านิยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ก าหนดค่านิยมสร้างสรรคของบุคลากรไว้ ดังนี้ 

 ค่านิยมหลักขององค์การ “I AM DSS” 
 ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity) 
 รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) 
 ใส่ใจต่องาน (Mindfulness) 
 กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) 
 สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 พัฒนาตนเอง (Self- development) 

วัฒนธรรม 
 
 

เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์การทางวิชาการ บุคลากรส่วนใหญ่ของ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นนักวิชาการปฏิบัติงานด้านทดสอบ สอบเทียบ  วิจัยพัฒนา และเป็นที่
ปรึกษาทางวิชาการ และมีแนวคิดเปิดกว้างและรับการเปลี่ยนแปลงได้ บุคลากรทุกระดับ
สามารถแสดงความคิดเห็น และฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากพฤติกรรมดังกล่าวสามารถ
บ่งชี้วัฒนธรรมของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดังนี้  

 
 

1. ซื่อสัตย์ : มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รักษาเกียรติภูมิของตนเองและ 
    องค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
2. รับผิดชอบ :  มีส านึกในความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่และสังคม กล้ายอมรับผล 
    ของการกระท าของตนเอง 
3. คดิสร้างสรรค์ : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือ 
    ราชการและสังคม 
4. สามัคคี : มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในทางท่ีชอบธรรม ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ 
    ราชการเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
5. มีจรรยาบรรณ : ประพฤติดีมีจรรยาบรรณ เพ่ือรักษาเกียรติคุณชื่อเสียงในสาขาอาชีพ 
   ด้วยใจมุ่งมั่น 

ที่มา : แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556-2560 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ฝุายแผนงาน  ส านักงานเลขานุการกรม 
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กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ได้มีการทบทวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ดังนี้   

 
วิสัยทัศน์ 

- เป็นผู้น าในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในระดับสากล 

พันธกิจ 
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่า

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย และวิสาหกิจชุมชน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล  
2. เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล  
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้ให้กับ SME และชุมชน 
4. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต 
5. พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิตอล 
6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2. วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเปูาหมายและวิสาหกิจชุมชน 
3. สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 
4. พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับต าแหน่ง ข้อก าหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เป็นต้น โดยจ าแนก

ตามประเภทของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) รวมทั้งกรอบอัตราก าลังและอัตราก าลังของส่วนราชการด้วย (#)  (ให้ใช้ข้อมูล ณ วัน
ปัจจุบันที่ส่วนราชการจัดท ารายงานนี้) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการจ าแนกตามสายงานและระดับต าแหน่ง  

สายงาน/อายุ/ 
              วุฒิการศึกษา 

ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม 
      (คน) 

       คิดเป็น 
       ร้อยละ  
        (%) 

บริหาร ผู้อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ต้น สูง ต้น 
ปฏิบัติ 
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว
ชาญ 

ทรง 
คุณวุฒิ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 
ทักษะ
พิเศษ 

สายงาน                
  1. นักบริหาร 1 1 4                     6 1.8349 
  2. นักวิทยาศาสตร์          55 65 76 5           201 61.4679 
  3. นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์         1   1             2 0.6116 
  4. บรรณารักษ์         4 4               8 2.4465 
  5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์                   2 13     15 4.5872 
  6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         3 2 1             6 1.8349 
  7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน           1 1             2 0.6116 
  8. นักทรัพยากรบุคคล         3 1 1             5 1.5291 
  9. นิติกร             1             1 0.3058 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการจ าแนกตามสายงานและระดับต าแหน่ง (ต่อ) 

สายงาน/อายุ/ 
              วุฒิการศึกษา 

ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม 
      (คน) 

       คิดเป็น 
       ร้อยละ  
        (%) 

บริหาร ผู้อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ต้น สูง ต้น 
ปฏิบัติ 
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว
ชาญ 

ทรง 
คุณวุฒิ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 
ทักษะ
พิเศษ 

สายงาน                 
10. นักวิชาการเผยแพร่           1 1             2 0.6116 
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์         4 4 1             9 2.7523 
12. นักจัดการงานทั่วไป         10 7 1             18 5.5046 
13. นักวิชาการเงินและบัญชี         3 8 1             12 3.6697 
14. นักวิชาการพัสดุ         3 1 1             5 1.5291 
15. วิศวกรเครื่องกล (1)                            0 0.0000 
16. เจ้าพนักงานธุรการ                   10 2     12 3.6697 
17. เจ้าพนักงานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

                    1     1 0.3058 

18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   2 1     3 0.9174 

19. เจ้าพนักงานพัสดุ                   3 1     4 1.2232 
20. นายช่างเครื่องกล                   4 7 3   14 4.2813 
21. นายช่างไฟฟ้า                   1       1 0.3058 
รวม 1 2 5 0 84 95 87 3 0 22 25 3 0 327 100 

 

ที่มา : ฝุายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมูล ณ วันที่  3  ตุลาคม 2558 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการจ าแนกตามอายุ เพศ วุฒิการศึกษาและระดับต าแหน่ง  

สายงาน/อายุ/ 
              วุฒิการศึกษา 

ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม 
      (คน) 

       คิดเป็น 
       ร้อยละ  
        (%) 

บริหาร ผู้อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ต้น สูง ต้น 
ปฏิบัติ 
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยว
ชาญ 

ทรง 
คุณวุฒิ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 
ทักษะ
พิเศษ 

อายุ              อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1. อายุตัวเฉลี่ย 59.00 59.00 57.00   34.83 45.94 50.16 56.80   33.05 51.76 54.33   50.187 
2. อายุราชการเฉลี่ย 37.00 32.00 33.00   6.24 19.50 24.38 31.40   3.82 26.52 29.00   24.286 

วุฒิการศึกษา              
รวม 
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ (%) 

1. ต่ ากว่าตรี         2         19 24 3   48 14.9701 
2. ป.ตรี         56 60 42 1   3 1     163 52.6946 
3. ป.โท     3   25 21 31 2           82 21.8563 
4. ป.เอก 1 1 1   3 13 13 2           34 10.4790 
รวม 1 1 4 0 86 94 86 5 0 22 25 3   327 100 

เพศ              
รวม 
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ (%) 

1. ชาย 1 1     28 30 28 1   4 16 3   116 35.4740 
2. หญิง     4   58 64 58 4   18 9 0   211 64.5260 
รวม 1 1 4 0 86 94 86 5 0 22 25 3   327 100 

ที่มา : ฝุายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมูล ณ ตุลาคม 2558 
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ตารางที่ ตารางที่ 44  แสดงแสดงจ านวนลูกจ้างประจ าของกรมวิทยาศาสตร์บริการจ าแนกตามสายงาน อายุ เพศ และจ านวนลูกจ้างประจ าของกรมวิทยาศาสตร์บริการจ าแนกตามสายงาน อายุ เพศ และ   
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา   

 

ลูกจ้างประจ า 
สายงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ (%) 

พนักงานเก็บเอกสาร 5 7.35294 
พนักงานรับโทรศัพท์ 1 1.47059 
พนักงานซ่อมเอกสาร 1 1.47059 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 15 22.05882 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 15 22.05882 
พนักงานขับรถยนต์ 10 14.70588 
พนักงานพิมพ์ 1 1.47059 
ช่างไม้ 1 1.47059 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1.47059 
ช่างชุบเคลือบผิวทางเครื่องปั้น 1 1.47059 
ช่างท าแบบเครื่องปั้นดินเผา 1 1.47059 
ผู้สอนงานเครื่องปั้นดินเผา 3 4.41176 
ช่างสี 1 1.47059 
ช่างซ่อมบ ารุง 8 11.76471 
ช่างปั้น 1 1.47059 
ช่างเตาเผา 1 1.47059 
ช่างเปุาแก้ว 2 2.94118 
พนักงานเก็บเอกสาร 5 7.35294 

รวม 68 100 

อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 

1. อายุเฉลี่ย 89.38 

2. อายุราชการเฉลี่ย 25.81 

เพศ รวม (คน) % 

1. ชาย 54 79.41 

2. หญิง 14 20.59 

วุฒิการศึกษา     

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 65 95.59 

2. ปริญญาตรี 3 4.41 
ที่มา : ฝุายการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมลู ณ  ตุลาคม 2558 
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ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนพนักงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการจ าแนกตามสายงาน อายุ เพศ และ 
วุฒิการศึกษา  

พนักงานราชการ 
สายงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ (%) 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 0.73529 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 1.47059 
นักวิทยาศาสตร ์ 71 52.20588 
นักวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 1 0.73529 
นักวิชาการพัสด ุ 1 0.73529 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 0.73529 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 1.47059 
นักวิทยาศาสตร ์ 71 52.20588 
นักวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 1 0.73529 
นักวิชาการพัสด ุ 1 0.73529 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 0.73529 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 1.47059 
นักวิทยาศาสตร ์ 71 52.20588 
เจ้าพนักงานพัสด ุ 1 0.73529 
เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร ์ 1 0.73529 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 1 0.73529 
นายช่างเครื่องกล 1 0.73529 
นายช่างเทคนิค 4 2.94118 
ช่างปั้น 1 0.73529 
ช่างฝีมือ 1 0.73529 
ช่างไฟฟูา 3 2.20588 
นายช่างศิลปกรรม 2 1.47059 

รวม 136 100 
อาย ุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1. อายุเฉลี่ย 33.8 
2. อายุราชการเฉลี่ย 4.82 
เพศ รวม (คน) % 
1. ชาย 38 27.94 
2. หญิง 98 72.06 
วุฒิการศึกษา     
1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี 38 27.95 
2. ปริญญาตร ี 92 67.64 

3. ปริญญาโท 6 4.41 
ที่มา : ฝุายการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมลู ณ ตุลาคม  2558 



 

13 

 

แผนภาพที่ 1  จ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ าแนกตามสายงาน  

 

  

แผนภาพที่ 2  จ านวนข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ที่มา : ฝุายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข้อมูล ณ ตุลาคม 2558 

 

 

คน
 

คน
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                - อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 
                            ข้อก าหนข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.พลเรือนสามัญ  ซึ่งก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.  
  
                                  --  องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไรออะไร  
          บุคลากรของกรมบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการวิทยาศาสตร์บริการมีความยึดมั่นในค่านิยมมีความยึดมั่นในค่านิยมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมขององค์การในขององค์การใน
การร่วมแรง ร่วมใจ เพ่ือการร่วมแรง ร่วมใจ เพ่ือการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว การให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ประกอบกับบุคลากรของกรมฯ มีความประกอบกับบุคลากรของกรมฯ มีความ
ทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กาารร    เนื่องจาก กรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์การทางวิชาการ บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นนักวิชาการทั้งทางด้านทดสอบ  วิจัย
พัฒนา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน  และมีแนวคิดเปิดกว้างและรับการเปลี่ยนแปลงได้ บุคลากรทุกระดับ
สามารถแสดงความคิดเห็น และฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
  
    --  ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะ
ของส่วนราชการอะไรบ้างของส่วนราชการอะไรบ้าง  
    ข้อก าหนดพิเศษเฉพาะด้านการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการการ
วิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยทางกายภาพ ชีวภาพวิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยทางกายภาพ ชีวภาพ  และทางเคมี ที่กรมวิทยาศาสตร์และทางเคมี ที่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้ก าหนดขึ้นบริการ ได้ก าหนดขึ้น  
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(4)  สินทรัพย์ 
- ส่วนราชการมีอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง  

ตารางที่ 7 ตารางที่ 7 เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญของกเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 

เทคโนโลยี มีเทคโนโลยีที่ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
1. เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
2. เทคโนโลยีการผลิตด้านวัสดุศาสตร์ เซรามิก อาหารแปรรูปและ 
   สมุนไพร ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพ่ิมมูลค่าสินค้า   
   ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
3. มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
4. องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน 
5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Website, Intranet, e-mail, ศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ,  
  ฐานข้อมูลเฉพาะทางของหอสมุด  ฐานข้อมูลเพ่ือช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร  
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นความรู้ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ) 

อุปกรณ์ 1.1.  เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัดสุส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ ในห้องปฏิบัติการ 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 
3. โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ 
4. อุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร 
5. เครื่องส ารองไฟฟูา 

อาคารสถานที่
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

1. อาคารส านักงาน  
2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
3. หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ห้องประชุม/ห้องสัมมนา  
5. อาคารสโมสร 
5. จุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการ 
6. รถยนต์ส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่  
7. วงจรปิดส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
8. การว่าจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ 
   8.1 บริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของ
สถานที่ 
   8.2 บริษัทท าความสะอาดภายในอาคาร 
   8.3 บริษัทจัดท าภูมิทัศน์ (จัดสวน) 
   8.4 บริษัทดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
   8.5 บริษัทดูแลระบบลิฟท์ 
   8.6 บริษัทดูแลระบบปรับอากาศ 
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((55))  กฎหมาย กฎระเบียบกฎหมาย กฎระเบียบและและข้อบังคับข้อบังคับ  
- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ

อะไรบ้าง (#) (ให้ระบุเฉพาะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 
 

ตารางที่ 8 ตารางที่ 8 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ   ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของกรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้ออกและรักษาการตามกฎหมายวิทยาศาสตร์บริการ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้ออกและรักษาการตามกฎหมาย  

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
1. กฎกระทรวง : การแบ่งส่วน
ราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2545 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  การแบ่งส่วน
ราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

2. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบ  

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบ สอบเทียบ และให้บริการ
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

3 ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการว่า
ด้วยการใช้บริการส านักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี 2547 

ก าหนดการเข้าใช้บริการห้องสมุด การท าบัตรยืมเอกสาร การ
ขอรับบริการ  ผู้รับบริการ และประเภทบริการต่างๆ  

 

ตารางที่ 9 ตารางที่ 9 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ   ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของกรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ออกและรักษาการตามกฎหมายวิทยาศาสตร์บริการ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ออกและรักษาการตามกฎหมาย  

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 

ก าหนดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

2. พระราชบัญญัติการ
มาตรฐานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานด้านการก าหนด
มาตรฐานและการตรวจสอบ และรับรองด้านการ
มาตรฐานของประเทศให้เกิดเอกภาพ  

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

33..  พระราชบัญญัติพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2540  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

เพ่ือจัดให้มีมาตรการในการสร้างระบบและมาตรฐานใน
การวัดปริมาณของประเทศให้เป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศ ท าให้การวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การ
สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

https://www.moac.go.th/download/ledit%20001.pdf
https://www.moac.go.th/download/ledit%20001.pdf
https://www.moac.go.th/download/ledit%20001.pdf
https://www.moac.go.th/download/ledit%20001.pdf
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมาย 
44..  พระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม  พ.ศ. 
2548 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  

ก าหนดแนวทางการวางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือ
ปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่
กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

5.พระราชบัญญัติคุม้ครอง 
  ผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยก าหนดหน้าที่
ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา
ต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่
ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพ่ือ
ตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

6. พระราชกฤษฎีกาว่า 
   ด้วยหลักเกณฑ์และ 
   วิธีการบริหารกิจการ 
   บ้านเมืองที่ดี  
   พ.ศ. 2546 

(1) สร้างกฎเกณฑ์ และกลไกที่ดีในการบริหารราชการ 
(2) ท าให้บ้านเมืองอยู่อย่างสันติ สงบสุข 
(3) พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ 
    ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

7. พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540  

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน าข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามที่กฎหมายก าหนด ลงพิมพ์ในราช กิจจา
นุเบกษา รวมทั้งการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เอง
โดยสะดวก 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

8. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  การการ
อ านวยความสะดวกอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาในการพิจารณา
อนุญาตของทางอนุญาตของทาง
ราชการ พราชการ พ..ศศ..  
๒๕๕๘๒๕๕๘   

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้หน่วยงานของรัฐในการอนุญาต การจด
ทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้อง
ขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด าเนินการใด
และก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้
ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะ
ก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการ
มายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ 

 - โครงสร้างองค์การ และระบบการก ากบัดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
- ระบบการรายงานระหว่างกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน

ราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด(#)  
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผังโครงสร้างองค์การ ดังนี้   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - - - -   หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ 
*  จัดตั้งเป็นการภายใน ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ 73/2560  

โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริโครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการการ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเลขานกุารกรม รองอธิบด ี

 

ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ 

 

รองอธิบด ี
 

 

ส านักหอสมุดและศนูย์สารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

 

ส านักเทคโนโลยีชมุชน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค* 

กองวัสดวุิศวกรรม* 

กองผลิตภัณฑ์อาหารและ 
วัสดุสัมผัสอาหาร* 

กองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลติภณัฑ์* 

กลุ่มอ านวยการวิจัย 
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ระบบการรายงานระหว่างกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่ก ากับระบบการรายงานระหว่างกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่ก ากับ 
วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองท่ีดี 

ในด้านระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะมีการก ากับภายใน โดยการ
อาศัยกลไกใน 3 ระดับ ได้แก่ 
1. กลไกการก ากับดูแลระดับกระทรวง ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ท าหน้าที่ตรวจ แนะน า และติดตามการปฏิบัติราชการของกรม 
และหน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด   

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
    1.3 ระบบรายงานผลแบบ Program based management 

2. กลไกการก ากับดูแลระดับกรม ประกอบด้วย 
 2.1 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม  ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนราชการและระเบียบกระทรวงการคลัง รวมทั้งให้บริการปรึกษา
แนะน าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 

2.2. การวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งในแต่ละส านัก/โครงการ จะต้องตรวจสอบและจัดท า
รายงานการควบคุมภายในในระดับหน่วยงาน (ส านัก/โครงการ/ฝุาย/กลุ่ม) และในระดับของกรมฯ เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 2.3 การบริหารจัดการโดยการตั้งคณะกรรมการเพ่ือเป็นกลไกในการติดตาม ก ากับดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นกลไกในการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานหลายคณะ โดยแต่ละคณะมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เช่น  

- คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ วศ.  

- คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
- คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
- คณะท างานด้านการจัดการและการลดใช้พลังงานของ วศ. 
- คณะท างานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วศ. 
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ วศ. 
- คณะกรรมการวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ   
- คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- คณะท างานจัดท าแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ วศ. 
- คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ วศ. 
- คณะอนุกรรมการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
- คณะอนุกรรมการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านชีวภาพและกายภาพในห้องปฏิบัติการ 
- คณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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2.4. การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   โดยมีรองอธิบดีเป็นหัวหน้ากลุ่มฯ มีนิติกร และ
เจ้าหน้าที่ฝุายการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริธรรมมีหน้าที่ดังนี้ 
        1. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
         2. สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามี
การฝุาฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเร็ว 

3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรม  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่ง
ค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่ อง 
ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

4. ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ.หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
6. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา

ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ นั้น 
7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ.และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการประกอบการเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่ง 

8. เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมหรือการอ่ืนที่สมควรต่อ ก.พ. 
9. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมหรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

2.5 การจัดให้มีระบบรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ทั้งจากภายในหน่วยงาน (บุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ) และภายนอกหน่วยงาน เช่น 
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานภาครัฐ  

2.6 การจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ พ้ืนที่ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม โดยได้
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลข่าวสารบริการแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

- เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th ,http://siweb.dss.go.th 
- เว็บบอร์ด ( webboard )     - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- กล่องรับฟังความคิดเห็น ตามจุดต่างๆ ของอาคาร      

3. กลไกการก ากับดูแลระดับหน่วยงานภายใน (ส านัก/กอง) 
3.1 มีทีมบริหารในการดูแลระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือให้มั่นใจว่าการ

ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา ซึ่งทีม
ประกอบด้วย  ผู้จัดการด้านคุณภาพ (Quality manager) ผู้จัดการด้านวิชาการ (Technical manager) ผู้
ก ากับดูแล (Supervisor) และผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal auditor) เพ่ือให้ผลการทดสอบมีความ
ถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้   ท าให้โดยภารกิจด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005  ภารกิจด้านการบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภารกิจด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    ภารกิจด้านการตรวจสอบ  และภารกิจด้าน
การสนับสนุน (ส านักงานเลขานุการกรม)  ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015  
              3.2  ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว 
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((77))    ผู้รัผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  - กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (#) 
  - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้
และต่อการปฏิบัติการของสาวนราชการอย่างไร (#)  
              - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 

ตารางที่ 11ตารางที่ 11    แสดงกลุ่มผู้รับบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางแสดงกลุ่มผู้รับบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง  
                              และวิธีการในการให้บริการและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน โดยจ าแนกตามงานบริการและวิธีการในการให้บริการและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน โดยจ าแนกตามงานบริการ  

 

บริการ  ผู้รับบริการ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. การวิเคราะห์/ 
ทดสอบวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ์
และสอบเทียบ
เครื่องมือ 
 

1.1 ภาคเอกชน 
 (ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
วิสาหกิจชุมชน 
ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป )  
1.2 ภาครัฐ 
(ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ในก ากับของรัฐ) 
  

1. ความน่าเชื่อถือ 
2. ผลการวิเคราะห์
ทดสอบ สอบเทียบที่
ถูกต้อง เป็นที่
ยอมรับ ได้มาตรฐาน 
3. มีรายการ
วิเคราะห์ ทดสอบ
สอบเทียบที่
หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 
4. ค่าบริการที่
เหมาะสม 
5. การให้บริการที่
สะดวก รวดเร็ว 
ติดต่อประสานงาน
ง่าย 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. ให้บริการ

วิเคราะห์/ 
ทดสอบวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ 
และสอบเทียบ
เครื่องมือ ณ 
ส่วนราชการ 

2. ให้บริการสอบ
เทียบเครื่องมือ
ขนาดใหญ่ ณ 
สถานที่อยู่ของ
ผู้รับบริการ  

3. เปิดศูนย์บริการ
ในระดับ
ภูมิภาค  

4. จัดท าระบบ 
Onestop 
Services .
ให้บริการ
วิเคราะห์
ทดสอบและ
สอบเทียบ 

5. ให้ค าปรึกษา/ 
    แนะน า 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6. ส ารวจความ
คิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 
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บริการ  ผู้รับบริการ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

2. การรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 
 

2.1 ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและผู้จัด
โปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ  ทั้ง
ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
สถาบนัการศึกษา 

1. ผู้ให้บริการมี
ความรู้ความสามารถ 
2. ระบบการท างาน 
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ติดต่อ
ประสานงานได้งา่ย 
3. มีความน่าเชื่อถือ 
ได้มาตรฐาน 
4. มีขอบข่ายการ
ด าเนินการทีต่รงตาม
ความต้องการ 
5. การให้บริการที่
รวดเร็ว ตรงเวลา 
6. ค่าบริการที่
เหมาะสม 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1.ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 
และรับรองผู้จัด
โปรแกรมทดสอบ
ความช านาญตาม
มาตรฐานสากล 
2. ให้ค าปรึกษา
แนะน า 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6. 6. ส ารวจความ
คิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

3. การทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

3.1 ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบเทียบ 
ทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
สถาบนัการศึกษา 

1. ความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงาน 
2. การให้บริการที่
รวดเร็ว ตรงเวลา 
3. มีโปรแกรม
ทดสอบความ
ช านาญที่
หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 
4. ค่าบริการที่
เหมาะสม 
5. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ 

1.ทดสอบความ
ช านาญด้านการ
วิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบของ
ห้องปฏิบัติการ  
2. ถ่ายทอดความรู้ 
เช่น อบรม/ 
สัมมนา ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6. 6. ส ารวจความ
คิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 

4. การฝึกอบรม
ความรู้เฉพาะทาง
ส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิานใน
ห้องปฏิบัติการ     

4.1 บุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบเทียบ 
ทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
สถานศึกษา 

1. วิทยากรมีความรู้ 
ความสามารถ 
2. หลักสูตร
ฝึกอบรมที่
หลากหลายตรงกับ
ความต้องการ 
3. การให้บริการที่ดี
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
4. ข้อมูลทาง
วิชาการครบถ้วน 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. จัดฝึกอบรม
หลักสูตร เฉพาะ
ทาง ด้าน ว และ ท 
 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6. 6. ส ารวจความ
คิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ โดยใช้
แบบส ารวจ/
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บริการ  ผู้รับบริการ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

เนื้อหาเข้าใจง่าย 
ชัดเจน  

แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 

5. บริการข้อมูล
ทางวชิาการและ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

5.1 นักวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบเทียบ 
ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน สถานศึกษา
ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
SMEs ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 

1. เจ้าหน้าที่
ให้บริการดี สุภาพ 
เต็มใจให้บริการ 
2. การจัดเก็บ
เอกสารเป็น
หมวดหมู่ ค้นหาได้
ง่าย สะดวก 
3. มีสารสนเทศที่
หลายหลาย ทนัสมัย 
ครบถ้วน 
4. สถานที่เหมาะสม 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. เป็นหอสมุด
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. บริการ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ถ่ายทอดความรู้ 
เช่น อบรม/ 
สัมมนา/เสวนา ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วย ตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6. 6. ส ารวจความ
คิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 

6. การถา่ยทอด
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยจีาก
การวิจัยและ
พัฒนา 

6.1 ผู้ประกอบการ
ชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
 

1. วิทยากรมีความรู้ 
ความสามารถ 
2. หลักสูตร
ฝึกอบรมที่
หลากหลายตรงกับ
ความต้องการ 
3. ความรู้ที่ได้
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้
4. ความพร้อมด้าน
วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ/
เอกสารในการ
ถ่ายทอด 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี 
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ผู้ประกอบการ 
 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6. 6. ส ารวจความ
คิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 
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ตารางที่ 12 ตารางที่ 12 แสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง   
                            แนวทางและวิธีการให้บริการ และแนวทางวิธีการสื่อสารระหว่างกันโดยจ าแนกตามงานบริการแนวทางและวิธีการให้บริการ และแนวทางวิธีการสื่อสารระหว่างกันโดยจ าแนกตามงานบริการ  
 

บริการ  ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและ
วิธีการให้บริการ 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. การวิเคราะห์/ 
ทดสอบวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ์
และสอบเทียบ
เครื่องมือ 
 

1.1 หน่วยงาน
ภาครัฐที่น าผลการ
วิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบไปใช ้
1.2 ภาคประชาชน 
ผู้บริโภค 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความต้องการและ
ความคาดหวัง
เช่นเดียวกันกับ
ผู้รับบริการ 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. ให้บริการ

วิเคราะห์/ 
ทดสอบวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ 
และสอบเทียบ
เครื่องมือ ณ 
ส่วนราชการ 

2. ให้บริการสอบ
เทียบเครื่องมือ
ขนาดใหญ่ ณ 
สถานที่อยู่ของ
ผู้รับบริการ  

3. เปิดศูนย์บริการ
ในระดับ
ภูมิภาค  

4. จัดท าระบบ 
Onestop 
Services .
ให้บริการ
วิเคราะห์
ทดสอบและ
สอบเทียบ 

5. ให้ค าปรึกษา/ 
    แนะน า 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6.  ส ารวจความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

2. การรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 
 

2.1 ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
2.1 หน่วยงานก ากับ
ดูแลมาตรฐาน 
(regulator) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความต้องการและ
ความคาดหวัง
เช่นเดียวกันกับ
ผู้รับบริการ 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1.ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
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บริการ  ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและ
วิธีการให้บริการ 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

เพ่ือให้การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 
และรับรองผู้จัด
โปรแกรมทดสอบ
ความช านาญตาม
มาตรฐานสากล 
2. ให้ค าปรึกษา
แนะน า 

6.  ส ารวจความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 
 
 

3. การทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

3.1 ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
3.2 หน่วยงาน
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO /IEC 
17025 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความต้องการและ
ความคาดหวัง
เช่นเดียวกันกับ
ผู้รับบริการ 

1.ทดสอบความ
ช านาญด้านการ
วิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบของ
ห้องปฏิบัติการ  
2. ถ่ายทอดความรู้ 
เช่น อบรม/ 
สัมมนา ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6.  ส ารวจความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 

4. การฝึกอบรม
องค์ความรู้เฉพาะ
ทางส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิานใน
ห้องปฏิบัติการ     

4.1 ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
4.2 
สถาบนัการศึกษา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความต้องการและ
ความคาดหวัง
เช่นเดียวกันกับ
ผู้รับบริการ 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. จัดฝึกอบรม
หลักสูตร เฉพาะ
ทาง ด้าน ว และ ท 
 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วยตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6.  ส ารวจความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 

5. บริการข้อมูล
ทางวชิาการและ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์

5.1 ผู้ผลิตสื่อ
ประเภทต่างๆ 
5.2 ห้องสมุดใน
เครือข่ายงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความต้องการและ
ความคาดหวัง
เช่นเดียวกันกับ

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. เป็นหอสมุด

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วย 
   ตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
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บริการ  ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและ
วิธีการให้บริการ 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

และเทคโนโลย ี สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

ผู้รับบริการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. บริการ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ถ่ายทอดความรู้ 
เช่น อบรม/ 
สัมมนา/เสวนา ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6.  ส ารวจความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 

6. การถ่ายทอด
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยจีาก
การวิจัยและ
พัฒนา 

6.1 ผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้แก่ผู้ประกอบการ
ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
6.2 หน่วยงานใน
ท้องถิ่น 
6.3 ผู้ซื้อสินค้า 

1. ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่สามารถน าไปใชไ้ด้
จริงในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของ
ตลาด 
2. หน่วยงานใน
ท้องถิ่นคาดหวังให้ผู้
ถ่ายทอดให้ความรู้
และเทคโนโลยีตรง
ตามความต้องการ
ของผู้รับการ
ถ่ายทอด 
3. ผู้ซื้อสินค้า
ต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพและได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

ส่งมอบบริการให้
ผู้รับบริการโดยตรง 
โดยวิธีการ  
1. วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี 
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ผู้ประกอบการ 
 

1. ติดต่อโดยตรง
ด้วย 
   ตนเอง 
2. ประชุม/สัมมนา 
3. web site  
4. E-mail 
5. โทรศัพท์/โทรสาร 
6.  ส ารวจความ
คิดเหน็ ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้
แบบส ารวจ/
แบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

 
ที่มา:     ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มาจากรายงาน

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๙ ส ารวจระหว่าง มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๕๙  จัดท าโดย คณะท างานการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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(8) (8) ส่วนราชการหรือองค์กส่วนราชการหรือองค์กาารที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญมี 

    หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติ 
    ตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
              - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วน 
   ราชการ 
             - กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสารและข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 

ตารางที่ 10 ตารางที่ 10 แสดงส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ แสดงส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ   

                              จ าแนกตามงานบริการจ าแนกตามงานบริการ  
 

บริการ 
(output) 

ส่วนราชการหรือองค์การ
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่
ส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

การสร้างการสร้าง
นวัตกรรมนวัตกรรม 

1. การ
วิเคราะห/์ 
ทดสอบวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ์
และสอบเทียบ
เครื่องมือ 
 

1.1 ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมคณุภาพ
มาตรฐานผลติภณัฑ ์เช่น 
- คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
- กรมศุลกากร   
- สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 
- กรมส่งเสริมการส่งออก 
1.2 ภาคเอกชน 

 

1. ส่งมอบผลการ
ตรวจวิเคราะห์ของ 
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามพันธ
กิจ/หน้าที่ตาม
กฎหมายต่าง ๆ เช่น 
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การรับรอง
คุณภาพผลติภณัฑ์
ตาม มอก.และ 
มผช. การจดัพิกัด
ภาษีศุลกากร  การ
รับรองคุณภาพ
สินค้าส่งออก  
2. สนับสนุนข้อมูล/
องค์ความรู ้

1. สัญญา/
ข้อตกลง  
ความร่วมมือ/
บันทึกความ
เข้าใจ  
2..ค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการ 
3. มาตรฐาน
วิธีการทดสอบ 
วิเคราะห/์การ
ปฏิบัติงาน 
 

1. คณะกรรมการ/ 
อนุกรรมการ/ 
คณะท างาน 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/
สัมมนา 
4. โทรศัพท์/
โทรสาร 
5. สื่อเล็กทรอ
นิกส ์
6. การ
ประสานงาน 
ระหว่างบุคคล 

ประสานความ
ร่วมมือเพื่อสร้าง
นวัตกรรมของ
กรมฯ เช่น การ
พัฒนาระบบการ
ให้บริการ 
แบบ MOST 
Onestop 
Services 
 
 

2. การรับรอง
ระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 
 

2.1 หน่วยงานก ากับดูแล
มาตรฐาน (regulator) 
เช่น  
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา   
- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

ส่งมอบผลการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการของ 
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ไปใช้เพื่อ
ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ 

1. สัญญา/
ข้อตกลง  
ความร่วมมือ/
บันทึกความ
เข้าใจ  
2. มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. คณะกรรมการ/ 
อนุกรรมการ/ 
คณะท างาน 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/
สมัมนา 
4. โทรศัพท์/
โทรสาร 
5. สื่อเล็กทรอ
นิกส ์
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บริการ 
(output) 

ส่วนราชการหรือองค์การ
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่
ส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

การสร้างการสร้าง
นวัตกรรมนวัตกรรม 

-กรมโรงงาน 6. การ
ประสานงาน 
ระหว่างบุคคล 

3. การทดสอบ
ความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

3.1 หน่วยงานรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ได้แก ่
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา   
- ส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร 
- กองการยาง กรม
วิชาการเกษตร 

ส่งมอบผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช านาญของ
กรมวิทยาศาสตร์
บริการเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาให้การ
รับรองระบบงาน
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

1. ข้อตกลง  
ความร่วมมือ  
2. มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. คณะกรรมการ/ 
อนุกรรมการ/ 
คณะท างาน 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/
สัมมนา 
4. โทรศัพท์/
โทรสาร 
5. สื่อเล็กทรอ
นิกส ์
6. การ
ประสานงาน 
ระหว่างบุคคล 
 

 

4. การฝึกอบรม
ความรู้เฉพาะ
ทางส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ     

4.1 สถาบันการศึกษา 
เช่น 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชมงคล 
4.2 สภาอุตสาหกรรม 
4.3 สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
4.4 สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ 
 
 

ร่วมกันจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 

1. สัญญา/
ข้อตกลง  
ความร่วมมือ/
บันทึกความ
เข้าใจ  
 

1. คณะกรรมการ/ 
อนุกรรมการ/ 
คณะท างาน 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/
สัมมนา 
4. โทรศัพท์/
โทรสาร 
5. สื่อเล็กทรอ
นิกส ์
6. การ
ประสานงาน 
ระหว่างบุคคล 

 

5. บริการข้อมูล
ทางวิชาการและ
ข้อมูล
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

5.1 ห้องสมุดเฉพาะของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น  
ห้องสมุดภายใต้สังกดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  อาทิ 
ฝุาย บริการความรู้ 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ร่วมบรณูาการจัดหา 
และใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ในการ
ให้บริการ 

1. สัญญา/
ข้อตกลงความ
ร่วมมือ/บันทึก
ความเข้าใจ  
 

1. คณะกรรมการ/ 
อนุกรรมการ/ 
คณะท างาน 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/
สัมมนา 
4. โทรศัพท์/
โทรสาร 
5. สื่อเล็กทรอ
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บริการ 
(output) 

ส่วนราชการหรือองค์การ
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่
ส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

การสร้างการสร้าง
นวัตกรรมนวัตกรรม 

5.2 ห้องสมุดเฉพาะ
ภาคเอกชน เช่น ห้องสมุด 
ปตท. แห่งประเทศไทย 
ห้องสมุดสมาคม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน 
5.3 ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ของ
สถาบันการศึกษา เช่น
ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

นิกส ์
6. การ
ประสานงาน 
ระหว่างบุคคล 

6. การถ่ายทอด
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจาก
การวิจัยและ
พัฒนา 

6.1 หน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น เช่น 
- องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 
- ส านักงานพัฒนาชุมชน 
-ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
6.2 ชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน 
 

1. ประสานงานการ
จัดถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับ
กลุ่มผู้ประกอบการ
ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
ในท้องถิ่น 
2. สนับสนุนข้อมูล
และให้ค าปรึกษา
แนะน า 

1. สัญญา/
ข้อตกลง  
ความร่วมมือ/
บันทึกความ
เข้าใจ  
2. แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม/
สัมมนา 
3. โทรศัพท์/
โทรสาร 
4. สื่อเล็กทรอ
นิกส ์
5. การ
ประสานงาน 
ระหว่างบุคคล 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(9)  
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วน

ราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   
- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
- ประเดน็การแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็น  
   ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่สามารถก าหนดสภาพการแข่งขันที่ชัดเจนได้ เนื่องจาก 

กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองนโยบายรัฐ และให้บริการสาธารณะแก่
ภาคประชาชน ซึ่งภารกิจจะไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน และไม่แข่งขันกับภาคเอกชน   แต่อย่างไรก็ตาม 
อาจเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในบางภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายคลึงกัน 
หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มีให้การบริการด้านวิทยาศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันได้ ผลการเปรียบเทียบดัง
ปรากฎในตาราง 

 
ตารางที่ 1ตารางที่ 133  แสดงแสดงสภาพการแข่งขันของสภาพการแข่งขันของกรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยโดยจ าแนกตามจ าแนกตามภารกิจภารกิจ  
 

ภารกิจ/ประเภท
การแข่งขัน 

คู่แข่ง  ประเด็นการแข่งขัน  ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

1. การวิเคราะห์/ ทดสอบวัตถุดบิและผลิตภัณฑ ์และสอบเทียบเครื่องมือ 
การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

1. หน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่  
-สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
-ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
2. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบนัอาหาร 
- สถาบนัการศึกษา เชน่ ม.พระจอม
เกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภฎัฯ 
- สถาบนัไฟฟาูและอิเลคทรอนกิส์ 
3. ห้องปฏิบัติการจากภาคเอกชน 
เช่น  
- บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง จ ากัด 

1. ความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์ทดสอบ 
 
2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 
 
3. การบริการทดสอบที่
หลากหลาย  
 

 
4.ความรวดเร็วและ
สะดวกในการให้บริการ 
 

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้รับการยอมรับ 
และเชื่อถือ เนื่องจากได้รับ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล  
2.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี
องค์ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเร่ือง/เฉพาะทางน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ เชน่ด้านวัสดุ
สัมผัสอาหาร ดา้นยาง ดา้นแก้ว 
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี
รายการวิเคราะห์ทดสอบ สอบ
เทียบที่หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 
4. จัดท าระบบการรับบริการ
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ภารกิจ/ประเภท
การแข่งขัน 

คู่แข่ง  ประเด็นการแข่งขัน  ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

- บริษัทโปรเฟสชั่นเนล เทสติง้  
- บริษัทการบนิไทย จ ากัด  
- สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุุน) 
- บริษัท ปตท. จ ากัด. 
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
4. บริษัทข้ามชาติที่มีสาขาอยู่ใน
ประเทศไทย เชน่  
- SGS Thailand 
- IQA laboratory  
- Intertek testing service  
- TÜV Rheinland  

ด้วยระบบ MOST Onestop 
Services ที่สามารถ
ประสานงานรับส่งตัวอยา่ง
ระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นการบูรณาการ
ภายในกระทรวง 

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะ
เช่นเดียวกัน เช่น SGS, IQA, 
Intertek, TÜV Rheinland 
 

1. ความสะดวก ในการใช้
บริการ และ อัตราค่าใช้
บริการ 
2. ความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 
3.ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   ทางที่หลากหลาย  
  (องค์ความรู้) 

1.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี
อัตราค่าบริการที่ถูกกว่าคู่แข่งใน
ต่างประเทศ 
2. ห้องปฏิบัติการของ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ได้รบัการ
รับรองตามมาตรฐานสากล 
3. องค์ความรู้เฉพาะทาง
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

2. การรับรองระบบงานห้องปฏบิัติการ 
2.1 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 

การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.
2511 ก าหนดขอบข่ายสาขาการ
รับรองให้แต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ให้การรับรอง 3 หน่วยงานคือ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และอีก 2 
หน่วยงานคือ 
1.ส านักงานมาตรฐาน 
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
3. ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มอกช.) 
อย่างไรก็ตามการด าเนินงานมีบาง
ขอบข่ายสาขาการรับรองเท่านัน้ที่
ซ้ าซ้อนกัน 

1. ความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงาน 
2. การน าผลการรับรองไป
ใช้ประโยชนไ์ด ้
3.ระยะเวลาในการขอการ
รับรอง 

1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มี
การลงนามยอมรับร่วมกับ 
APLAC และ ILAC 
2. สาขาสิ่งแวดล้อม  สาขา
อาหารสัตว์ สาขาเคมีภัณฑ์ 
(เฉพาะที่ไมไ่ด้ใชท้ ายา) สาขา
อุตสหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยาง สาขา
อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ มีจ านวน
ห้องปฏิบัติการยื่นขอการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
อัตราเพิ่มสูงขึ้น  
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ภารกิจ/ประเภท
การแข่งขัน 

คู่แข่ง  ประเด็นการแข่งขัน  ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

- 
 

- 
 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
สามารถให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศได้
แล้ว  โดยการด าเนินงานเน้น
ประเทศที่ไม่มีหน่วยรบัรองใน
ประเทศ 

2.2 การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏบิัติการ 
การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

ไม่มีคู่แข่ง เนื่องจาก คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติมีมติมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็น
หน่วยงานที่รับผดิชอบตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ในการด าเนินการ
รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบดา้นฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับรองผู้จดัโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญ และรับรองผู้ผลิตวสัดุอ้างอิง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 
คร้ังที่ 2-1/2553เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน2553 ซึ่งมีหนังสือ อก0707/8408 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ถึง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

หน่วยรับรองในอาเซียนยังไม่ไดใ้ห้
การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญ  
 

หน่วยรับรองในอาเซียน
เร่งพัฒนาเพื่อขยาย
ขอบข่ายให้การรับรองผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญ 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ได้
ด าเนินงานรบัรองผู้จัดโปรแกรม
การทดสอบความช านาญ ใน
อาเซียนเนื่องจากหน่วยรับรอง
อื่นยังไม่มีการรับรองในสาขานี้
จึงเป็นโอกาสดีในการขยายงาน
ออกไปสู่อาเซียน  

3. การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

หน่วยงานที่ด าเนินการดา้นกิจกรรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏบิตัิการ
ได้แก ่
1.สถาบันอาหาร (NFI) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(เน้นด้านอาหาร ) 
2.กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ (DMSc) 
(เน้นด้านการแพทย์และอาหาร ) 
3.บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(เน้นด้านอาหาร ) 

ความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรมในสาขา
ตามความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ได้รับ
การรับรองตามระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 สามารถ
ให้บริการกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญทัง้ 5 สาขา ได้แก่ สาขา
อาหาร สาขาเคมี  สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และ
สอบเทียบ   

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

1. Food Analysis Performance 
Assessment Scheme (FAPAS)  
2.National Association of 
Testing Authorities, Australia 
(NATA) 

1.กระบวนการให้บริการ 
 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. กระบวนการให้บริการมี
ความคล่องตัวสามารถคิดต่อ
ประสานงานได้รวดเร็ว 
2.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับกรมวิทยาศาสตร์
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ภารกิจ/ประเภท
การแข่งขัน 

คู่แข่ง  ประเด็นการแข่งขัน  ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

   
 
 
 
 

บริการมีราคาถูกกว่าการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศเนื่องจากลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่าง
ระหว่างประเทศ 

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยจีากการวิจัยและพัฒนา 
การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

- หน่วยงานภายในกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
   แห่งชาต ิ
4. ส านักงานปลัดกระทรวง 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
- หน่วยงานรัฐอื่นๆ  
1. สถาบันการศึกษาต่างๆได้แก ่  
   มหาวิทยาลยัราชภัฎ มหาวทิยาลัย 
   ราชมงคล ฯลฯ 
2. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 
    กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. หน่วยงานในท้องถิ่น 
 

1. คุณภาพผลงานวิจัย
และพัฒนา 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ได้จากการวิจยัและ
พัฒนาไปสนบัสนุน
ผู้ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
 

 

1. ผลงานวิจัยเทคโนโลยีดา้น
ต่างๆเชน่ วัสดุศาสตร์ เซรามิก 
การแปรรูปอาหารและสมนุไพร  
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ มุ่งเน้น
เทคโนโลยทีี่สามารถประยุกต์ใช้
ได้อย่างเปน็รูปธรรม และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
จริง เพื่อให้ชุมชนพัฒนา
คุณภาพสินคา้ OTOP ให้ได้
มาตรฐาน มผช. และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน
สามารถสร้างงาน สรา้งรายได้ 
ให้แก่กลุ่มเปูาหมายดังกล่าว  
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สามารถให้บริการวิจัยพัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก 
ได้ครบวงจร ผูป้ระกอบการ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยไีด้ 
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ให้บริการด้านการผลติน้ า
สะอาดให้กับชุมชน ได้แก่ 
เครื่องกรองน้ าดื่มระดับชุมชน 
การผลิตสารกรองสนิมเหล็ก
และเครื่องกรองน้ าระดับ
ครัวเรือน 

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

ไม่มีสามารถก าหนดสภาพการแข่งขันนอกประเทศได้ เนื่องจากยังไม่มีภารกิจครอบคลุมภายนอก
ประเทศ 
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ภารกิจ/ประเภท
การแข่งขัน 

คู่แข่ง  ประเด็นการแข่งขัน  ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

5. บริการข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การแข่งขัน
ภายในประเทศ  

1. แหล่งบริการสารสนเทศด้าน  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชน่ 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
ห้องสมุดเฉพาะของภาครัฐและ
เอกชน 

2. แหล่งข้อมูลบนโลกออนไลน์  

1. ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (resources) 
2. ด้านกระบวนการ
ขัน้ตอนการให้บริการ 
3. ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิง่อ านวยความ
สะดวก  โครงสรา้งพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. 5. คุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 
6.สถานะภาพขององค์กร 

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 9001-20015 ให้บริการ
ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจใน
ระดับมากต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดจากกค่าเฉลี่ยของด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ (แหล่งที่มา : รายงาน
วิจัยการเทียบเคียงความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการด้าน
ความสามารถในการให้บริการ
เอกสารฉบับเต็มของห้องสมุด. 

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

ไม่มีสามารถก าหนดสภาพการแข่งขันนอกประเทศได้ เนื่องจากยังไม่มีภารกิจครอบคลุมภายนอก
ประเทศ 

6. การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

1. หน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่  
-สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
-ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
2. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น  
- สถาบนัการศึกษาตา่ง ๆ  
3. ภาคเอกชน เช่น  
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุุน) 
- บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

1. หลักสูตรฝึกอบรมตรง
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 
2. การยอมรับของ
ผู้รับบริการในดา้น
วิทยากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
และมาตรฐานของ
หลักสูตร 
 
 
 

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี
หลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกสาขา ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 9001-20015 มี
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่
ทันสมัย  
 

การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 
 
 

สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย การพัฒนาหลักสูตรเป็น
ภาษาตา่งประเทศเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการมี
ความเสียเปรียบดา้นทักษะ
ภาษาตา่งประเทศ  

ที่มา: การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ เดือน มกราคม 2556 
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(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
 - การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
   (- ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร)  
  (- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร)  
 

ตารางที่ 1ตารางที่ 144  แสดงแสดงปัจจัยแห่งการประสบความส าเร็จและปัจจัยสภปัจจัยแห่งการประสบความส าเร็จและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสภาพการาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสภาพการ
แข่งขันของกรมวิทยาศาสตร์บริการแข่งขันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 

ปัจจัยแห่งการประสบความส าเร็จ 
ปัจจัยภายใน 

1. นโยบายขององค์กรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกของหน่วยงานสนับสนุน 

2. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีทักษะ ประสบการณ์ และองค์ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลาย

สาขา พร้อมให้บริการ 
4. มีบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 
5. ให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

ปัจจัยภายนอก 
1. กติกาการแข่งขันในตลาดโลกได้มีการก าหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ด้านคุณภาพ และมาตรฐาน ท าให้มีความ

ต้องการทั้งด้านการวิเคราะห์ทดสอบท่ีซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การ
พัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ต่างๆ สูงขึ้น  

ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
ปัจจัยภายใน 

1. การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
2. การปรับโลกทัศน์และทัศนคติในการท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 

ปัจจัยภายนอก 
1. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้มีคู่แข่งจากภายนอกประเทศ ท าให้หน่วยงานต้องเร่งปรับตัว 

- เร่งสร้างความเข้มแข็งด้านการสื่อสารและการด าเนินงานด้วยภาษาอังกฤษ 
- เตรียมระบบการให้บริการแก่ลูกค้าต่างประเทศ 
- การปรับมาตรฐานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ านวน
คู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ในการปฏิบัติงานต้องใช้องค์ความรู้มากขึ้น  

 
ที่มา: การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ เดือน มกราคม 2556 
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- การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
 

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 
         การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือภายใต้นโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและบูรณาการความเชื่อมโยงด้านการให้บริการ เกิดนวัตกรรมการพัฒนา
ระบบการให้บริการแบบ MOST Onestop Services 
   

(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- แหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง  
- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วน

ราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 
- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้  

 
ข้อมูลของคู่แข่งสามารถหาได้จาก 
1. เอกสารเผยแพร่และผลการด าเนินงาน ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในรูปเอกสาร และในเว็ป

ไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
2. ข้อมูลจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการส ารวจ สอบถามจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

และกลุ่มเปูาหมายในประเด็นต่างๆ  
3. การเข้าร่วมฟังการสัมมนา 
4. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ 
5. ข่าวสารและสื่อทุกชนิด 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
 

(12)   ความท้าทายเชิงยุทธศาสตรแ์ละความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธ

กิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 
 
ความท้าทายตามพันธกิจ 
1.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ บริการทดสอบและสอบเทียบอย่างมืออาชีพ ได้รับรองตามมาตรฐานสากล ทุก

ภารกิจ  
2. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต  การบริการ และวิสาหกิจชุมชน  
3.  การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในประเทศไดม้าตรฐานเพิ่มขึ้น 
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4. การพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มศีักยภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกัน 

5. พัฒนาระบบการให้บริการเป็นระบบ E-Library เต็มรูปแบบ 
6. การพัฒนาสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 
7. การขยายการให้บริการสู่ระดับอาเซียน 
 
ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
1. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติทีช่ัดเจนและต่อเนื่อง และการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการที่ที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีที่สุด เพื่อให้

การท างานในภาพรวมของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่จ ากัดท้ังด้านปริมาณ
และความเชี่ยวชาญ รวมถึงช่องว่างของข้าราชการระดับช านาญการพิเศษกับระดับปฏิบัติการ 

2. การพัฒนาบุคลาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เตรียมบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่สาคัญ (ผู้บริหารและนักวิชาการ

ระดับสูง) และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับส่วนราชการ 
4. การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
1.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรองตามมาตรฐานสากล ทุกภารกิจ คือ ด้านการทดสอบ สอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง มาตรฐาน  ISO/IEC 17025   ด้านการทดสอบความช านาญได้รับการ
รับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17043 ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง มาตรฐาน  ISO/IEC 
17011  และด้านการพัฒนาบุคลากรได้รับการรับรอง มาตรฐาน  ISO/IEC 17024 เป็นต้น 

2.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกระดับ 
3.  บุคลากรปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ เป็นมืออาชีพ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
     ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(13)   องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน  
        การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางและ
วิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อ 

1) วศ. ได้จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า  โดยน าข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญเหล่านั้น ดังนี้ 

- กระบวนการจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มาขอรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
น าข้อมูล/ข้อคิดเห็นจากผู้มาขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาน าเสนอที่ประชุมระดับผู้บริหาร
พิจารณาประกอบในการก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่านั้น ๆ  

- กระบวนการนั้น ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ วศ.  
- ประสานงานระดับส านัก/โครงการ/กองในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้าง

คุณค่า ตามหลักเกณฑ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการระดับผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และคณะกรรมการติดตามก ากับ ดูแล การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ วศ. 
และใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  โดยที่ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการนั้นเป็นส าคัญ ได้แก่ 

รายช่ือกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1. การบริการการทดสอบ และสอบเทียบ  1.1   ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  

        ISO/IEC 17025 
 1.2   การทดสอบใช้วิธีมาตรฐานสากล/หรือมาตรฐานที่ 
        ราชการก าหนด เช่น ASTM  ISO  มอก.  มผช. 

2. การพัฒนาและรับรองความสามารถ 
   ห้องปฏิบัติการ 

 2.1   หน่วยรับรองระบบงาน  ห้องปฏิบัติการได้
ด าเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 
 2.2   ห้องปฏิบัติการของผู้มาขอรับบริการได้รับการรับรอง  
        มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
2.3 หน่วยจัดการทดสอบความช านาญของผู้มาขอรับ

บริการได้รับการ 
       รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ ILAC G 13  

3. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  3.1 การวิจัยสามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีนักวิจัย 
      ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น เซรามิก แก้ว ยาง 
      และพลาสติก 
 3.2 กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการ 
      พัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น GMP   
      HACCP  
3.3 สินค้า OTOP ได้รับมาตรฐาน มผช.  
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รายช่ือกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
 3.4  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ใช้วิธีมาตรฐานสากล/ 

       หรือมาตรฐานที่ราชการก าหนดเช่น ASTM  ISO   
       มอก.  มผช. 

4. การบริการสารสนเทศหอสมุด 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  การบริหารงานได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน  
     ISO 9001 

5. การพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลย ี

5. การบริหารงานได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  
    ISO 9001 

                                
ส าหรับกระบวนการสนับสนุน นั้น  วศ. ก าหนดกระบวนงานสนับสนุน ไว้ ดังนี้ 

1.  กระบวนงานการพัฒนาระบบบริหาร  
2.  กระบวนงานการตรวจสอบภายใน  
3.  กระบวนงานบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) 
4.  กระบวนการเงินและงบประมาณ 
5.  กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6.  กระบวนงานพัสดุ 
7.  กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  กระบวนงานสารบรรณ 
9.  กระบวนงานการประชาสัมพันธ์ 
10. กระบวนงานบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และทั่วไป 

     2)  ได้มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (อย่างน้อย คือ Work Flow และ มาตรฐานคุณภาพงาน) 
     3)  เผยแพร่มาตรฐานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน าไปปฏิบัติ  
      คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนงานเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกันอย่างทั่วถึงและ 
          ยึดถือปฏิบัติ 
     4)  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ก าหนดได้ 
                ส าหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่จะมีการสอนงานตามข้อก าหนดในคู่มือและมีการพัฒนาบุคลากร  
         อยู่เป็นประจ าให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
     5)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ (ท่ีด าเนินการลดขั้นตอนแล้ว)  

      วศ. น าผลการปรับปรุงดังกล่าวมาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดย 

            -   จัดประชุมบุคลากร วศ.ทุกระดับเพ่ือชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นในการก าหนดแนว 
          ทางการปรับปรุงกระบวนงานที่สร้างคุณค่าท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงาน 
           -   ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนงานที่สร้าง 
           คุณค่า เช่น การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  

-  การพัฒนาระบบควบคุมภายใน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานและ 
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- จัดท าคู่มือเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานระดับผู้บริหาร จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การท างาน และร่วมกันหา
แนวทางเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานที่สร้างคุณค่าให้มีประสิทธิภาพ และยังได้มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) 
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและผ่าน website ท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน ขณะเดียวกันยังเผยแพร่สู่สาธารณะด้วย โดยมีช่องทางการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ได้แก่ website /webboard จดหมายข่าว  วารสาร / 
แผ่นพับ และทาง E-mail 

   กระบวนการสร้างคุณค่า ของ วศ. มี 5 กระบวนการ   
รายช่ือกระบวนการสร้างคุณค่า คู่มือกระบวนการ 

๑. กระบวนการบริการทดสอบและสอบเทียบ      ระบุไว้ในระบบ ISO/IEC 17025  
    (เอกสารควบคุม เก็บไว้ที่โครงการ) 

๒. กระบวนการพัฒนาและรับรองความสามารถ 
    ห้องปฏิบัติการ  
     ๒.๑ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ  
     ๒.๒ การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  

 
 
    ระบุไว้ในระบบ ISO/IEC 17011 
    ระบุไว้ในระบบ ISO/IEC 17043 

๓. กระบวนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี      ระบุไว้ในระบบ ISO 9001  
๔. การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ระบุไว้ในระบบ ISO 9001 

(เอกสารควบคุม เก็บไว้ที่ส านัก) 
๕. การพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ระบุไว้ในระบบ ISO 9001 

(เอกสารควบคุม เก็บไว้ที่ส านัก) 
 

   กระบวนการสนับสนุนของ วศ. มี 10 กระบวนการ   
รายช่ือกระบวนการสนับสนุน คู่มือกระบวนการ 

1.  กระบวนงานการพัฒนาระบบบริหาร - 
2.  กระบวนงานการตรวจสอบภายใน  
3.  กระบวนงานบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)  (ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักเทคโนโลยี 

     ชุมชน) 
4.  กระบวนการเงินและงบประมาณ  - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
5.  กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
6.  กระบวนงานพัสดุ  กระบวนการประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วย 

     วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7.  กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.  กระบวนงานสารบรรณ  
9.  กระบวนงานการประชาสัมพันธ์  ระบุไว้ในระบบ ISO 9001 
10. กระบวนงานบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
     และท่ัวไป 

 ระบุไว้ในระบบ ISO 9001 
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- แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพ่ือให้เกิดผลการ

ด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
ด้านพันธกิจ 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 9001   ISO/IEC 
17025 ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

 
ด้านปฏิบัติการ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการสื่อสารทั้งภายใน 
ภายนอกองค์การ ให้มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงท้ังองค์การ  

2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มากข้ึน 
3. เพ่ิมช่องทาง/วิธีการ ในการตอบสนองหรือสื่อสารกับผู้มาขอรับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และความน่าเชื่อถือ 
4. การสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินการอย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น อย่างต่อเนื่องตาม

ปริมาณงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมข้ึน 
 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีโลก 
2. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
3. สร้างวัฒนธรรมการรักองค์กร 
4. การสร้างขวัญก าลังใจของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตอบแทนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในรูปแบบต่างๆ (เช่น การยกย่องชมเชย การพิจารณาเงินเดือน เงินรางวัล เป็น
ต้น) 

5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถท างานในระดับสากลมากขึ้นโดยการเข้าไปมีส่วน
ร่วม หรือมีบทบาทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างประเทศมากขึ้น 


