
  ๑  

แผนปฏิบัติราชการ 

กรมวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



  ๒ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ส าหรับแผนระดับที่ ๒ 
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประ เด็นเศรษฐกิจฐานราก   
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และ แผนระดับ ๓ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของส านักงานเศรษฐกิจเกษตร และนโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ แบ่งออกเป็น ๕ เรื่อง ได้แก่  
๑. เรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการทดสอบ สอบเทียบ ให้กับภาคอุตสาหกรรม 
 ๑) โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 
 ๒) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า 
 ๓) ผลผลิต: สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 
๒. เรื่อง การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล 
 ๑) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (SMEs) 
 ๒) โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน 

และหุ่นยนต์ 
 ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
 ๔) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
 ๕) โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 



  ๓ 

๖) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
๗) ผลผลิต: ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 

๓. เรื่อง การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันให้กับเศรษฐกิจ 

๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

๒) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน 
๓) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  
๔) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และ

ความมั่นคง 
๕) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศและขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยี  
๔. เรื่อง การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี 

๑) ผลผลิต: ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 
๕. เรื่อง การพัฒนาคลังข้อมูลและระบบดิจิทัลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๑) โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ  

๒) ผลผลิต: การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓) ผลผลิต: การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งนี้  การด าเนินการแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวม ๔๗๖.๖๘๑๔ ล้านบาท 

 

ส่วนที่ ๒    ความสอดคล้ องกั บ แผน  ๓  ระดับ  ตามนั ยยะของมติ คณ ะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  

๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 

๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 



  ๔ 

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

๑. น าผลจากการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรม
ชีวภาพ โดยสร้างประโยชน์จากความหลากลายทางชีวภาพและต่อยอดจากภาคการเกษตรของไทย พัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารให้มีความโดดเด่นในด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการอาหารไทยให้สามารแข่งขันได้ในตลาดโลก  

๒. พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตทางด้านวัสดุศาสตร์ที่
สามารถน าไปใช้ต่อยอดและประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึง
การพัฒนาวัสดุขนิดใหม่เพ่ืองานทันตกรรม 

๓. สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ
การบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและ
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิท และการบริการทดสอบหุ่นยนต์ของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายหุ่นยนต์
ตามมาตรฐานสากล 

๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพ่ือการร่วมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เชื่อมโยงระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ สถาบันการศึกษา และ ภาคเอกชน 
สร้างกลไกการบูรณาการระบบงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ
จากนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประเทศ 

๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมและยกระดับ ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ 
สมรรถนะ ทักษะ ทางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในภาคการผลิตให้สามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แข่งขันได้ในเวทีการค้าสากล 

๖. พัฒนาระบบงานดิจิทัลของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบริการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพได้ผ่านการเชื่อมโยงและบูรณา
การฐานข้อมูลที่อยู่แล้วในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) เป้าหมาย :  

๓. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 



  ๕ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

น าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาด ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองในท้องถิ่น  

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที ่๑ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. สามารถขับเคลื่อนและผลักดันการวิจัยและพัฒนาไปสู่
นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านกลไกโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพที่เอ้ือต่อการระบบนิเวศ
นวัตกรรม 

๒. สามารถตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. สร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑.๒.๑) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาเกษตรสร้างค่า 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

๓. พัฒนาบริการแห่งอนาคต 

 เป้าหมายของแผนย่อย   

๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 

๒. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  

 

 



  ๖ 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

    สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์  

 (๑.๒.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนย่อย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

๒. พัฒนาการบริหารจัดการน้ า  

 เป้าหมายของแผนย่อย : การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

    สามารถวิจัยพัฒนาพัฒนาระบบบ าบัดของเสียจากครัวเรือน 
ระบบน าโลหะทองค าจากน้ าทิ้งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมาใข้ใหม่ ระบบก าจัดกลิ่น
โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิด ระบบการบ าบัดน้ าเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวของวิสาหกิจชุมชน กระบวนการ
ก าจัดมลพิษจากการผลิต 

 (๑.๒.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: แผนย่อย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน  

 เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

    สามารถวิจัยพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐานด้าน
วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการและต่อยอดได้ในอนาคต 

 (๑.๒.๕) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: แผนย่อย
ด้านปัจจัยสนันสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีส าคัญ  

๒. พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่
เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  

 เป้ าหมายของแผนย่ อย  จ านวน โครงสร้ าง พ้ื นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 



  ๗ 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

    สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ การทดสอบ สอบเทียบด้วยเทคนิคใหม่ และการพัฒนา
ศักยภาพด้านการทดสอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

 

  (๒) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดข้อจ ากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

 (๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างระบบนิเวศ
ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม 

 แนวทางการพัฒนา : ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย : อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้นประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

สร้างระบบนิเวศน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เช่นการร่วมพัฒนามาตรฐานใน
การทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการควบคุมคุณภาพและการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือ
ยกระดับให้ได้มาตรฐาน 

 

    (๓) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

 (๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นและ
กระจายอย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  



  ๘ 

น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ 

 (๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การยกระดับ
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  

 เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการได้ ตลอดจนลงพ้ืนที่เพ่ือให้ค าปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการ ร่วมตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน จนเข้าสู่กระบวนการยื่นขอมาตรฐานได้ส าเร็จ 

 

    (๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 (๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพที่รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตเอ้ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม  

 (๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
ที่เก่ียวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

 เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารให้ เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรรมชีวภาพ และเข้าถึงบริการพ้ินฐานด้านคุณภาพที่เหมาะและทันสมัย ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร การน ากระบวนการทาง
ประสาทสัมผัสมาใช้ในการหาทิศทางที่ผู้บริโภคยอมรับ และตรงกับความต้องการของตลาด 



  ๙ 

    (๕) ประเด็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 (๕.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพที่รองรับการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ด้วยการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิท และ
การบริการทดสอบหุ่นยนต์ของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายหุ่นยนต์ตามมาตรฐานสากล 

 (๕.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับการท าวิจัยต่อยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทส าหรับโครงสร้างอากาศยานด้วยปฏิเทคโลยีชั้นสูงเพ่ือเตรียมการผลักดันกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 

(๖) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 (๖.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้าหมาย  

๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

๒. ภาครัฐมีการด าเนินการที่ มีประสิทธิภ าพด้วยกา รน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. พัฒนาระบบงานดิจิทัลเพ่ือการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 



  ๑๐ 

๒. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการช่วยปฏิบัติงาน
ให้ได้ตามมาตรฐานสากลได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

(๖.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: การพัฒนาบริการ
ประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา : 

๑.  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

๒. พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการกิจกรรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการด้วยระบบงานดิจิทัล ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประมวลผล
ด้วยตนเองได้ 

 

(๗) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๗.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

สร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง การทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยาน 

 (๗.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 เป้าหมายของแผนย่อย : คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง 

 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

สร้างธรรมภิบาลในการบริหารงาน และสร้างความตระหนักใน
การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัด
กิจกรรมส่งเสริม เชิดชูบุคลากรตัวอย่างในหน่วยงาน  



  ๑๑ 

    ๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

(๑) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ประเด็น ๓ อุตสาหกรรมอาหาร 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงานยุทธศาสตร์กลุ่มอาหารเป้าหมาย: พัฒนา
กระบวนการท างานตามกลุ่มประเภทอาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ 

๓) กิจกรรม : พัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ (บูรณาการร่วมกับแผนงานทางด้าน
เกษตรและเศรษฐกิจชีวภาพ) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการก าหนดกลุ่มอาหารเป้าหมาย อาทิ 
อาหารแปรรูป หรืออาหารทางการแพทย์ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  

 (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการ
ด าเนินการของอุตสาหกรรมอาหาร 

 (๒) เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

(๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ประเด็น ๕ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และประเด็น ๖ ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน: จัดท าแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๓) กิจกรรม  

 (๑) สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มีบทบาทส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ  

 (๒) พัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล
มุ่งสู่การพัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าสูง (ระดับ high end) 

 (๓) สร้างศักยภาพในระดับประเทศ/พ้ืนที่/ชุมชนท้องถิ่น รองรับยกระดับ
การผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  

 (๑) มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการ ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

 (๒) มีนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมาตรฐานระดับสากล 
 (๓) รายได้ของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนจากสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 



  ๑๒ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ :  

วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความ
ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่
เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
และน้ า 

๒) เป้าหมายรวม  

 (๑) ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน
รากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

   (๒) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์
คุณค่าสินค้าและบริการ  

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

(๑) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
(๒) เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามรถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

  (๓.๒) แนวทางการพัฒนา 

(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

(๒)  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  (๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

(๑)  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 
 



  ๑๓ 

  (๔.๒) แนวทางการพัฒนา 

(๑) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ไม่มี) 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ -  

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ - 

๔) ตัวชี้วัด - 

๕) กลยุทธ์ - 

 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ชื่อแผนระดับที่  ๓ : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร 

 ชื่อแผนระดับที่  ๓ : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี  (พ .ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๕) ของส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 



  ๑๔ 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

  เป็นองค์กรชั้นน าระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
  ๑. ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ (MSTQ)          

  ๒. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

  ๓. วิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ 
รวมทั้งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและชุมชน 

  ๔. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการทดสอบ 
สอบเทียบ ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

๑) เป้าหมาย 

 ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงบริการทดสอบ สอบเทียบที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และมีบทบาทในการก าหนดมาตฐานคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และมาตรฐานวิธีการทดสอบที่
ตอบสนองบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทันต่อความต้องการ 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑) จ านวนรายการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ขอรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทีเ่พ่ิมขึ้น 

๒๖ รายการ 

๒) จ านวนรายการทดสอบใหม่ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับ
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

๕ รายการ 

๓) จ านวนร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่พัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

๓ ร่าง 

๔) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๕ 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑) ให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุมในทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  

 (๓.๒) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของ
ทุกภาคส่วนและได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล  



  ๑๕ 

 (๓.๓) ยกระดับสมรรถนะห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มี
ความสามารถตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า 

 (๓.๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีการควบคุมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการทดสอบ สอบเทียบที่ได้มาตรฐาน 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๔.๑) โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 

  (๔.๒) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
สินค้า 

  (๔.๓) แผนงานตามผลผลิต: สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการของ
ประเทศตามมาตรฐานสากล 

๑) เป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ จนได้
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และ
แข่งขันได้ในเวทีการค้าระดับสากล 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑) จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตที่ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๑๐ ราย 

๒) จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๓๐ ราย 

๓) จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ๑๒๕ ราย 

๔) จ านวนผู้ประกอบการน าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ ๓๕๐ ราย 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑) ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐาน
เพ่ือสร้างความม่ันใจของค่าจากวัดของห้องปฏิบัติการ 

 (๓.๒) พัฒนาและยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และส่งเสริม
ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

 (๓.๓) จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และพัฒนาวัสดุอ้างอิง
เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 (๓.๔) ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 



  ๑๖ 

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (SMEs) 

  (๕.๒) โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ 

  (๕.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรม
อาหาร 

  (๕.๔) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

  (๕.๕) โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

  (๕.๖) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหาร 

  (๕.๗) แผนงานตามผลผลิต: ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ 

 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจ 

๑) เป้าหมาย 

 ได้ผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม เทคนิค องค์ความรู้ทางวิชาการที่ เกิดจากการ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้า และสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑) จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

๑๐๕ ราย 

๒) จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ๔๙๐ ราย 

๓) จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา / บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ 

๑ เรื่อง 

๔) จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ๒๐ ชุมชน/ท้องถิ่น 

๕) ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ ๑๐ 

๖) จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิงลึก
หรือน าไปใช้แก้ปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๑ เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

๗) จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน ๑ เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 



  ๑๗ 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑) ศึกษา วิจัย ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรม ในการน าไปต่อยอดสินค้าและบริการ 

 (๓.๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการและชุมชน ให้ค าปรึกษา 
ส่งเสริมในทางเทคนิควิชาการ เพ่ือการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่มาตรฐาน 

 (๓.๓) ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโลยีเพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิต
ของผู้ประกอบการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 (๔.๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 

 (๔.๒) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน 

 (๔.๓) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ 

 (๔.๔) โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคมชุมชน และความม่ันคง 

 (๔.๕) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

 

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑) เป้าหมาย 

 ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะ
และสมรรถนะที่รองรับความต้องการทางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของปัจจุบันและอนาคต 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑) ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร ระดับ ๕ 

๒) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการ
ผลิตและบริการ 

ร้อยละ ๙๐ 

๓) จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

๑๐,๐๐๐ คน 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑) จัดการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ และ
แบบออนไลน์ ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 



  ๑๘ 

 (๓.๒) ให้การรับรองความสามารถบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพ 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 (๔.๑) แผนงานตามผลผลิต: ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนา 

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการพัฒนาคลังข้อมูลและระบบดิจิทัลของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

๑) เป้าหมาย 

 หน่วยงานมีระบบการให้บริการที่ทันสมัย เข้าถึงได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล โดยมีคลังข้อมูลและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพในรูปแบบดิจิทัลที่เปิดกว้างและพร้อมให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑) จ านวนระบบ/เทคโนโลยีที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๑ เรื่อง 

๒) จ านวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล ๑,๐๐๐ เรื่อง 

๓) จ านวนผู้ใช้บริการที่สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและ
บริการ 

๖,๐๐๐ ราย 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๓.๑) พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน 

(๓.๒) พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตณ์และเทคโนโลยี
และฐานข้อมูลดิจิทัล 

(๓.๓) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศในภาคการผลิตและบริการ 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 (๔.๑) โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

 (๔.๒) แผนงานตามผลผลิต: การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 (๔.๓) แผนงานตามผลผลิต: การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 



  ๑๙ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานมีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ และมีการน าส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๐ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๔๗๖.๖๘๑๔ ล้านบาท  

ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

๑. เรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการทดสอบ สอบเทียบ 
ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

๘๔.๙๖๐๙ ๘๔.๙๖๐๙ - - - - 

 ๑. โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร ๔๐.๑๘๒๔ ๔๐.๑๘๒๔ - - - - 

๒. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้า 

๘.๗๘๑๘ ๘.๗๘๑๘ - - - - 

๓. ผลผลิต: สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ ๓๕.๙๙๖๗ ๓๕.๙๙๖๗ - - - - 

๒. เรื่อง การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

๗๙.๙๐๒๒ ๗๙.๙๐๒๒ - - - - 

 ๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (SMEs) ๑๖.๐๕๒๕ ๑๖.๐๕๒๕ - - - - 

๒. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ 

๔.๙๒๐๐ ๔.๙๒๐๐ 
- - - - 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมือง
นวัตกรรมอาหาร 

๙.๕๗๔๗ ๙.๕๗๔๗ 
- - - - 

๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ๘.๔๖๗๒ ๘.๔๖๗๒ - - - - 



  ๒๑ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 ๕. โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

๑๐.๒๖๒๘ ๑๐.๒๖๒๘ 
- - - - 

๖. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสอบเทียบรองรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

๑๐.๒๗๔๕ ๑๐.๒๗๔๕ 
- - - - 

๗. ผลผลิต: ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ 

๒๐.๓๕๐๕ ๒๐.๓๕๐๕ 
- - - - 

๓. เรื่อง การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจ 

๘๑.๕๖๑๖ ๘๑.๕๖๑๖ 
- - - - 

 ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 

๑๘.๖๙๔๐ ๑๘.๖๙๔๐ 
- - - - 

๒. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน ๕๒.๑๖๖๓ ๕๒.๑๖๖๓ - - - - 

๓. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ  

๑.๑๒๐๐ ๑.๑๒๐๐ 
- - - - 

๔. โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา สร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง 

๒.๗๔๓๖ ๒.๗๔๓๖ 
- - - - 

๕. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  

๖.๘๓๗๗ ๖.๘๓๗๗ 
- - - - 



  ๒๒ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

๔. เรื่อง การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี ๘.๔๓๖๕ ๘.๔๓๖๕ - - - - 

 ๑. ผลผลิต: ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนา 

๘.๔๓๖๕ ๘.๔๓๖๕ 
- - - - 

๕. เรื่อง การพัฒนาคลังข้อมูลและระบบดิจิทัลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ๒๑.๗๑๓๗ ๒๑.๗๑๓๗ - - - - 

 ๑. โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

๓.๖๓๖๖ ๓.๖๓๖๖ 
- - - - 

๒. ผลผลิต: การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖.๕๗๗๕ ๖.๕๗๗๕ - - - - 

 ๓. ผลผลิต: การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑๑.๔๙๙๖ ๑๑.๔๙๙๖ 
- - - - 

๖. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒๐๐.๑๐๖๕ ๒๐๐.๑๐๖๕ - - - - 

รวมทั้งสิ้น  ๔๗๖.๖๘๑๔ ๔๗๖.๖๘๑๔ - - - - 

 

 


