
 
  



ค ำน ำ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการนั้น โดยให้จัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์กรที่มี  
ขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย ประกอบกับความท้าทายและความเสี่ยงจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) การปรับใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการท างาน เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้
องค์กรและบุคลากรภาครัฐต้องปรับตัวปรับปรุงวิธีการท างาน พัฒนานวัตกรรมการให้บริการตลอดจน  
ปรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2566 - 2570  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าค าของบประมาณ และเป็น
แผนที่น าทางการปฏิบัติงานโดยยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วม เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2566 - 2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ส านักงานเลขานุการกรม 
กุมภาพันธ์ 2566 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหำร 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการนั้น โดยให้จัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์กรที่มี  
ขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2566 - 2570  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าค าของบประมาณ และเป็น
แผนที่น าทางการปฏิบัติงานโดยยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วม เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2566 - 2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการก ากับ 
ดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าว ต้องรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และพัฒนานวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือรองรับงานบริการทางด้านสาธารณสุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ มีดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรน าในด้านการบริการระบบรับรองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ตามมาตรฐานสากล สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ค่ำนิยม 
“ I AM DSS ” 
I : Integrity ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
A : Accountability รับผิดชอบต่อสังคม 
M : Mindfulness ใส่ใจต่องาน 
D : Decisiveness กล้าตัดสินใจ 
S : Satisfaction สร้างความพึงพอใจ 
S : Self-development พัฒนาตนเอง 
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พันธกิจ  
1. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัย ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพสังคมในทุกมิติ 
3. พัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพก าลังคนเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ และงานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก 
2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานสู่เชิงพาณิชย์ 
3. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ 
1. ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการบริการ

และงานวิจัยขององค์กรได้รับการพัฒนา และน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพและการรับรองระบบงาน

ตามมาตรฐานสากล 
4. เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการยกระดับด้วย วทน. 
5. ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. เร่งพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงรุก 
2. พัฒนางานบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองตามการขยายตัวของตลาดและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตด้วย วทน. 
5. พัฒนาระบบการท างานการให้บริการในทุกมิติ ให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
6. เร่งรัดการพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
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ส่วนที่ 2 ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

แผนระดับท่ี 1  

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น

กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน 
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 1 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ประเด็นที่ 2 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ประเด็นที่ 4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
ประเด็นที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเด็นที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
ประเด็นที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (หลัก) 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 
3 ประการ ได้แก่  1. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  
ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  2. “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วย
การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้น 
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
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ประเด็นที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (รอง) 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

เป้าหมาย 
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  เพ่ือสร้าง

สังคมคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี 

ประเด็นที่ 6 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
 มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงาน 
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม  
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้  
กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ  
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดี
คนเก่งเข้ามาร่วมพลังการท างานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่
เป้าหมายที่พึงประสงค ์

เป้าหมาย 
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
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แผนระดับท่ี 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 โดยเป็นแผนระดับที่ 2 หลักที่ได้มีการ 
ถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน มาก าหนดประเด็นการพัฒนา  
ในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน  
ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับชาติ มิได้เป็นแผนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เป็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในการพัฒนาประเทศ 
ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ที่บัญญัติให้สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็น 
ของประเทศได้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีแล้ว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงจ านวน 23 ประเด็น 
โดยเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีผลผูกพันให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่าง
บูรณาการ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือบรรลุ
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 

ประเด็นที ่4 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
 - แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ  

มีเป้าหมายเพ่ือให้อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
อุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริม  
การลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท 
ของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
รวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร 
ในพ้ืนที ่

- แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
มีเป้าหมายเพ่ือให้อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 

 
 



| แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 6 

 

 
- แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะอากาศยาน

รุ่นใหม่ รวมทั้งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก โดยให้ความส าคัญ
กับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และรูปแบบการคมนาคมขนส่ง 
ใหม่ ๆ ในอนาคต 

ประเด็นที ่8 ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
- แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากขึ้น ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบทปัจจุบันที่ต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้
เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา เพ่ือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินและฐานข้อมูลที่ทันสมัย เสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต 

ประเด็นที ่9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ผ่านการวางจุดยืนของประเทศ
ไทยส าหรับการพัฒนาระยะยาวตอบสนองต่อความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิต
ของประเทศและกระจายความเจริญออกสู่พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ขั้นสูง เป็นฐานการสะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและ  
มีศักยภาพในการแข่งขันสูงให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และ
สามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
และยกระดับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตู 
ของภูมิภาคเอเชีย 

ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐำนรำก 
- แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มประชากร

รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร  
ในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน  
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ได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการ
กลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลให้ค าแนะน าในการจัดการหนี้สิน 

ประเด็นที ่20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
- แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ผ่านการพัฒนา

ให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้ท าให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการ  
ให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ 
ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัลและสอดคล้องกับ  
ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ 
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย
คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้  ปรับเปลี่ยนสภาพการท างานภายในองค์กร โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัย
โดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยน าภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชน เพ่ือประชาชน และการท าให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอด 
การสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิ ทัล 
เพ่ือให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรม  
การบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ 
โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นที ่23 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
- แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ท างานเป็น
ระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนามาตรการจูงใจ และปรับปรุงกฎระเบียบและการให้บริการของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นการลงทุนวิจัย
และนวัตกรรมของภาคเอกชน การเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง  
การพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 

ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับการจัดท า  
แผนระดับที่ 3 เพ่ือให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้ กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ป ี 
ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและ
เป้ าหมายของการพัฒนาที่ เป็นรูปธรรม สามารถบ่ งบอกทิศทางการพัฒนาที่ ชัด เจนที่ประเทศ  
ควรมุ่งไปในระยะ 5 ปีถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะ 
ของทุนในมิติต่าง ๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไข  
ที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการก าหนดกรอบทิศทางของแผน  
ไปจนถึงการยกร่างแผน 

องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง ยั่งยืน” 
(Hi-Value and Sustainable Thailand) เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ท าหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การก าหนดกรอบแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้น คัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  
Hi-Value and Sustainable Thailand ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ 
‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อน ประเด็นการพัฒนา 
ที่มีความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570  
โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4 มิติ และ 13 หมุดหมาย ซึ่งหมุดหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อแบ่ง
ตามมิติการพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหมุดหมายในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 6 หมุดหมาย ดังนี้  

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่า 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์  
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาในมิติต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกับแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนองตอบกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งมั่น และพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
ในทิศทางเดียวกัน 

ร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 2570) (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระยะปานกลาง  

5 ปี ที่มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 รองรับการด าเนินการในห้วงที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  



| แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 9 

 

โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับนี้มีความเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และประเด็นการ
ต่างประเทศ ตลอดจนก าหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์พิจารณา “ประเด็นความมั่นคง” เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่ต้องเห็นผลสัมฤทธิ์ภายในปี 2570 การยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคง โดยมุ่งขยายผลกรอบแนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบจัดท า
และขับเคลื่อนแผนระดับที่ 3 โดยน าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไปก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
หรือการด าเนินการอืน่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับแผนการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเกี่ยวข้องกับหมวดประเด็นศักยภาพความ
มั่นคง เป็นประเด็นเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันและแก้ไข
ประเด็นความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการบริหาร
จัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ มุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกัน และตอบสนองต่อ 
ภัยคุกคาม รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรของประเทศเพ่ือใช้ในการเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติโดยทบทวน 
และพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ระดับชาติ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย
และพัฒนาร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพกลไก ระบบการสั่งการในการประเมินและติดตามสถานการณ์ ที่ม ี
ความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะวิกฤตการณ์ระดับชาติ การแจ้งเตือน ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติภารกิจ  
 
แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 ประกอบด้วย 4 สาขา
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. สาขาการเกษตรและอาหาร 
 2. สาขาสุขภาพและการแพทย์ 
 3. สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
 4. สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ส าหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เน้นการน าความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมไปบริหารจัดการให้เกิดสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพ่ือความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งเป็นทุนพื้นฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตเพ่ือส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากการมองว่า “Nature as Resource” เป็น “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่
เพียงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่านั้น แต่ธรรมชาติคือแหล่งก าเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก  
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เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไป รวมถึงการ
น ากลับมาใช้ซ้ าตามหลักหมุนเวียน การขับเคลื่อนประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 
  แผนงานที่ 1.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
  แผนงานที่ 1.2 สร้างความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคที่ยั่งยืนของชุมชน 
  แผนงานที่ 1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ศักยภาพของพ้ืนที่โดยการระเบิดจากภายใน เน้นการ
ตอบสนองความต้องการในแต่ละพ้ืนที่เป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งในระดับพ้ืนที่การ
ด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งจากภายในอันประกอบด้วย “ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้า
และบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่น าไปสู่การเดินหน้าไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการเติบโตของทุกภาคส่วนไปพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและพัฒนาได้อย่างทัดเทียมกันมากขึ้น การขับเคลื่อนประกอบด้วย 3 แผนงาน 
ได้แก่ 

แผนงานที่ 2.1 เพ่ิมความม่ันคงด้านสุขภาพ และพลังงานของชุมชน  
แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
แผนงานที่ 2.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการเดิมให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการน าความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสี ย 
ในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ หรือการน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสู่การเป็นแหล่งผลิตและให้บริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย  
มีสุขอนามัยที่ดี ให้ความส าคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการผลิตที่ยั่งยืนเทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้น เช่น ระบบการผลิตพืช 
ใน Plant Factory การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความแม่นย าสูง หรือการแพทย์เฉพาะบุคคล โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เป็นผู้น าในการผลิตและการให้บริการทั้งในระดับประเทศและเวทีโลก การขับเคลื่อนประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก ่

แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ 
แผนงานที่ 3.2 การเตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ  
แผนงานที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาตลาด  
แผนงานที่ 3.4 การพัฒนา ปรับแก้ กฎหมาย กฎระเบียบ  
แผนงานที่ 3.5 การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญและสิ่งอ านวยความสะดวก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเข้าถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
เป็นการปูทางสู่อนาคตด้วยการลงทุน โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ เพ่ือการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการ 
น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพ่ิมศักยภาพของชุมชน รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า การขับเคลื่อน
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ไดแ้ก่ 
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แผนงานที ่4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า  
แผนงานที ่4.2 การยกระดับความสามารถของก าลังคน  
แผนงานที ่4.3 การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่ส าคัญ  

ที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทาง  
ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาล ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “สานพลังการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต” โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้า
ทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า 
ที่ก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 

กรอบประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2566 - 2570 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน โดย
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกัน โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา 
ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า 
ที่ก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่ 3 ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) แหง่สหประชำชำติ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  
  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง 
(Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ (economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(environmental protection) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
ตามที่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการของแผนการขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) โดยส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงเพ่ือประมวลความ
สอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พบว่า เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก 
และ 169 เป้าหมายย่อย มีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และมีความสอดคล้อง 
กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการและแผนระดับท่ี 3 ให้สามารถบรรลุได้ทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน โดยเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้อง 
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ มี 3 เป้าหมายหลัก และ 4 เป้าหมายย่อย ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
เป้าหมายย่อย SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40  

ที่มีรายได้ต่ าสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่  

มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
เป้าหมายย่อย SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตาม

บริบทของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี 

เป้าหมายย่อย SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิต
ภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้การสนับสนุน
การรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายย่อย SDG1714 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส่วนที่ 4 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ภำพรวมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่และอ านาจ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้ 
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1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและท าให้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางวิชาการ
และเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบ และ
จัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นแหล่ง
กลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในสาขาที่ส าคัญและตามความจ าเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

5. เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล และวิศวกรรม 
รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือ และอุปกรณ์วัด แก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่ รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรน าในด้านการบริการระบบรับรองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตาม

มาตรฐานสากล สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ค่ำนิยม 
“ I AM DSS ” 
I : Integrity ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
A : Accountability รบัผิดชอบต่อสังคม 
M : Mindfulness ใส่ใจต่องาน 
D : Decisiveness กล้าตัดสินใจ 
S : Satisfaction สร้างความพึงพอใจ 
S : Self-development พัฒนาตนเอง 

พันธกิจ  
1. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัย 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพสังคมในทุกมิติ 
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3. พัฒนาเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพก าลังคนเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์กรมวิทยำศำสตร์บริกำร พ.ศ. 2566 - 2570 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการก ากับ  
ดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์
บริการ พ.ศ. 2566 - 2570 จึงประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้
การด าเนินงานดังกล่าว ต้องรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับงานบริการ
ทางด้านสาธารณสุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส าหรับรายละเอียด 
ของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 เป้าประสงค์ และ 6 กลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุพันธกิจ ดังนี้  
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ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (ต่อ) 

 

 

 

 



| แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 
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ค ำย่อหน่วยงำนในสังกัดกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
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ค ำย่อหน่วยงำนในสังกัดกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ล ำดับ    ค ำเต็ม            ค ำย่อ 

1.    กรมวิทยาศาสตร์บริการ            วศ. 
2.    กลุ่มตรวจสอบภายใน            ตน. 
3.              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร            พร. 
4.              ส านักงานเลขานุการกรม            สล. 
5.       กลุ่มอ านวยการกลาง            อก. 
6.    กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล           บค. 
7.    กลุ่มการคลัง             กค. 
8.     กลุ่มพัสดุ             พด. 
9.     กลุ่มแผนงานและงบประมาณ           ผง. 
10.    งานอ านวยการวิจัย            อจ. 
11.     กลุ่มประชาสัมพันธ์            ปส. 
12.    กลุ่มสนับสนุนและบริการทางวิศวกรรมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์   สอ. 
13.    กองเทคโนโลยีชุมชน            ทช. 
14.    กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ          บร. 
15.    กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ         พศ. 
16.    กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         สท. 
17.    กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค          คอ. 
18.    กองวัสดุวิศวกรรม            วว. 
19.    กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร          อว. 
20.    กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ          พธ. 
21.              กองบริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ        บท. 
22.    กองสอบเทียบเครื่องมือวัด           สค. 
23.              กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์          รผ. 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษา  

    1. นางสาววรวรรณ  วิมลกาญจนา หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

  

คณะผู้จัดท า กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

    1. นางสาววัลย์วศร  ธีรปัญญาพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

    2. นายธีระวัฒน์  บานเย็น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    3. นางสาวศิริรัตน์  คงเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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