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     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบการประเมิน 12 เดือน  
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวช้ีวัด 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional base)  

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าท่ี
ปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  

2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติ

คณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ไม่เกิน 5 
ตัวชี้วัด 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda base)                                                            

1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ

จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีท่ีก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ   

4. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บังคับเฉพาะส่วน
ราชการ) 

ไม่เกิน 3 
ตัวชี้วัด 

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นท่ีหรือหลาย
หน่วยงาน  
 (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจน้ี ไม่ต้องประเมิน)                         

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด 

2. การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ร่วมกันในพื้นท่ี  

3. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน/
จังหวัด  

4. การด าเนินการตามนโยบายประชารัฐ 

ไม่เกิน 2 
ตัวชี้วัด 

4.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation 
base) 

1. ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน 
1) ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ 

เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมผลงานท่ีจะส่งมอบแยกตาม
รายไตรมาส 

2) ผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมท้ังรางวัลท่ีได้รับจากองค์กรภายในหรือ 
  ภายนอกประเทศ(ถ้ามี) 

2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ  

3. การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ (ถ้ามี) 
4. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ) 

ไม่เกิน 3 
ตัวชี้วัด 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ                                                                       

       

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ (บังคับ) 
1) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/

บทบาทของส่วนราชการ 
2) ผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส รวมท้ังผลการประเมินจาก 

  องค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ(ถ้ามี) 

 1 ตัวชี้วัด 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในระดับสากล 
 
พันธกิจ 
 ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่า

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 
 ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตัวช้ีวัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปตัวช้ีวัดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Functional base) 

1. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

2. จ านวนบริษัทที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (ราย) 

3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  (ราย) 

4. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
5.1 จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ราย) 
5.2 จ านวนผู้ประกอบการที่น าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ (ราย) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่ หรือการบูรณาการการด าเนินงาน
หลายหน่วยงาน  (Area base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
(Innovation base) 

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
(Potential base) 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
การเร่งรดัการวิจยั พัฒนา 
และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
สร้างงาน สรา้งรายได้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างฐานความรู้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม  บริการ และ
สังคม/ชุมชน 

เอกสารงบประมาณ 1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

n/a n/a n/a 150  

การก าหนดค่าเป้าหมาย  
 
 
 

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

   125 ล้านบาท 150 ล้านบาท 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60            125  150 

             

ค าอธิบาย:  1. ผลงานวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ์/สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์  
ที่ครอบคลุม ดังนี้ 

1.1 ผลงานวิจัยและพัฒนา อันเกิดจากการด าเนินวิจยัของหนว่ยงานในสังกัด วท.        

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ                                                                                                                                   

6 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
1.2 ผลงานวิจัยและพัฒนา ทีห่น่วยงานในสังกัด วท. ได้เข้าร่วมในโครงการวิจยัมีกับหน่วยงานอื่นๆ 
1.3 ผลงานวิจัยและพัฒนา อันเกิดจากการสนับสนุนของที่หน่วยงานในสังกัด วท. โดยหนว่ยงานไม่ได้วิจยัเอง  
1.4 ผลงานวิจยัและพัฒนาอันเกิดจากหน่วยงานในสังกัด วท. หรือ หนว่ยงานเครือข่าย วท. ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 2. ระยะเวลา 
     2.1 ใช้ผลงานย้อนหลังได้ 3-5 ปี โดยในการคิดมูลค่าเพิ่ม จะคิดเฉพาะปีนั้นๆ 
 3. มูลค่าเพิ่ม ได้แก ่
     3.1 ประเมินเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงเท่าน้ัน  
     3.2 คิดมูลค่าเพิ่มของทั้งโครงการวิจัย โดยคิดทั้งมูลค่าเพิ่มที่ได้ต่อ วท. และ หน่วยงานท่ีรับผลงานวิจัย 
 4. สูตรค านวณ 
 
                           มูลค่าเพิม่รวมทางเศรษฐกิจ = รายได้ของหน่วยงานในสังกัด วท. +มูลค่าเพิ่มของผู้รับบริการ + มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 
 
           5. นิยามของการค านวณมูลค่าเพิ่ม 
               5.1 ทางดา้นเศรษฐกิจ 
     5.1.1  รายได้ของหน่วยงานในสังกัด วท. 
  1)  ค่าธรรมเนียม = การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจยัต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตร อนสุอทธิบัตร ลิขสิทธิ ์เป็นต้น 
  2)  รายได้จากการให้บริการด้านการวิจยัและพัฒนา = รายได้จากการรับจ้าง/การร่วมวจิัยและพัฒนา การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรมเพื่อถา่ยทอดความรู้  
                            การรับจ้างผลิต และการให้บรกิารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และการถา่ยทอดเทคโนโลยี รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย 

5.1.2  มูลค่าเพิ่มของผู้รับบริการ 
  1) การลดต้นทุน = ต้นทุนที่ลดลงของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน ซ่ึงเป็นผลจากการวิจยัและพัฒนา ถา่ยทอดเทคโนโลยจีากหนว่ยงานของ วท. เช่น กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดวัตถุดิบ ลดการน าเขา้วัตถุดิบจากตา่งประเทศ ค่าจ้างแรงงานลดลง และลดการสูญเสียจากการผลิต เป็นต้น 
  2) ก าไรเพิ่มขึ้น = ก าไรที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน เฉพาะส่วนที่ไดม้าจากการรับการวิจยัและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานของ วท. (หากจะรายงานด้วยยอดขายที่
เพิ่มขึ้น ควรหักลบดว้ยต้นทุนการผลิตที่ใช้ไปด้วย เพราะบางผลงานวิจยัท าให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากรายงานก าไรที่เพิ่มขึ้นจึงจะเป็นการรายงานด้วยมูลค่าเพิ่มอยา่งแท้จริง) 
  3) การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = การลดมูลค่าการน าเขา้อันเป็นผลมาจากการวจิัยและพัฒนา ในกรณีที่การวจิัยและพัฒนา การถา่ยทอดเทคโนโลยี  
มีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า 
 
        การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = (จ านวนหน่วยสินค้าที่น าเข้าต่อป ีx ราคาสินค้าน าเขา้)- (จ านวนวัตถุดบิน าเขา้เพื่อผลิตสินค้าทดแทน x ราคาวัตถุดบิน าเข้า) 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 
             4)  การป้องกันการสูญเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสินค้า 
                5.13  มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 
                        1)  การจ้างงานเพิม่ = การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนับเฉพาะกรณีที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการฝึกอบรม
เสริมสร้างอาชีพ และการจ้างงานที่เกิดจากการเกิดธุรกจิใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 
                การจ้างงานเพิ่ม = จ านวนคน x ค่าจ้างที่ไดร้ับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาและการถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือจ านวนคนที่จ้างเพิ่มขึ้น 
                                       อันเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา x ค่าจ้าง (ทั้งน้ี แล้วแต่กรณ)ี 
 
                         2) การลงทุนเพิ่ม = การลงทุนในสินค้าทุน เช่น ซ้ือวัตถุดบิ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอปุกรณ์ เพื่อรับการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปท าการขยายการผลิตและ
ปรับปรุงการผลิต 

เงื่อนไข:  การค านวณค านึงถึง Counter factual นั่นคือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ใกลเ้คียงความจริงท่ีสุดหากไม่มโีครงการวจิัยและพัฒนา  
 มูลค่าเพิ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และ มูลค่าเพิ่มของผู้มีส่วนได้สว่นเสียอื่นๆแต่ละตัวจะต้องมีการหกัมูลค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว (Deadweight) ออกด้วย 
 ในกรณีที่มีการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์ก่อนอ่ืนจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการมีการท างานอย่างสมเหตสุมผล (Attribution)  
 ในกรณีที่ประมาณการผลลัพธ์ทางสังคมในอนาคตตลอดช่วงเวลามากกว่า 1 ปี โดยที่กิจการจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว  ควรท าประมาณการอัตราการลดลง 

(Dropoff) ของผลลัพธ์ทางสังคม 
 กรณีโครงการมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ควรรายงานผลกระทบทางสังคมเฉพาะมลูค่าเพิ่มที่ไมซ่้ าซ้อนกัน 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
ผลการด าเนินงาน 
1. มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจและที่เกิดจาก
การน าผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
(ล้านบาท) 

 
 
 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 -  174.792 174.792 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - -  - - - - 125  - 150 

ผลการด าเนินงาน - - - - - 20 - - 14.5 140.292 - - 

             

หลักฐานอ้างอิง :  
 

1. เอกสารหมายเลข 1 
2. รายช่ือผู้ประกอบการ OTOP ศูนย์ศลิปาชีพฯ และชุมชน ทีไ่ด้รบัการพัฒนา 
3. ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ศูนย์ศลิปาชีพฯ และชุมชน ทีไ่ดร้ับประโยชนจ์ากการพัฒนา 
4. การค านวณมลูค่าเพิ่มของผูป้ระกอบการ จากการน าผลงานวิจัยวสัดคุอมโพสิททางการแพทยไ์ปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ                                                                                                                                   

9 
 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
การเร่งรดัการวิจยั พัฒนา 
และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
สร้างงาน สรา้งรายได้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างฐานความรู้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม  บริการ และ
สังคม/ชุมชน 

เอกสารงบประมาณ 2. จ านวนบริษัทท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจ 
   นวัตกรรม (ราย) 

n/a n/a n/a 20   

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

   17  ราย 20 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60           17   20 

             

ค าอธิบาย:  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการท าหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจรบัรองวัตถุดิบ/ผลติภณัฑ์ สอบเทยีบมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด การให้ค าปรึกษา  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
พิจารณาว่าบริษัทท่ีมาอยู่ในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ภายในเขตเมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม เพือ่สนับสนุน/ส่งเสริมการวิจัยและพฒันา
ให้กับภาคเอกชน 

 บริษัทท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ หมายถึง บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจนวตักรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจรับรองวัตถุดิบ/ผลติภณัฑ ์สอบ
เทียบมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณว์ัด การให้ค าปรึกษา ในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาให้กับภาคเอกชน 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
เงื่อนไข:  นับเฉพาะจ านวนบริษัทที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2560 

 เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนินงานแบบสะสม 

ผลการด าเนินงาน 
2. จ านวนบริษัทท่ีเข้ามา 
   ใช้ประโยชน์ในเขต 
   เศรษฐกิจนวัตกรรม  
   (ราย) 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 7 ราย  18 ราย 20 ราย 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - -  - - - - 17 - 20 

ผลการด าเนินงาน - - 2 3 2 2 2 2 2 3 2 - 

             

หลักฐานอ้างอิง 1. เอกสารหมายเลข 2 : รายชื่อบริษทัท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
2. แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมตคิณะรัฐมนตรี (Functional base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
การเร่งรดัการวิจยั พัฒนา 
และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
สร้างงาน สรา้งรายได้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างฐานความรู้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม  บริการ และ
สังคม/ชุมชน 

เอกสารงบประมาณ +Thailand 4.0 3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้ับการพัฒนา
และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย) 

n/a n/a n/a 250  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

   204 ราย 250 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            204  250 
             

ค าอธิบาย: 
 

๑) ผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก   
๑.๑) กิจการผลิตสินค้า หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของ
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 
 
 
 
 

การผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรื อด้วยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึง
การแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย 

๑.๒) กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและ
หอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ  การให้บริการส่วนบุคคล บริการใน
ครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

๑.๓) กิจการค้าส่งและค้าปลีก  หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่งหมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้
ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีกหมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้า
ใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนท่ัวไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อ
ขาย สถานีบริการน้ ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 

๒) นับจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ 
๒.๑) ส่งเสริม SMEs เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Frugal Innovation) 
๒.๒) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Process Upgrading) 
๒.๓) สนับสนุน SMEs น า ICT มาใช้ในการประกอบธุรกิจ  
๒.๔) พัฒนาผลิตภัณฑ์ /เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ (Product Upgrading) 
๒.๕) ส่งเสริมสินค้าและบริการของ SMEs ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
๒.๖) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๗) สนับสนุนให้ SME ท าวิจัยและพัฒนาเอง เพื่อแก้ปัญหา core process technology  
๒.๘) สนับสนุนให้ SME มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ 

สูตรค านวณ  :      จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
เงื่อนไข:  นับเฉพาะผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปีงบประมาณ 

 เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนินงานสะสม 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
ผลการด าเนินงาน 
3. จ านวนผู้ประกอบการ 
    ใหม่และผู้ประกอบการ 
    วิสาหกิจขนาดกลาง 
    และขนาดย่อมท่ีได้รับ 
    การพัฒนาและ 
    ยกระดับความสามารถ 
    ในการแข่งขัน (ราย) 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 168 ราย 269 ราย  302 ราย 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - -  70 - - - 204 - 250 

ผลการด าเนินงาน - - 145 - 23 40 - 7 50 4 22 11 
              

หลักฐานอ้างอิง  1. เอกสารหมายเลข 3 : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้ับการพัฒนาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน 
 2. รายชื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

เอกสารงบประมาณ 4. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) 

33  36  46  46    

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 5 บทความ  24 บทความ  46 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60      5     24   46 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
ค าอธิบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบทความหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ ที่
หน่วยงานในสังกัด วท. มีส่วนร่วม ซึ่ง 

     ๑) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
     ๒) ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / 

Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
   ๒.๑) paper review หมายถึง บทความวิชาการ 
   ๒.๒) Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้มีคณะผู้เช่ียวชาญ ส าหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นท่ียอมรับ (accepted) หรือปฏิเสธ (rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสาร
นั้นได้ ท้ังนี ้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เช่ียวชาญ 
(Referees) เพื่อท าให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ 
   ๒.๓) Journal  หมายถึง วารสารวิชาการจัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีก าหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยมีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราว
ทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง 
อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพและสี  

   ๒.๔) proceedings paper หมายถึงชุดเอกสารที่ตีพิมพ์ท่ีใช้ประกอบในการประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งจะอยู่ในรูปของหนังสือ หรือบางครั้งเป็น ซีดี หรือ
ดีวีดี ซึ่งรายงานการประชุมมักจะเผยแพร่หลังจากการสัมมนาจบสิ้นลง 

   ๒.๕) Invited paper หมายถึง  วารสารที่จัดงานประชุมวิชาการ ถ้าเคยส่งผลงานไปแล้วได้รับการตอบรับและไปน าเสนอในงานประชุมวิชาการนั้น ๆ 
แล้ว ถ้าน่าสนใจ จะได้รับการเชิญ (invite) ให้เขียนเพิ่ม ลงในวารสารนั้น ๆ ต่อไป 

 เป้าหมายตามตัวช้ีวัดบูรณาการ เท่ากับ 800 เรื่อง 
 เป็น 1 ในตัวช้ีวัดย่อยในการจัดอันดับของ IMD 

เงื่อนไข:  บทความหรือผลงานค้นคว้าวิจัยทีต่ีพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศสามารถส าเสนอเป็นผลงานทั้งของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ ได ้
 เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนินงานแบบสะสม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
ผลการด าเนินงาน 
4. จ านวนบทความที ่
   ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน 
  วารสารวิชาการ 
  ระดับชาติและนานาชาต ิ
   (บทความ) 

 

 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 7 บทความ 30 บทความ   43 บทความ 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - 5 - - - - 24 - 46 

ผลการด าเนินงาน - - - 7   4 - 1 15 3 - 13 
             

หลักฐานอ้างอิง 1.เอกสารหมายเลข 4 : รายชือ่บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Bulletin of Applied Sciences) 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
    5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการให้

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
     

 5.1 จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล (ราย) 
 

116 119 119 120  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - 32  - - - - 100 - 120 

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 32 ราย  100 ราย 120 

ค าอธิบาย: 
 
 
 
 

๑. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
๒. การรบัรองระบบงานห้องปฏบิตัิการของผู้ประกอบการเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตของประเทศ ส่งผลให้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสนิค้าอย่าง

ต่อเนื่อง และผลการทดสอบของหอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานจะเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก 
 
สูตรค านวณ : นับจ านวนห้องปฏิบัตกิารที่กรมวิทยาศาสตรบ์ริการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
เงื่อนไข: 
 
 
 

๑. นับรวมจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ๒ ประเภท คือ  
๑.๑ ห้องปฏิบตัิการทีไ่ด้รบัการตรวจประเมินและไดร้ับการรับรองใหม ่ 
๑.๒ ห้องปฏิบัติการเดิมที่ได้รับการตรวจประเมินใหม่หรือตรวจติดตามการรับรองเพื่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

๒. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนินงานสะสม 
ผลการด าเนินงาน 
5.1 จ านวนผู้ประกอบการ 
     ที่ได้รับการรับรองตาม 
     มาตรฐานสากล (ราย) 

 

 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - 32 - - - - 100 - 120 

ผลการด าเนินงาน 5 4 7 9  16 12 14 20 6 10 16 14 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

41   ราย  103 ราย 133 ราย 

 หลักฐานอ้างอิง 1. เอกสารหมายเลข 5 : รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 
2. หนังสือ วศ. ถึงผู้ประกอบการ แจ้งก าหนดการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามฝตรวจประเมินใหม่ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบh 
3. ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
    

  
5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการให้
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

     

5.2 จ านวนผู้ประกอบการที่น าวสัดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุมคณุภาพ (ราย) 

50 100 200 220  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
                

                                                                                                                                                        
                                                              
                                                        

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - 70 - - - - 174 - 220 

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 70 ราย  174 ราย 220 

ค าอธิบาย: 
 
 

วัสดุอ้างอิง คือ วัสดุที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน มีความเสถียรในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถก าหนดคา่วัสดุอ้างอิงที่มีความสอบกลับได้อย่างเหมาะสม พร้อมด้วยค่าความไม่แน่นอน
ของค่าอ้างอิง ห้องปฏิบัติการจะน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความสอบกลับได้ของผลการทดสอบ ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของวิธีการทดสอบ ตรวจสอบสมรรถนะบุคลากร 
และประกันคณุภาพผลการทดสอบ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
สูตรค านวณ:   นับจ านวนใบรายงานค่าวัสดุอ้างอิงที่ห้องปฏิบัติการน าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคณุภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ 

เงื่อนไข: 
 

 เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนินงานแบบสะสม 
 จ านวนผู้ประกอบการที่น าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านอาหารสตัว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และดา้นเคมีภณัฑ์ 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ                                                                                                                                   

20 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
ผลการด าเนินงาน 
5.2 จ านวนผู้ประกอบการ 
     ที่น าวัสดุอ้างอิงไปใช้ 
     ประโยชน์ในการ 
     ควบคุมคุณภาพ (ราย) 

 

 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - - - - 70 - - - - 174 - 220 

ผลการด าเนินงาน  30 6 13 21 1 8 114 33 29 89 43 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 70 ราย   255 ราย 387 ราย 

 หลักฐานอ้างอิง 1. เอกสารหมายเลข 6 : รายชื่อผู้ประกอบการที่น าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ 
2. รายงานวัสดุอ้างอิง และรายงาน Quality Control Samples 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)                                                            
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

เรื่องแนวทางการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

1. ตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน       

  1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

- - - 100  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 
จ านวนครั้งของการชี้แจงให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่
ประชาชน  

- 3 4 8 8 6 3 6 3 8 6 6 

             

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ค าอธิบาย: เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปรมิาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง 
ของส่วนราชการ ตามแผนของการด าเนินงานในแตล่ะรอบของการประเมิน 
 

เงื่อนไข: ตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเหน็ชอบแนวทางการสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หวัหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง  
อธิบดี  และหัวหน้าส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  กรม  ตลอดจนผู้บรหิารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างความรับรูค้วาม
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ 
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  งบประมาณ ปี 2560  หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ล าดับ 
 

เรื่อง 
 

ประเด็น 
 

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 

วัตถุประสงค ์
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเภทสื่อ(ครั้ง) 

โทรทัศน์ วิทย ุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศ
ออนไลน์ 

สื่ออ่ืน ๆ กิจกรรม 

1 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ
รองรับเศรษฐกิจ  ไทย
แลนด ์4.0 
  
  
  

กรมวิทยาศาสตร์บริการหนว่ยงานให้บรกิารงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพที่ส าคัญส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้
ได้รับการยอมรับสามารถแข่งขันในตลาดภายใน
และต่างประเทศรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยแลนด์ 4.0 

เข้าสู่โมเดลประเทศไทย 
4.0 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
บทบาทการใช้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 1 6 6 4 4 

2 การยกระดบัสินค้าไทย   การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า 
ส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Agenda 
Based) 

เป้าหมายน าพาประเทศ
เข้าสู่โมเดลประเทศไทย 
4.0 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
ภารกิจ บทบาทในการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
แก้ไขปัญหา พัฒนาสินค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่
สอดคลัองกับนโยบาย
รัฐบาลตาม  Agenda 
Based 

ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ
SMEs 

  4 4 - 2 

3 การวิจัยและพัฒนา 
สร้างนวัตกรรม 

การวิจยัพัฒนามุ่งสร้างนวัตกรรมรองรับ
อุตสาหกรรมใหม่เพื่อการต่อยอดและน าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม S-Curve 

เป้าหมายน าพาประเทศ
เข้าสู่โมเดลประเทศไทย 
4.0 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการให้ความส าคัญการ
วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรม 
รองรับอุตสาหกรรม 
รองรับด้านการแพทย ์
การดูแลสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ 
SMEs 

  3 3 3 2 

4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า 
OTOP 4.0 

การสร้างความรู้ความเขา้ใจการใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานการพัฒนาสนิค้า
OTOPให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ 

เปา้หมายส่งเสริมพัฒนา
สินค้าการแข่งขันทั้งตลาด
ภายในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตมีความเข้าใจและน า
สินค้าส่งขอการรับรอง
มาตรฐานได้ 

ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ
ชุมชน 

  5 5 5 4 
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  งบประมาณ ปี 2560   หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ล าดับ เรื่อง 
ต.ค.-
59 

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 

1 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ 

 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (1) 
ออนไลน์ (1) 

 น.ส.พ (1) 
วิทยุ (1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

ออนไลน์ (1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

ออนไลน์ (1) 

ออนไลน์ (1) 
 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

ออนไลน์ (1) สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

ออนไลน์ (1) 
 

สื่อบุคคล วศ.
สัมมนา

ThailandLab (2) 

 

รองรับเศรษฐกิจ   
ไทยแลนด ์4.0   

งาน Road 
Show lab(1) 

 งาน Road 
Show lab(1) 

งาน Road 
Show lab (1) 

งาน Road 
Show lab(1) 

     สื่ออื่นๆ นิทรรศการ 
ThailandLab (1) 

 

  
  

(ภาคกลาง-
อยุธยา) 

 (ภาคอีสาน-
ขอนแก่น) 

(ภาคเหนือ-
เชียงใหม่) 

(ภาคใต้-     ) 
 

      

 

  
  

   สื่ออื่นๆ 
นิทรรศการ ร่วม 
วท. การจัดการ

ขยะ (1) 

       

2 
 

การยกระดบัสินค้าไทย
ตามมาตรฐานสากล   

 แถลงข่าวการ
เพิ่มมูลค่า 

 งาน Food 
innopolis (1) 

 สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) 

 สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 

  
 ผลิตภัณฑ์เซรา

มิก (1) 
   ออนไลน์ (1) 

 
 ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
 

 
                          

3 การวิจัยและพัฒนา                
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 

 
สร้างนวัตกรรม               ออนไลน์ (1)   ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1)   

 
          

งานวันนัก
ประดิษฐ ์(3)            

งาน มหกรรม
วิทย์ฯ 2017 (1) 

งาน Thai 
Tech 2017(1) 

 
                          

4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า     
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

 (1)   สื่ออื่น ๆ คลิป   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1)   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1)   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1)   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 

 
OTOP 4.0   

 
ออนไลน์ (1) 

สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ (5) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

        
งานRoad Show 

OTOP (1) 
 

  
งานRoad Show 

OTOP (1)   
งานRoad Show 

OTOP (1)   
งานRoad Show 

OTOP (1)   
          

    
 

 
     

รวม   3 4 8 8 6 3 6 3 8 6 6 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2560 

หน่วยงาน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 
59 

พ.p. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพรองรับ
เศรษฐกิจ  
ไทยแลนด ์4.0 

 สิ่งพิมพ์
ข่าวแจก 

(1) 
ออนไลน์ 

(1) 
งาน 

Road 
Show 
lab (1) 
(ภาค
กลาง-
อยุธยา) 

 

 น.ส.พ 
(1) 
วิทยุ 
(1) 
งาน 

Road 
Show 
lab (1) 
(ภาค
อีสาน-
ขอนแก่

น) 

สิ่งพิมพ์
ข่าวแจก 

(1) 
ออนไลน์ 

(1) 
งาน 

Road 
Show 
lab (1) 
(ภาคเห

นือ-
เชียงให

ม่) 
สื่ออื่นๆ 
นิทรรศ

การ 
ร่วม 
วท. 
การ

จัดการ
ขยะ 
(1) 
 

สิ่งพิมพ์
ข่าวแจก 

(1) 
ออนไลน์ 

(1) 
งาน 

Road 
Show 
lab (1) 
(ภาคใต้

) 
 

ออนไลน์ 
(1) 

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไล
น์ 
(1) 

สื่อ
บุคคล 
วศ.

สัมมน
า

Thail
andL
ab 
(2) 

สื่ออื่นๆ 
นิทรรศก

าร    
Thailan
d Lab 

(1) 
 

- สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (9)  ส่งให้กลุ่มสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
- ออนไลน์ (10) เผยแพร่บนแว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  www.dss.go.th 

ที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ. 
- งาน Road Show lab (1) (ภาคกลาง) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- งาน Road Show lab (1) (ภาคอีสาน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคอีสาน วันที่ 12-13 
มกราคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

- งาน Road Show lab (1) (ภาคเหนือ) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ วันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

- งาน Road Show lab (1) (ภาคใต้) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

   การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้ วันที่ 23 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

- สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ รายการวิทยุ ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรม
วิทยาศาสตร์บริการ เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาค
ตะวันออกเฉียงหนือ วันที่ 28 มกราคม 2560 

- จัดบูธนิทรรศการในงาน Roadshow เทคโนโลยีบริหารจัดการขยะของ 
สป.วท. วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบ
เทค บางนา 

- วิทยุ (1) รายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ ประจ าเดือน กรกฏาคม 2560 เรื่อง 
ขยายรับรองสมรรถนะบุคลากร “ผู้ควบคุมคุณภาพน้าบริโภค” 

http://www.dss.go.th/
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ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 
59 

พ.p. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

   สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย 

- ข่าวอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าวเปิดงาน Thailand Lab 2017 ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์และออนไลน์ 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน 
Thailand Lab 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 
รวม  3  3 4 3 1 1 1 1 1 3 30 

2 

การยกระดบัสินค้า
ไทยตาม
มาตรฐานสากล 

  แถลง
ข่าว
การ
เพิ่ม

มูลค่า
ผลิตภั
ณฑ์
เซรา

มิก (1) 

 งาน 
Food 
innop
olis 
(1)  

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1)  

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไล
น์ 
(1) 

 - สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (7)  ส่งให้กลุ่มสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
- ออนไลน์ (4) เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ    www.dss.go.th 

ที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ. 
- แถลงขา่ว การเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑ์เซรามิก ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน
เพื่อการสง่ออก ณ โรงแรมเอเชีย จงัหวดัล าปาง วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 

- ร่วมงาน Food Innopolis ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2360 

 
รวม   1  1 - 2 - 2 2 2  13 

3 

การวิจัยและพัฒนา
สร้างนวัตกรรม 

 

 

    งานวัน
นัก
ประดิษ
ฐ์ (3) 

  

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1)  

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

สิ่งพิมพ ์    
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไล
น์ 
(1) 

งาน 

มหก

รรม

งาน 
Thai 
Tech 
2017(
1) 

- สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (8)  ส่งให้กลุ่มสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
- ออนไลน์ (5) เผยแพร่บนแว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ    

www.dss.go.th ที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ.  
- จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ไทย 2560 จ านวน 3 

โครงการ ได้แก่ 1)Marine Robotics  2)Laboratory Automation 
3)Automated  Guided Vehicle  

- วิทยุ (1) รายการวิทยุ “ชีวิตกับวิทยาศาสตร์” เรื่อง นวัตกรรมวัสดุทาง

การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz. ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 

http://www.dss.go.th/
http://www.dss.go.th/
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ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 
59 

พ.p. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

วิทย์

ฯ 

201

7 

(1) 

2560 (ช่วงระยะเวลาประมาณ 15.00 - 15.30 น.) 
- ออกบูธในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2560 ;

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
- ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Tech EXPI 2017 วันที่ 14 กันยายน 

2017 ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ 
- ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 

2 วันที่ 23-24 กันยายน 2560  ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก 

 
รวม     3 - - 2 - 2 3 1 20 

4 

การเพิ่มมูลค่า
สินค้า OTOP 4.0 

  สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

งาน
Road 
Show 
OTOP 

(1) 

  สื่อ
อื่น ๆ 
คลิป

สัมภาษ
ณ์

ผู้ประก
อบการ 

(5) 

 สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

งาน
Road 
Show 
OTOP 

(1) 

 

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไล
น์ (1) 
งาน
Road 
Show 
OTOP 

(1) 

 

สิ่งพิมพ์
ข่าว
แจก 
(1) 

ออนไลน์ 
(1) 

งานRoad 
Show 
OTOP 

(1) 

 สิ่งพิมพ์
ข่าวแจก 

(1) 
ออนไลน์ 

(1) 

- สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (6)  ส่งให้กลุ่มสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
- ออนไลน์ (12) เผยแพร่บนแว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ    

www.dss.go.th ที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ. 
- งาน Road Show OTOP (5)  ได้แก่ 

จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภ าพผู้ประกอบการ OTOP และ 
SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมอินโดจีน 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภ าพผู้ประกอบการ OTOP และ 
SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ในวันที่ 1 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมธนินทร 
กรีนปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภ าพผู้ประกอบการ OTOP และ 
SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ในวันที่ 28 เมษายน  2560  ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา จังหวัดตรัง 
จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภ าพผู้ประกอบการ OTOP และ 
SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมแก
รนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
จัดบูธนิทรรศการกรมวิทยาศาสตร์บริการในงาน Lanna Expo 2017  
แสดงผลงานที่ วศ. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs ให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน  เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

- สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์

http://www.dss.go.th/
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ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 
59 

พ.p. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

บริการ จ านวน 5 ราย ซึ่งร่วมออกบูธงาน ตลาดนัดวิถีวิทย์ ในโครงการตลาด
นัดคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 9-29 มกราคม 2560 

- แถลงข่าว (1) วศ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลด าเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอ
ทอปรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 รวม      3 - 3 - 3   29 

 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)  
ผลการด าเนินงาน   ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ล าดับ เรื่อง 
ต.ค.-
59 

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 

1 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ
รองรับเศรษฐกิจ  

  

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (1)  น.ส.พ (1) สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 สื่อบุคคล วศ.
สัมมนา

ThailandLab (2) 

  

ออนไลน์ (1)  วิทยุ (1) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1)  ออนไลน์ (1)  ออนไลน์ (1) สื่ออื่นๆ นิทรรศการ 
ThailandLab (1) 

 

 

ไทยแลนด ์4.0 
  

งาน Road 
Show lab(1) 

 งาน Road 
Show lab (1) 

งาน Road 
Show lab(1) 

งาน Road 
Show lab (1) 

      

   
(ภาคกลาง-

อยุธยา) 
 (ภาคอีสาน-

ขอนแก่น) 
(ภาคเหนือ-
เชียงใหม่) 

(ภาคใต้)       

  
  

   สื่ออื่นๆ 
นิทรรศการ ร่วม 
วท. การจัดการ

ขยะ (1) 

       

 ผลการด าเนินงาน             

 
รายละเอียดตาม 

 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก (1) 

 

น.ส.พ (1) สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) สิ่งพิมพ์ข่าว

แจก (1)  

สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(3) 

ออนไลน์ (1) สื่อบุคคล วศ.
สัมมนา

ThailandLab (2) 
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เอกสารแนบ 

 

ออนไลน์ (1) 

 

วิทยุ (1) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (2) 

  

ออนไลน์ (1) วิทยุ (1) 

 

สื่ออื่นๆ นิทรรศการ 
ThailandLab (1) 

 

 
 

 
งาน Road 

Show lab (1)  
งาน Road 

Show lab (1) 
งาน Road 

Show lab (1) 
งาน Road 
Show lab (1)     

ออนไลน์ (4) 
  

   
(อยุธยา) 

 
(ขอนแก่น) (เชียงใหม่) (ภาคใต้) 

      

 

  
  

 

 

สื่ออื่นๆ 
ให้สัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์ (1) 

สื่ออื่นๆ 
นิทรรศการ ร่วม 
วท. การจัดการ

ขยะ (1)               

 รวม  3  4 4 4 1 - 2 8 1 3 
 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)  
ผลการด าเนินงาน   ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง 
ต.ค.-
59 

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 

2 
 

การยกระดบัสินค้าไทย
ตามมาตรฐานสากล     

แถลงข่าวการ
เพิ่มมูลค่า   

 งาน Food 
innopolis (1)   

สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) 

 

สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1)   

    
ผลิตภัณฑ์เซรา

มิก (1)       ออนไลน์ (1)   ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1)   

 ผลการด าเนินงาน             

 
รายละเอียดตาม 

 
 แถลงข่าวการ

เพิ่มมูลค่า 
  งาน Food 

innopolis (1) 
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
สิ่งพิมพ์ข่าว

แจก (1)  
สิ่งพิมพ์ข่าว

แจก (1) 
 สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 

 
เอกสารแนบ 

 

 ผลิตภัณฑ์เซรา
มิก (1) 

 น.ส.พ (1) 

 

ออนไลน์ (1) 

 

ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1) 
 

 รวม   1  2 1 2 - 2 2 2 1 
3 การวิจัยและพัฒนา

สร้างนวัตกรรม 
    งานวันนัก

ประดิษฐ ์(3) 
  สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
 สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
 

         ออนไลน์ (1)  ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1)  

            งาน มหกรรม
วิทย์ฯ 2017 (1) 

งาน Thai 
Tech 2017(1) 
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 ผลการด าเนินงาน             
 รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบ 
สิ่งพิม
พ์ข่าว 
 

   งานวันนัก
ประดิษฐ ์(3) 

วิทยุ (1)  สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

งาน Thai 
Tech 2017(1) 

  แจก 
 (1) 

   สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(2) 

  ออนไลน์ (2) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1) ออนไลน์ (1) ตลาดนัด
ผลงานวิจัย 

      น.ส.พ (1)      งาน มหกรรม
วิทย์ฯ 2017 (1) 

 

 รวม 1    6 1 - 3 2 2 3 2 

 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)  

ผลการด าเนินงาน   ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง 
ต.ค.-
59 

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 

4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า     
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

 (1)   สื่ออื่น ๆ คลิป   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1)   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1)   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1)   
สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 

 
OTOP 4.0   

 
ออนไลน์ (1) 

สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ (5) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

 
ออนไลน์ (1) 

        
งานRoad Show 

OTOP (1)  c   
งานRoad Show 

OTOP (1)   
งานRoad Show 

OTOP (1)   
งานRoad Show 

OTOP (1)   
 

 ผลการด าเนินงาน             
 รายละเอียดตาม  ออนไลน์ (1) สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
สื่ออื่น ๆ คลิป  สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 

(1) 
แถลงข่าว (1) 

งานRoad 
Show OTOP 

(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

สิ่งพิมพ์ข่าว
แจก (1) 

สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 สิ่งพิมพ์ข่าวแจก 
(1) 

 เอกสารแนบ   ออนไลน์ (1) สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ (5) 

 ออนไลน์ (1)  ออนไลน์ (2) ออนไลน์ (2) ออนไลน์ (1)  ออนไลน์ (2) 

    งานRoad Show 
OTOP (1) 

ออนไลน์ (2)  งานRoad Show 
OTOP (1) 

 งานRoad Show 
OTOP (1) 

งานRoad Show 
OTOP (1) 

   

 รวม  1 3 7  4 1 4 4 2  3 

 รวม ต.ค.-ก.ค. 60  1 4 4 11 12 10 4 7 10 14 6 9 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
ผลการด าเนินงาน 
1.1 ร้อยละการ
ด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60 - 3 4 8 8 6 3 6 3 8 6 6 

ผลการด าเนินงาน 1 4 4 11 12 10 4 7 10 14 6 9 

             

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

ร้อยละ 139 ร้อยละ  169 ร้อยละ 150 

หลักฐานอ้างอิง 1. แผนสรา้งความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
2. เอกสารสิ่งพิมพ์ข่าวแจก หน้าเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ.  ข่าวการจดัสมัมนา การจัดรายการวิทยุ การแถลงข่าว 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)                                                            
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

เรื่องแนวทางการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

1. ตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน       

  1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคญัที่ทันต่อ
สถานการณ ์(ถ้ามี) 

- - - 100 - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

ส านักโฆษก PMOC และกรม
ประชาสมัพันธ์แจ้งประเด็นข่าว 
ระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงาน 
ทีค่าดว่าจะเกีย่วข้องแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติ
ตามประเด็นข่าวท่ีจะต้องช้ีแจง 

สว่นราชการชี้แจงประเด็นข่าว 
- ประเด็น 
- รายละเอียดการช้ีแจง 
- วัน เวลา ท่ีช้ีแจง 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ค าอธิบาย: 
 

 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการช้ีแจงประเด็นข่าวภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น ให้ไดร้้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 เจ้าภาพตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านกัโฆษก และศูนย์ปฏิบตัิการนายกรัฐมนตร ี(Prime Minister Operation Center: PMOC)] และ 
กรมประชาสัมพันธ ์

เงื่อนไข: ตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเหน็ชอบแนวทางการสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หวัหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง  
อธิบดี  และหัวหน้าส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  กรม  ตลอดจนผู้บรหิารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างความรับรูค้วาม
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
ผลการด าเนินงาน 
1.2 ร้อยละการชี้แจง 
     ประเด็นส าคญัที่ทัน 
     ต่อสถานการณ ์

      1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตรบ์ริการเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศนูย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตร ี(Prime Minister 
Operation Center: PMOC)] และ กรมประชาสัมพันธ์  ในการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ครบถ้วนและตรงประเด็น  
โดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ศูนย์ PMOC)) ก าหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อใช้ในการจัดส่งประเด็นข่าว และการรายงานผลการชีแ้จง ดังนี้ 

1) ระบบ Line Group “Issue Assignment” (IA-Chat) เป็นช่องทางในการจัดส่งประเด็นข่าว บุคคลที่มสีิทธิเข้าร่วม ส าหรับส่วนราชการระดับกรม คือ อธิบดี 
2) ระบบ Line Group “Issue Report” (IR-Chat) เป็นช่องทางในการรายงานผลการชี้แจงประเด็นข่าว บุคคลที่มีสิทธิเขา้ร่วม ส าหรับส่วนราชการระดับกรม คือ อธิบดี 

      2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด าเนินการตามข้อก าหนดของส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
1) กรมวิทยาศาสตรบ์ริการได้แจ้งรายชื่อและ Line ID ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นบุคคลที่มสีิทฺธิเข้าร่วมกลุ่ม Line Group “Issue Assignment” (IA-Chat) 

และ “Issue Report” (IR-Chat) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  
2) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดเ้ข้าร่วมกลุม่ Line Group “Issue Assignment” (IA-Chat) และ “Issue Report” (IR-Chat) แล้ว เมือ่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560  

โดยใช้ Line ID : DSS.director 
3) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ไม่มปีระเด็นข่าวท่ีส านักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ ์แจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการช้ีแจง 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

ส านักโฆษก PMOC และกรม
ประชาสมัพันธ์แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลา
การชี้แจง และหน่วยงานท่ีคาดว่าจะ
เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัตติาม
ประเด็นข่าวท่ีจะต้องช้ีแจง 

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว 
- ประเด็น 
- รายละเอียดการช้ีแจง 
- วัน เวลา ท่ีช้ีแจง 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

หลักฐานอ้างอิง 1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ท่ี นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการตามตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2. หนังสือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด่วนที่สุด ที่ วท ๐๓๐๙.๑/๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการตามตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)                                                            
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

เรื่องแนวทางการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

1. ตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน       

  1.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และ
เข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายส าคญัของ
รัฐบาล 

- - - - - 

การก าหนดค่า
เป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

            กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการด าเนินการตามตัวขี้วัด “ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีรับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล” และมีควมเชี่ยวชาญในการส ารวจเกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจของประชาชนอยู่แล้ว จึงมอบให้ 
      
 
 
เกณฑ์การประเมิน  
                                      
 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 75 น้อยกวา่ รอ้ยละ 75 

ค าอธิบาย: 
 

 

เงื่อนไข:  

 

กรมประชาสมัพันธ์พิจารณารับเป็นเจ้าภาพตวัช้ีวัดนี้ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่ต้องประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน  (Area base)  
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ไม่มตีัวช้ีวัดในองค์ประกอบ

ที่ 3 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60             

             

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

………….. ………….. ………….. 

ค าอธิบาย: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เงื่อนไข: 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้ 
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
(Innovation base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 สิงหาคม 2559 

เรื่องประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาพรวมของ
ส่วนราชการ 

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ - - - -  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวม (ล้านบาท) 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101 

ประมาณร้อยละ 96 30 22 21 23 
 
 

  การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

ร้อยละ 45 ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 

ค าอธิบาย: เป็นการวัดประสิทธิภาพการเบิกจา่ยภาพรวมของส่วนราชการ รายจา่ยภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  

เงื่อนไข: 
 

ตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เหน็ชอบกับเรื่องมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ
เบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และมีการก าหนดเปา้หมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 
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ผลการด าเนินงาน 
    องค์ประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน 
                          หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

1. ตัวช้ีวัดบังคับ  1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

รวมทั้งสิ้น 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

แผน 31,090,700 33,072,000 99,875,400 29,504,000 27,518,100 93,397,300 30,236,700 34,845,100 27,081,200 28,661,700 26,930,900 30,195,300 492,408,400 

ผล 53,017,846.48 23,626,145.32 27,542,808.55 24,455,477.50 33,629,122.15 51,671,264.97 43,736,180.23 54,624,405.55 48,375,483.88 30,220,904.88 
 

42,828,597.9
5 

 
38,161,903.39 471,890,165.99 

 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1  = 21.16% 
              ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 2  = 22.29% 
              ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 3  = 29.80% 
          ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 4   =  22.59%         (รวม 4 ไตรมาส  = 95.83 %)   
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องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน 
                                หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
 

1. ตัวช้ีวัดเลือก  “ศูนย์ราชการสะดวกกรมวิทยาศาสตร์บริการ” (Government Easy Contact Center : GECC )  
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixqI3Fp_jRAhUFJcAKHdirCuwQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigov.go.th%2Findex.php%2Fth%2Fgovernment-th1%2Fitem%2F101852-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AF-%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25AF-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7-%25E2%2580%259C%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E2%2580%259D-government-easy-contact-center-gecc-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2589&usg=AFQjCNGcQW2feooSdlx2R7RsIEreE-Q6iA&bvm=bv.146094739,d.ZGg
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สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Based) 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ตามข้อก าหนด GECC 

 
 
หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
 จากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้บูรณาการการให้บริการ
ของหน่วยงานโดยการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถ
เชื่อมโยงบริการต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการไว้ ณ จุดบริการเดียว 
อ านวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึ งบริการของกรม
วิทยาศาสตร์บริการได้ ตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ได้อย่างครบถ้วนจนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาและดูแลศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังด าเนินการพัฒนาศูนย์ราชการ
สะดวกอย่างต่อเนือง โดยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและน ามา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ  ในข่วงเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2560 
มีผู้รับบริการเสนอแนะขอให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณาให้มีระบบ
การโอนช าระค่าธรรมเนียม และการจัดส่งตัวอย่างผ่านทางระบบไปรษณีย์ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  และลดภาระการ
เดินทางมาติดต่อยังส่วนราชการของผู้รับบริการ 
 
การด าเนินการ 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้และการ
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้รองรับกับความต้องการของผู้รับบริการ เมื่อ
น าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นที่ตั้ง คณะอนุกรรมการฯ จึง
ท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานการรับส่งตัวอย่าง
ทดสอบของศูนย์ราชการสะดวก โดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทดสอบ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการมาให้ข้อมูลและระดม
สมองในการปรับปรุงกระบวนการท างาน  และปรับทัศนคติของการรับ
บริการ เมื่อได้รับข้อมูลที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการแล้ว จึงได้ก าหนดขั้นตอนการรับตัวอย่างทดทสอบทาง
ไปรษณีย์ โดยในเบื้องต้น จะรับตัวอย่างทดสอบที่มีลักษณะคงรูป ไม่
สูญเสียสภาพของคุณสมบัติที่อาจจะเกิดจากขั้นตอนการขนส่ง และเริ่ม
ประกาศรับบริการมาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนกระบวนการรับตวัอยา่งทางไปรษณีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 ผู้รับบริการที่ส่งตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์ จะสามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบช าระค่าธรรมเนียมอิ เล็กทรอนิกส์  ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยไม่ต้องเดินทางมาช าระด้วยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 1. ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมา
ติดต่อเพื่อส่งตัวอย่างที่หน่วยงาน 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรม
วิทยาศาสตร์บริการที่มากขึ้น 

 
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบช่องทางใหม่ในการส่งตัวอยา่ง 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการสามารถเลือกชอ่งทางได้ด้วยตนเองเมื่อท าการขอใบเสนอราคา
การทดสอบ สอบเทียบ 
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 
ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ                                                                       

 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 
 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 พฤศจิกายน 

2559 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ชาต ิ

- - - - - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที ่1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

ด าเนนิการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.พ. 60 
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค. 60 
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย. 60 
 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ค าอธิบาย: เป็นการวัดการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของปี 2560   
 

เงื่อนไข: ตัวช้ีวัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดให้ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจด าเนินการจัดท าแผนงาน 
ในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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แผนยุทธศาสตร์ วศ. 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการ 
สนับสนุน  
S-CURVE /  

NEW S-CURVE Lab 

ภาครัฐ 
Lab 

เอกชน 

Lab 

มหาวิทยาลยั 

ศูนย์บริการประจ าภาค MSTQ Services One Stop Service 

Increase 

Competitiveness 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    เป็นกลไกส าคัญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเป็นกลไกส าคัญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย    เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย    เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต  
                          สินค้าที่มมีูลค่าสูงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสินค้าที่มมีูลค่าสูงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมายเป้าหมาย    ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตาม  
                          มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล  และเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ตลาดโลกและเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ตลาดโลก 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรช์าติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จดัสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหต ุ

2557 2558 2559 2560 
 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการทดสอบสินค้า

แบบครบวงจร 
แผนงาน : การเสรมิสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบ

และสอบเทียบของ วท. 
- - - -  

 ตัวชี้วัด : จ านวนศูนย์บริการ one stop service  
            ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

     

  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
ระดับความส าเร็จการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ ์

ในภูมิภาค 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ระดับที่ 1 : น าข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์และ 
              น าเสนอผู้บริหารเพื่อก าหนดพื้นท่ีจัดตั้ง 
              ศูนย์ 

    

 

       

ระดับที่ 2 :  ส ารวจพ้ืนท่ีและน าเสนอผู้บริหาร 
               เพื่ออนุมัติการจัดตั้งศนูย์ 

     
 

      

ระดับที่ 3 : จัดหาและปรับปรุงพรอ้มระบบ 
               สาธารณูปโภคเพื่อเปดิให้บริการ 

     
 

      

ระดับท่ี 4 : ก าหนดเจา้หน้าท่ีและได้พนักงานราชการที ่
              ท างานให้บริการ 

      
 

     

ระดับที่ 5 : เปิดศูนยบ์ริการและรบัตัวอย่างทดสอบ 
               อย่างเป็นทางการ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรช์าติ/ 
แผนฯ 12/SDG/ยุทธศาสตร์จดัสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหต ุ

2557 2558 2559 2560 
การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60       ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 - ขั้นที่ 5   

             

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

     1 ศูนย ์

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนศูนย์บริการ one 
stop service ใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 60       ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4  ขั้นที่ 5   

ผลการด าเนินงาบ     ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3  ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5   

             

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งป ี

 ด าเนินการในระดับที่ 1 ด าเนินการในระดับที่ 5    1 ศูนย์ 

หลักฐานอ้างอิง 1. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรข์องรัฐบาล  กระทรวง  กรม 
2. แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) 
3. แผนการด าเนินงาน ปี 2560 ที่ส าคัญ 
4. รายละเอียดโครงการเสริมสร้างศกัยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบของ วท. 
  

 
 

0
0
0 

0
0
0 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ 2560 (รอบการประเมินที่ 2)   
ผลการด าเนินงาน มี.ค. 

60 
เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ระยะที่ 1 (ระยะ 5 ปี) 
มีกลไก MSTQ ที่ครบวงจร เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        

1. แผนงาน : การเสริมสร้างศักยภาพงาน
บริการทดสอบและสอบเทียบของ วท.
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบ
สินค้าแบบครบวงจร 

วัตถุประสงค ์
• เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

ท ด ส อ บ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง 
ISO/IEC 17025 

• เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประ เทศและพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่อ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

• เพื่อขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาค 

       ก าหนดพื้นที่จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค  
ผลการวิ เคราะห์พบว่ า  ในเบื้ องต้น ควรจัดตั้ ง
ศูนย์บริการรับส่งตัวอย่างจ านวน 1 ศูนย์ โดยพื้นที่ซ่ึง
มีความเหมาะสมคือที่จังหวัดระยอง จึงได้น าเสนอ
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการรับส่งตัวอย่าง one stop 
service ในภูมิภาคที่จังหวัดระยอง 

-  วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการในภูมิภาค 
เพื่อน ามาพจิารณาก าหนดพื้นทีจ่ัดตั้ง
ศูนย์ 

        ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการทดสอบสอบ
เทียบ แยกตามภูมิภาคของหน่วยงานที่รับบริการ 
และน าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ คร้ังที่ 10/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559  โดย
พบว่า ปริมาณการส่งตัวอย่างจากภาคกลางและภาค
ตะวันออก มีปริมาณมากเป็นล าดับที่ 1 และ 2 (ไม่
รวมจากกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) โดยมาจากบริเวณ
ภาคกลางส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม 
สมุทรสาคร และสระบุรี ส่วนภาคตะวันออกมาจาก
จังหวัดชลบุรี  ระยอง และ ฉะเชิ งเทรา ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาแล้วจึงด้ก าหนดให้จัดตั้งในพื้นที่ภูมิภาค
ตะวันออกเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการในแถบจังหวัด ชลบุรี และ ระยอง ซ่ึง ที่
ประชุมให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ ส านักงาน
เลขานุการกรม ได้ลงไปส ารวจพื้นที่ในจังหวัดระยอง
เพื่อก าหนดพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ต่อไป 

-  ส ารวจพื้นที่ในจังหวัดที่ก าหนดเพื่อหา
สถานที่ตั้งส านักงานที่เหมาะสม 

 
 

       กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อ
หาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์
บริการประจ าภูมิภาคตะวันออก ในช่วงระหว่างเดือน 
ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 โดยในที่สุด ได้ท า
ความตกลงกับหอการค้า จ. ระยอง เปิดศูนย์ฯ ใน
พื้นที่หอการค้าแห่งใหม่ จ. ระยอง ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
พื้นที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ จ. ระยอง โดยที่หอการค้า
แห่งใหม่ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและจะเข้าพื้นที่

สรุปผลการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential Base) 
ของ     กรมวิทยาศาสตร์บริการ    

รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 

ก าหนดพื้นที่ตั้งศนูย์ 
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แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ 2560 (รอบการประเมินที่ 2)   
ผลการด าเนินงาน มี.ค. 
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ได้ประมาณ กลางเดือน มิถุนายน 2560 ซ่ึง ได้
น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงาน ต่อ ที่ประชุม
ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 12/2559 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และ ที่ประชุมมีมติให้ใช้
พื้นที่ของหอการค้าแห่งใหม่ จ. ระยอง ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 

-  เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่จ าเป็น 

 

       ส านักงานเลขานุการกรม ได้ด า เนินการจัด ซ้ือ 
ครุภัณฑ์ส านักงานและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่
จ าเป็นต่อการใช้ในศูนย์ฯ โดยมีการจัดซ้ือจนได้รับ
การส่งมอบเสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2560 

-  เ ปิ ด ส อ บ พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร  เ พื่ อ
ปฏิบัติงานประจ าที่ศูนย์ 

 

       ส านั ก งาน เลขานุ ก ารกรม ได้ ด า เนิ นก าร เปิ ด
สอบแข่งขัน และได้ท าการบรรจุพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ 
โดยได้เริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 น 

-  อบรมเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปปฏิบัติงาน 
 

       ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่จะลงไปปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 15 – 30 
มิถุนายน 2560 โดยการอบรมในลักษณะ On The 
Job Training กับส านัก/กองที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ เพื่อท าความเข้าใจบริการของกรม ลักษณะ
ตัวอย่างที่สามารถให้บริการทดสอบ สอบเทียบ และ
ข้อมูลพื้ นฐานเบื้อ งต้นอื่ นๆ เพื่อประกอบการ
ให้บริการ ก่อนจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่
ศูนย์ 

-  เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค ปี 
2560 

 
      เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ าภูมิภาคตะวันออก จ. 

ระยอง  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมี อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดศูนย์ และได้รับ
เกียรติจาก หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง ให้การ
ต้อนรับ และมีผู้ เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ อาคารส านักงานหอการค้าจังหวัด
ระยอง ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หลังการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  มีผู้เข้าใช้
บริการตั้งแต่วันที่เปิดบริการ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 จ านวนรวมทั้งสิ้น 18 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดเตรียมอุปกรณ์ส านกังาน 

จัดเจ้าหน้าที่ประจ าศนูย์ 

เจ้าหน้าที่พรอ้ม
ปฏิบัติงาน 

ศูนย์วทิยาศาสตร์บรกิาร 
จ. ระยอง รับตัวอย่าง

ทดสอบ 


