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ก 

บทคัดย่อ 
 

กองวัสดุวิศวกรรมเป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลีย่น
หน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจเมื่อต้องเปลี่ยนเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริบริการ รวมถึงต้อง
ปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งต้องมีการแยกและควบรวมหน่วยงานย่อย
กับ กองหรือส านักจากโครงสร้างเดิม โดยแผนการปฏิบัติราชการที่จัดท าข้ึนให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปรับเปลีย่นสู่องค์กรมหาชน ค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมใช้เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผล
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม  
แผนปฏิบัติราชการนี้ไดใ้ช้การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  ด้วยด้วยข้อมูลพื้นฐานจาก
พระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ๒๕๖๓ 
พระราชบัญญัติองค์กรมหาชน ๒๕๔๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
และการปรับเปลี่ยนกรมวิทยาศาสตร์บริการสู่สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน ) ศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ CC-PEST analysis สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้กรอบ 7s วิเคราะห์
แนวทางการจัดท ากลยุทธด าเนินการโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ท าให้ได้
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ๒ ส่วนคือ ๑ การจัดท านโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายขององค์กร โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ใช้การมีส่วนร่วมภายในองค์กรเน้นการพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปยัง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

ค าน า 
 
 การปรับเปลี่ยนองค์กรส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้ส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายคือบุคลากร
ขององค์กรนั้นๆ จ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจน ในส่วนของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการนั้น การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน ถือว่าเป็นนโยบายหลังในการบริหาร 
และถูกก าหนดไว้ในกฏหมายพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ๒๕๖๓ กองวัสดุวิศวกรรมในฐานะหน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงต้องท า
หน้าที่ในการขับเคลื่อนให้เกดิการเปลีย่นแปลง บริหารจัดการทรัพยากรที่มอียู่ รวมถึงการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 
       นายเอกรัฐ  มีชูวาศ 
               นักยุทธศาสตร์รุ่นที่ ๑๔ 
                ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
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๖ 
 

บทท่ี  ๑   
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่และอ านาจ
เกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีอธิบดีคนหนึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง โดยในบทเฉพาะกาลมาตรามาตรา ๓๘ ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์บริการตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
ประกอบกับมีมติและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑.๑.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี รมว. อว. เป็น
ประธาน ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทบทวนแนวคิดและภารกิจ เพื่อน าไปสู่การก าหนดบทบาทของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเป็น Regulator และหน่วยงานในระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพ (National Quality Infrastructure, NQI) 

๑.๑.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธาน ให้กรม
วิทยาศาสตร์บริการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการเพื่อปรับโครงสรา้งและบทบาทในการที่
จะท าหน้าที่บูรณาการระบบ (System Integrator) โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
ส าหรับงานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยจะต้องมีการออกแบบ
กลไกการท างานที่มีประสิทธิภาพ ตามความเช่ียวชาญ บทบาท หน้าที่และอ านาจ 

๑.๑.๓ ข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว.  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ รมว. อว. เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นเจ้าภาพหลักใน
การหารือโจทย์การด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก อว. เช่น 



๗ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการ สร้างความร่วมมือ ภาคเอกชน เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน NQI ในภาพรวม  
 กรมวิทยาศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อก าหนดภารกิจเมื่อต้องปรบัเปลีย่น
เป็น สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีภาระกิจ ๔ ด้านคือ  

๑) ด้านนโยบาย เสนอแนะนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
๒) ด้านการพัฒนา มี ๒ ภารกิจย่อย คือ ๒.๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ และ ๒.๒) พัฒนา

นวัตกรรมสู่พาณิชย์ 
๓) ด้านการส่งเสริม มี ๒ ภารกิจย่อย คือ ๓.๑) ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่พาณิชย์ และ ๓.๒) 

รับรองระบบงาน  
๔) ด้านสนับสนุนและบริการ มี ๒ ภารกิจย่อย คือ ๔.๑) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ และ 

๔.๒) สนับสนุน/พัฒนาองค์กร  
 พร้อมทั้งหารือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถึงแนวทางและ
ความเป็นไปได้ที่เหมาะสมในการใช้พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์
บริการ และให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาก าหนดภารกิจของ สถาบันฯ ให้สอดคล้องตามมาตรา ๕ 
แห่ง พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ภารกิจเกี่ยวกับการจัดท าบรกิาร
สาธารณะ (Operator) หรือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะ (Facilitator) โดย
องค์กรมหาชน (Public Organization) เป็นองค์กรของรัฐ ที่ถูกจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ให้มีความแตกต่างไปจากส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นหน่วยงานจัดท าบริการสาธารณะ กรณีที่รัฐบาลมีแผนงาน
หรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลัก (อันสืบเนื่องจาก 
หน่วยงานราชการรูปแบบเดิมที่ประกอบด้วยส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม) และรัฐวิสาหกิจ มี
ข้อจ ากัดในตัวระบบท าให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ และไม่สามารถรองรับการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้) จึงจ าเป็นต้องปรับและ
พัฒนาให้เป็นกลไกของรัฐที่มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ท างานได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวให้บริการประชาชนและขับเคลื่อน
ประเทศชาติไปสู่เป้าหมายได้อย่างไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะบุคลากรขององค์การมหาชนต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการท างานรูปแบบหลังสภาวะวิกฤต 
  
 
 



๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑ โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน 
กองวัสดุวิศวกรรมเป็นหน่วยงานภายใต้กรวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑) เป็นห้องปฏิบัติการเช่ียวชาญเฉพาะทาง/อ้างอิง เพื่อทดสอบสมบัติของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

ที่จัดเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ แก้วและกระจก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง วัสดุก่อสร้าง เยื่อกระดาษ พลาสติก
และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ วัสดุข้ันสูง (Advanced materials) โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ 

๒) เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง (Third party) ของประเทศด้านวัสดุวิศวกรรม เพื่อการ
ควบคุมและพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนดหรือกฎหมายและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๓) ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้ง
ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับริการ 

๔) ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิต และ
คุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๕) วิจัยพัฒนา ผลิตและสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Robotics and Automation ) 



๙ 

๖) พัฒนาวัสดุควบคุม วัสดุอ้างอิง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๗) สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรฐาน กฎ
และระเบียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๘) สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๙) ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วัสดุแก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 กองวัสดุวิศวกรรมจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจของ
สถาบันวิทยาสาสตร์บริบริการ รวมถึงต้องปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่ง
ต้องมีการแยกและควบรวมหน่วยงานย่อยกับ กองหรือส านักจากโครงสร้างเดิม โดยแผนการปฏิบัติ
ราชการที่จัดท าข้ึนให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรมหาชน ค านึงถึงความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพื่อท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) 
และ ภายใน (จุดอ่อน, จุดแข็ง) ของกองวัสดุวิศวกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรมหาชนภายใน
ระยะเวลา ๖ ป ี

๑.๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกองวัสดุวิศวกรรมเมื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรมหาชน 
ระยะ ๖ ปี เพื่อเป็นกรอบในการปฎิบัติงานให้บรรลุผลในการปรับเปลี่ยนองค์กร 

๑.๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่/พนักงานที่ปฏิบัติงานในกองวัสดุ
วิศวกรรมในการปรับเปลี่ยนภารกิจให้สอดคล้องกับองค์กรมหาชนที่จัดต้ังข้ึน 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

ท าการศึกษา ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการวิเคราะหข้์อมูลเชิงลกึจาก
จากกลุ่มงานภายใต้กอง จ านวน ๘ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มวัสดุข้ันสูง กลุ่มวัสดุและ



๑๐ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มเส้นใยธรรมชาติ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วนของผลการด าเนินงานในปัจจุบันและการ
ปรับเปลี่ยนภารกิจที่ต้องสอดคลอ้งกบัภาพรวมขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ 
ปี และการเป็นองค์กรหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ศึกษาจากข้อกฎหมาย ข้อ
สั่งการ และรายงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาด าเนินการระหว่าง ๒ เดือน ระหว่าง เดือน
มนีาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

ระเบียบวิธีการศึกษาส าหรับการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  
ด้วยด้วยข้อมูลพื้นฐานจากพระราชบัญญัติการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติองค์กรมหาชน ๒๕๔๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และการปรับเปลี่ยนกรมวิทยาศาสตร์บริการสู่สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ 
(องค์การมหาชน) และมีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ C-PEST analysis ได้แก่ Customer, 
Competitors ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน Politics ปัจจัยนโยบายและ
กฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยน Environment , Economic ปัจจัยสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
Society ปัจจัยทางด้านสังและวัฒนธรรม และ Technology ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

ข้ันตอนที่ ๒ ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้กรอบ 7s ได้แก่ Strategy กลยุทธขององค์กร 
Structure โครงสร้างขององค์กร Systems ระบบที่ใช้ในองค์กร Style รูปแบบขององค์กร Staff 
บุคคลการ Skills ทักษะและความเช่ียวชาญ และ Shared Values ค่านิยมร่วมที่ใช้ในการขับเคลื่อน
องค์กร 

ข้ันตอนที่ ๓ วิเคราะห์แนวทางการจัดท ากลยุทธด าเนินการโดยใช้ SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix  

ข้ันตอนที่ ๔ จัดท าแผน/โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด าเนินการ 

๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา 

แผนการปฏิบัติราชการนี้จัดท าตามแผนการการปรับบทบาท กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)  



๑๑ 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แผนปฎิบัติราชการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกองวัสดุวิศวกรรม เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามการปรับเปลี่ยนภารกิจและหน้าที่ให้สอดคล้องกับ สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ 
(องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

บทท่ี  ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอก 

๒.๑.๑ การ เปลี่ ยนแปลงและการพัฒนาอง ค์การ  ( Organizational Change and 
Development)  

เนื่องจากในกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)  และสภาวะไร้พรมแดน  การเปลี่ยนแปลง
ใหญ่พร้อมกัน ๓ ด้าน  คือ ด้านเทคโนโลยี (Technology)  ด้านเศรษฐกิจ (Economics)  ด้าน
การเมือง (Polities) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ๓ ด้านข้างต้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การ  จึงเป็นสาเหตุให้องค์การต้อง
เปลี่ยนแปลง โลกปัจจุบันอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดข้ึน
มากมาย ผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบให้เกิดความจ าเป็น ที่ต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบในการบริหารองค์การ ไปสู่ยุคสารสนเทศ จาก
เดิมองค์การเน้นความมั่นคงไปสู่ องค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากที่เคยใช้วิธีควบคุมที่ศูนย์
อ านาจ ไปสู่การมุ่งกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ จาก
แนวคิดขององค์การที่มุ่งการแข่งขัน ไปเป็นการมุ่งแสวงหาความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และ
จากการเน้นการท างานด้วยความเหมือนกัน ไปสู่การเน้นให้มีความแตกต่างที่หลากหลาย  

แนวโน้มของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับองค์กร 
องค์กรจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ของยุค

สารสนเทศได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงข้ึน ได้แก่ 

๑) ด้านโครงสร้าง (Structure) มลีักษณะเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวนอนมากขึ้น เกิดรปูแบบ 
โครงสร้างใหม่ ๆ มีการ เน้นการใช้ทีมงาน และองค์การแบบไร้พรมแดน 

๒) องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ (Demographic) ประกอบด้วยคนท างานที่มาจากต่าง 
วัฒนธรรมมากขึ้น แนวความคิด ช่องว่างระหว่างวัยเพิ่มข้ึน เกิดจริยธรรมใหม่ของการท างาน (New 
work ethic) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยม ในการท างานมากขึ้น 

๓) การเรียนรู้และองค์ความรู้ (Learning and knowledge) องค์การจะมีพนกังานทีเ่ป็นผู้มี
คุณวุฒิและมีความรูสู้งข้ึน องค์การจะเปลี่ยนไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 



๑๓ 

๔) เทคโนโลยีและการเข้าถึงสารสนเทศ (Technology and access to information) มี
เทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิดวิธีการใหม่ ๆ ที่มปีระสิทธิภาพในการเข้าถึง และ
การใช้สารสนเทศร่วมกันไดร้วดเร็วมากขึ้น 

๕) เน้นเรือ่งความยืดหยุ่น (Emphasis on flexibility) กล่าวคือ องค์กรต้องมีโครงสร้างที่
ยืดหยุ่นพร้อมทีจ่ะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ขององค์กรต้องมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นไดสู้ง
เช่นกัน ต้องพรอ้มเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนอย่างรวดเร็ว (Fast-paced change) อัน
เนื่องมาจากภาวะไม่แน่นอนทีเ่กิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอกองค์การซึ่งไมส่ามารถ คาดการณ์
ล่วงหน้าได ้

องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ต้องเข้าใจถึง  
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ความเช่ือ หรือค่านิยม หรือฐานคติที่  มีร่วมกันในองค์กร ซึ่งเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมหรือองค์กร องค์การตั้งข้ึนย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ได้แก่ การ
เติบโตขององค์การการขยายขนาดขององค์การให้ใหญ่ข้ึนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง องค์กรสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ได้ ๓ แบบ การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในองค์การ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
องค์กร และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาองค์การ คือการท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีกว่าเดิม เพื่อท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
โดยการสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

๒.๑.๒ การปรับเปลี่ยนหน่วยราชการสู่องค์การมหาชน  
เนื่องจากหน่วยงานราชการรูปแบบเดิมที่ประกอบด้วยส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม) 

และรัฐวิสาหกิจ มีข้อจ ากัดของตัวระบบ ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ และไม่สามารถรองรับ
การด าเนินกิจกรรมสาธารณะรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ องค์การ
มหาชน (Public Organization) จึงถือก าเนิดข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาระบบราชการ โดยจัดตั้งข้ึนมาตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้บริการสาธารณะที่เป็นนโยบายเฉพาะด้าน 
องค์การมหาชนถูกตั้งข้ึนมาเพื่อท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นการด าเนินกิจกรรม
ในส่วนที่ภาครัฐเห็นว่าจ าเป็นต้องมี แต่ไม่สามารถบริหารในรูปแบบส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือให้
ภาคเอกชนด าเนินการได้ จึงต้องตั้งองค์กรใดองค์กรหนึ่งข้ึนมารับผิดชอบโดยเฉพาะ และรัฐก็จัดสรร
งบประมาณให้ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วองค์การมหาชนจะแตกแยกย่อยมาจากกรม กอง 
ในกระทรวงต่าง ๆ ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์การมหาชนจะอยู่ภายใต้กระทรวงต้นสังกัดที่รับผดิชอบ
นั่นเอง 

บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การมหาชนก็คือ การให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
จุดส าคัญก็คือ ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลก าไร แต่จะหารายได้จากการด าเนินงานบริการสาธารณะนั้น ๆ  โดย



๑๔ 

เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อจัดการในเรื่อง
เร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นข้อจ ากัดของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

การจัดต้ังองค์การมหาชน มีหลกัการพิจารณาจาก ๓ ข้อ คือ 
๑) เมื่อรัฐบาลมีนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ 
๒) แผนงานการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารข้ึน

ใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
๓) การจัดตั้งหน่วยบริหารข้ึนใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
อย่างไรก็ตาม รัฐมีสิทธ์ิยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณีที่องค์การมหาชนต้ังข้ึนเพื่อด าเนินกิจการ

อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะกิจเสร็จสิ้นแล้ว หรือตั้ งข้ึนโดยมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด องค์การ
มหาชนมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น ๒ ประเภทตามลักษณะการใช้
กฎหมายจัดต้ัง คือ 

๑) องค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน), หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA), โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) 

๒) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คุรุ
สภา, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ส านักงานกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

องค์การมหาชนจะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งจะรับผิดชอบรายงานต่อรัฐมนตรีผู้
รักษาการ ดังนั้นลักษณะโครงสร้างการบริหารจะประกอบด้วย 

คณะรัฐมนตรี  :  มีหน้าที่พิจารณาจัดตั้ง  หรือยุบเลิกองค์การมหาชน รวมทั้ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนดหลักการบริหาร ระเบียบแบบแผน วินิจฉัยช้ีขาด 

รัฐมนตรีผู้รักษาการ : เป็นผู้รับผดิชอบโดยตรงในการก ากับดูแลองค์การมหาชนให้ด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังองค์การมหาชน จึงมีหน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก ากับดูแลการสรรหาผู้อ านวยการองค์การมหาชน ก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานและ
เป้าหมายโดยรวม ก าหนดอัตราเงินเดือน-เบี้ยประชุม 



๑๕ 

คณะกรรมการองค์การมหาชน : มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลองค์การมหาชนให้ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการก าหนด
นโยบายการบริหารงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการ
บริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ผู้อ านวยการองค์การมหาชน : อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชนทุก
ต าแหน่ง และยังถือเป็นผู้แทนขององค์การมหาชนในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก มีหน้าที่บริหาร
กิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการได้ 

บุคลากรขององค์การมหาชน : ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานประจ า (เจ้าหน้าที่ขององค์การ
มหาชน) และผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะช่ัวคราว (ลูกจ้างขององค์การมหาชน) รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มา
ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนเป็นการช่ัวคราว ทั้งนี้จะถือว่าบุคลากรขององค์การมหาชนมีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ใช่ข้าราชการ 

จุดเด่นขององค์การมหาชนคือ สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวกว่าส่วน
ราชการอื่น ๆ เนื่องจากมีรูปแบบการบริหารคล้ายกับภาคเอกชน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้
ควบคุมดูแล ซึ่งคณะกรรมการมีความเป็นอิสระพอสมควร สามารถก าหนดระเบียบข้อบังคับ การจัด
โครงสร้างการด าเนินงาน การจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการบริหารงบประมาณได้ โดยมีรัฐเป็นผู้
ตรวจสอบ นั่นจึงท าให้โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการขององค์การ
มหาชนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแห่งด้วย 

๒.๑.๓ นโยบายภาครัฐ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการ

บริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และรับทราบผลการด า เนินการตามมาตรการ
บริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการร่วมคณะกรรมการก า หนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 

เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) จึงได้เสนอมาตรการบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการบริหารก าลังคน
ภาครัฐ จากมาตรการฯ ฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
ส่วนราชการ ตลอดจนเพื่อให้ส่วนราชการ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก า หนดไว้ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติโดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐที่แตกต่างจากมาตรการฯ ฉบับเดิมใน ๖ ประเด็น สรุปได้ ดังนี้ 

๑) ความชัดเจนและจุดเน้น (Focus) มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) 



๑๖ 

๒) ความเป็นกลยุทธ์ (Strategic) มาตรการฯ ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

๓) ความคล่องตัวและความสอดคล้องกับความหลากหลายของส่วนราชการ (Flexible and 
Practical) มาตรการฯ ฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ 
เพื่อให้การบริหารจัดการก าลังคนของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ของส่วนราชการ ตลอดจน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ โดยได้ปรับปรุงใน ๒ ประเดน็
หลัก ดังนี้ 

๓.๑) ปรับปรุงการแบ่งขนาดส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ส่วนราชการ
มีความหลากหลาย 

๓.๒) จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ ได้สนับสนุนการทดแทนอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) และก าหนดสัดส่วนร้อยละของการทดแทน
ให้ชัดเจนและง่ายต่อการด า เนินการ จากเดิมที่ได้ระบุจ า นวนร้อยละของการทดแทนจ าแนกตามสาย
งานหลักและสายงานสนับสนุน ได้ปรับปรุงแนวทางการทดแทนฯ ให้เป็นไปตามขนาดของส่วน
ราชการ ร้อยละ ๕ – ๑๕ ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไปในภาพรวม 

๔) ค านึงถึงลักษณะเฉพาะของประเภทบุคลากรภาครัฐ (Policy Sensitivity) ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เนื่องจาก คปร. เห็นว่า เพื่อลดผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาและปัญหา
การขาดแคลนครู 

๕) ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient) ได้เพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอรับการจัดสรรอัตราก าลังตั้งใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และก า หนดให้ส่วนราชการที่
ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังตั้งใหม่ต้องพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่เดิมของสว่นราชการต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างกระทรวง/กรม มาปฏิบัติภารกิจในระยะแรกเเละเป็นภารกิจต้องใช้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ
หลักก่อนจึงจะจัดท าค าขอมายัง คปร. 

๖) การติดตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) ก าหนดเพิ่มกลไกการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ โดยก า หนดให้ส่วนราชการรายงานผลการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ อัตราต้ังใหม่และข้อมูลอัตราก าลังทุกประเภท (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ) รวมถึงรายงานอื่น ๆ  ตามที่มาตรการฯ ก าหนด ให้ คปร. 



๑๗ 

ทราบทุกปีงบประมาณ เพื่อที่ คปร. จะได้น า ไปก า หนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ส่วนราชการในระยะต่อไป 

เมื่อมีการพิจารณาภารกิจของกรมวิทยาศาสตตร์บริการ คณะผู้บริหารในกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทศโนโลยี เดิมก่อนปรับเปลี่ยนเป็นกระททรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เห็นควรว่าควร
ปรับเปลี่ยนองค์กร ตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับบทบาทกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บรกิาร 
(องค์การมหาชน) กองวัสดุวิศวกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงจ าเป็นต้อง
ปรับภารกิจและโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์การมหาชน 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

๒.๒.๑ การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการก าลังอยู่ในกระบวนการจัดท าโครงสร้างภายใน ตาม

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๑๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์
โดยก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้ างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีอธิบดี
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ     กรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจและ
โครงสร้างหน่วยงานดังนี้ 

ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการ
ก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้มี
หน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

๑) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล



๑๘ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
และท าให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษา และฝึกอบรมทาง
วิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เพื่ อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร
ห้องปฏิบัติการของภาครัฐและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

๓) พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบ
และจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีในสาขาที่ส าคัญและตามความจ าเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๕) เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการ  
วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล วิศวกรรม  
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี เชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์เชิงกล และวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมอื และอุปกรณ์วัด แก่
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ให้แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้  

๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
๒) กองเทคโนโลยีชุมชน 
๓) กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
๔) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
๕) กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๗) โครงการเคมี 
๘) โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
๙) โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงนี้เป็นการปรับปรุงจาก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ     
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๔๕ ในขณะนั้นคณะรัฐมนตรีมี



๑๙ 

มติอนุมัติให้แยกกรมวิทยาศาสตร์บริการออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่มีสถานะเป็นราชการให้คงเป็น
กรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป และส่วนที่จะมีสถานะเป็นองค์การมหาชนให้จัดตั้งเป็นสถาบัน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับไปด าเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบัน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย โครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 
และ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นกลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการที่จะแยกเป็นองค์การมหาชนให้
จัดต้ังเป็นสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ แต่ไม่สามารถน าร่าง พรบ. จัดด้ังสถาบันปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ ท าให้ทั้งหมดยังคง
เป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในให้สอดคลอ้งกบั
ภารกิจ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม จึงได้เปลี่ยนเป็น กองวัสดุวิศวกรรม และยังเป็นกลุ่มปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ ซึ่งการไม่น าเสนอการปรับปรงุโครงสรา้งภายในที่ใช้งานจริงให้เปน็กฏกระทรวงเนื่องจาก
ต้องใช้กระบวนการการตีค่างานและจะท าให้กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งหมดล่าช้าออกไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งหมด ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ จึง
เห็นควรให้เร่งด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา และใช้ค าสั่งภายในในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
 กองวัสดุวิศวกรรม ได้มีค าสั่งแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มงานดังนี้ 

๑) กลุ่มอ านวยการวัสดุวิศวกรรม 
๒) กลุ่มวัสดุข้ันสูง 
๓) กลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๔) กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
๕) กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
๖) กลุ่มเส้นใยธรรมชาติ 
๗) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
๘) กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ซึ่งมีภารกิจ ๕ ด้านคือ 
๑) วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทางด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม 

เพื่อหาองค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ส าหรับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 



๒๐ 

๒) วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ การพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

๓) สอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครือ่งมือและอุปกรณ์วัด ตามมาตรฐานสากล ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

๔) ให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกล
และวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออก 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

๒.๒.๒ กระบวนการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับบทบาท กรมวิทยาศาสตร์

บริการ เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) โดยได้ด าเนินการพิจารณาบทบาทของ 
สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีภารกิจ  เสนอแนะนโยบาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ขับเคลื่อน
นวัตกรรมสู่พาณิชย์ด้วย รับรองระบบงาน สนับสนุนและบริการศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure, NQI) ของประเทศ และที่ประชุม
ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการหารือกับส านักงาน ก.พ.ร. ถึงแนวทางและความเป็นไปได้ที่เหมาะสมใน
การใช้พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ ทบทวนแนวทางและ
ความเป็นไปได้ ในการจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ โดยเห็นควรด าเนินการตาม มาตรา ๓๘ ของ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์การมหาชน  ส านักงาน 
ก.พ.ร. ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาก าหนดภารกิจของ สถาบันฯ ให้สอดคล้องตามมาตรา ๕ แห่ง 
พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ภารกิจเกี่ยวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะ (Operator) หรือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะ (Facilitator) 

โดยมีร่างข้อเสนอ หน้าที่และอ านาจสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) ดังนี ้
(๑) เป็นสถานปฏิบัติการกลางโดยให้บริการหรือจัดให้มีบริการตรวจสอบและรับรองทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การสอบ
เทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ การผลิตหรือ
จัดหาวัสดุอ้างอิง การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และ
ความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 



๒๑ 

๒) รับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของหน่วยตรวจสอบและรับรองทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานด้วยกระบวนการตรวจสอบและรับรอง 

๕) วิจัย พัฒนา และออกแบบระบบการตรวจสอบและรับรอง การก าหนดเกณฑ์การยอมรับ 
และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และ
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ 

๖) พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบ 
และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบกับหน้าที่และอ านาจ ของสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) 
ยังคงสอดคล้องกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเน้นที่การเป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของกองวัสดุวิศวกรรมเดินเน้นที่การให้บริการห้องปฏิบัติการใน
การทดสอบทางฟิสิกส์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จะมีการขยายความรับผิดชอบไปถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า
ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ  น ามาประยุกต์ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับ
ปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อ



๒๒ 

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอ่
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน โดยได้มีการน าเสนอร่างโครงสร้างสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒ ร่างโครงสร้างสถาบันวิทยาศาสตรบ์ริการ 

 ในส่วนของกองวัสดุวิศวกรรมนั้น จะไม่ปรากฎในร่างโครงสรา้งสถาบันวิทยาศาสตรบ์ริการแต่
ภารกิจยังคงอยู่โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลักอยู่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ ๑ ซึ่งทั้งสองส่วนมีที่มาของรายได้แตกต่างกัน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อยู่ใน



๒๓ 

กลุ่มภารกิจวิชาการที่มาของงบประมาณมาจากการพัฒนาโครงการวิจัยทั้งจากหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัยภาครัฐ และการบริการวิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรม ส่วนฝ่ายบริการทางห้องปฏิบัติการ ๑ อยู่
ในกลุ่มภารกิจบริการงบประมาณจะข้ึนอยู่กับจ านวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และเป็น
งบประมาณส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริหารองค์กร ดังนั้นในงานของการวิจัยและการทดสอบ จ าเป็นต้อง
เป็นห้องปฏิบัติการเช่ียวชาญที่สามารถน าเสนอโครงการและให้บริการที่ตอบโจทย์แก่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ กองวัสดุวิศวกรรมนั้นถือว่าเป็น
หน่วยงานหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ทั้งในส่วนของการพัฒนางานวิจัยและการ
ให้บริการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ ข้อมูรายได้ของกองวัสดุวิศวกรรมได้
จากค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบประมาณ ๓๐ ล้านบาทต่อปี และได้รับงบประมาณสนับสนุน
โครงการประมาณ ๕๐ ล้านบาทต่อปี มีจ านวนบุคลากร ๗๐ คน มีค่าใช้จ่ายงบบุคลากรในปัจจุบันราว 
๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของงบประมาณทั้งหมด โดยการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนน้ัน
ช่วงแรกเนื่องจากเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรออกจากระบบราชการดังนั้นจ างจ าเป็นต้องปรับ
งบบุคคลากรให้สูงข้ึนประมาณ ๑.๕ เท่า ราว ๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของงบประมาณ
ทั้งหมด แต่เมื่อรวมกับหน่วยงานอื่นในกรมวิทยาศาสตร์บริการทั้งหมดงบบุคคลากรจะสูงกว่ารายได้ที่
สามารถท าได้ และต้องขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐในการด าเนินงาน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผู้อ านวยการองค์การมหาชน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนด เบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ขององค์การ
มหาชน และการพัฒนาการด าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน ได้ก าหนด เงื่อนไขเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนไว้ดังนี้ “เห็นควรก าหนดกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรส าหรับองค์การมหาชน ไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจ าปี หากองค์การ 
มหาชนใดไม่สามารถด าเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ยกเว้นเป็นราย ๆ ไป” เป้าหมายของกองวัสดุวิศวกรรมคือการจูงใจให้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
ปรับเปลี่ยนพร้อมกับองค์กร และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนองค์กรให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ และสัดส่วนของงบบุคคลากรต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ในระเวลา ๖ ปี
แรกของการด าเนินการ 

๒.๒.๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
ในกระบวนการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ นั้นทางผู้บริหารมีนโยบายที่เน้นการมีส่วน

ของบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มากที่สุด ปัจจุบันก าลังอยู่ในข้ันตอนการรับฟังความ
คิดเห็น ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานส าหรบัการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์การมหาชน 
แต่เนื่องจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่กรมวิทยาศาตร์บริการจะมีเฉพาะงานบางส่วนที่ถูก



๒๔ 

ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน กลายเป็นทั้งองค์กรต้องปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน ซึ่งการ
ด าเนินการยกร่าง พรบ. จัดด้ังสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ผ่านมาได้มี
การส ารวจความประสงค์ของบุคลากรที่ต้องการท างานในองค์การมหาชน ที่จัดต้ังข้ึน ซึ่งในปีนั้น ยังไม่
มีการปรับฐานรายได้ของข้าราชการท าให้ จ านวนผู้ที่แจ้งความประสงค์มีจ านวนมาก แต่จากการปรับ
เงินเดือนข้าราชการ ๖ ครั้ง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘ (๒๕๔๗ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 
และ ๒๕๕๘) และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการพลเรือนสามัญที่เงินเดือนตัน เนื่องมาจากรับเงินเดือน
จนถึงข้ันสูงของระดับต าแหน่งตามบัญชีเงินเดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น
ต้นไป ท าให้แรงจูงใจในการได้รับค่าตอบแทนที่สูงข้ึนเมื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์การมหาชนลดลง 
ข้าราชการส่วนใหญ่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่สามารถรับราชการจนถึงอายุเกษียรจะมีบ านาญที่
สูงข้ึน แม้ว่าในส่วนของกองวัสดุวิศวกรรมจะมีจ านวนข้าราชการที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การ
มหาชนจ านวนมากก็ตามแต่การปรับทั้งองค์กรจึงต้องค านึงถึงแผนการจัดสรรบุคลากร และเตรียม
ความพร้อมกรณีที่ข้าราชการไม่ประสงค์ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานองค์การมหาชน ซึ่งในปัจจุบัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องบุคลากร 

ในการปรับเปลี่ยนสู่องค์การมหาชนนั้นมีส่วนที่ส าคัญอยู่  ๒ ส่วนหลักคือ ๑ เหตผลความ
จ าเป็นในการด าเนินภารกิจขององค์การมหาชน และ ๒ การจัดท างบประมาณโดยได้รับเงินอุดหนุน
ทั่วไปรายปีจากรัฐบาล จากการรับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย และค่าบริการในการบริหารงาน ดังนั้น
การก าหนดภารกิจและบริหารงบประมาณจึงมีความส าคัญ โดยภารกิจต้องตอบโจทย์การพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และองค์กรต้องมีศักยภาพในการสร้างรายได้จากทรัพยกรทั้งหมดที่มีอยู่ 

 

๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ANALYSIS: ปัจจัย
ภายนอกด้วย CC-PEST ปัจจัยภายในด้วย 7s SWOT และ TOWS Matrix) 

๒.๓.๑ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย CC-PEST analysis  
สามารถแบ่งส่วนการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

๑) Customer ผู้ใช้บริการ การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนน้ัน เพื่อให้บริการสาธารณะที่
เป็นนโยบายเฉพาะด้านเพื่อท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นการด าเนินกิจกรรมใน
ส่วนที่ภาครัฐเห็นว่าจ าเป็นต้องมี แต่ไม่สามารถบริหารในรูปแบบส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือให้
ภาคเอกชนด าเนินการได้ ในส่วนของ กองวัสดุวิศวกรรม การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนน้ันจะ
เน้นการเป็นห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้บริการ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 



๒๕ 

จัดท าร่างมาตรฐาน พัฒนางานทดสอบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายจะเป็น
ผู้ใช้บริการเดิม และผู้ประกอบการ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยเน้นที่อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมการแพยท์ครบวงจร (Medical Hub)  ซึ่งในส่วนของ
หน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันมีหลายหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในส่วน
กองวัสดุวิศวกรรม ยังถือว่ามีความได้เปรียบทางด้านการให้การยอมรับ เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่
ได้การรับรองในระบบประกันคุณภาพ ISO/EC 17025 และยังท าหน้าที่องค์กรร่างมาตรฐานให้กับ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่เนื่องจากจ านวนบุคลากรในปัจจุบนัท าให้การบรกิารยงั
ไม่ครอบคลุมและสนับสนุนงานนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ 

๒) Competitors หน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ครอบคลุมหลายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม โดยความต้องการใช้บริการมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บางการทดสอบมี
ความต้องการสูงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อผ่านไปความต้องการลดลงข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายที่จะไม่แข่งขันกับภาคเอกชนและเพิ่มการทดสอบที่มีเพียงพออยู่แล้วใน
ปัจจุบัน แต่จะเน้นการพัฒนาการทดสอบที่ใช้ความเช่ียวชาญสูง การทดสอบตามมาตรฐานบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และการส่งออก มุ่งเน้นการสร้าง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

๓) Politics ปัจจัยนโยบายและกฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การ
มหาชนน้ัน มีจุดเด่นคือ สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวกว่าส่วนราชการอื่น ๆ 
เนื่องจากมีรูปแบบการบริหารคล้ายกับภาคเอกชน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระพอสมควร สามารถก าหนดระเบียบข้อบังคับ การจัดโครงสร้างการ
ด าเนินงาน การจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการบริหารงบประมาณได้ โดยมีรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ นั่น
จึงท าให้โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการขององค์การมหาชนจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละแห่งด้วย  โดยปัจจัยด้านนโยบายนั้นข้ึนกับนโยบายจากรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ และ การน าไปปฏิบัติของผู้อ านวยการที่จะดึงศักยภาพขององค์กรให้เป็นไปตาม
เจตนารมย์การจัดต้ังองค์การมหาชน 

๔) Economic ปัจจัยสภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่าหน่วยงานยังคงอยู่ที่เดิม แต่สถานะภาพของ
บุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปอาจท าให่ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจเข้าร่วมท างาน และการปรับเปลี่ยน
เป็นองค์การมหาชนนั้น เพื่อดึงดูดให้บุคลากรเดิมปรับเปลี่ยนสู่องค์กรใหม่จ าเป็นต้องน าเสนอ



๒๖ 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งสถานการณ์การใช้จ่ายภาครัฐในปัจจุบัน มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตัดสินใจ 

๕) Social ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรมหาชนนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวข้ึน ซึ่งกฏระเบียบบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ในการ
คาดการณ์นั้นการให้บริการควรมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ทันสถานการณ์  

๖) Technology ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีปัจจุบันมีความรวดเรว็ 
ดังนั้นในอนาคตการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพทั้งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

๒.๓.๒ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในด้วย 7s 
๑) Strategy กลยุทธขององค์กร การท าให้องค์กรเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงปัจจัย

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้นถือว่าเป็นส่วนส าคัญและเป็นหนึ่งเป้าหมายหลักในการยกระดับรายได้ของ
ประเทศ ซึ่งหากองค์กรสามารถเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแผนได้ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

๒) Structure โครงสร้างขององค์กร มีแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในกองวัสดุ
วิศวกรรม จากเดิมที่แยกการให้บริการตามชนิดของผลิตภัณฑ์ เป็นการแยกส่วนของบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ (รายได้จากการให้บริการ) ออกจาก วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รายได้จากการเสนอ
โครงการวิจัย) ท าให้การบริหารงบประมาณเป็นไปได้สะดวกขึ้น  

๓) Systems ระบบที่ใช้ในองค์กร การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรมหาชนนั้น แม้ว่าจะมี  
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การสร้างระบบจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการท างานใน
องค์กรนัน้ ๆ เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร) 

๔) Style รูปแบบของผู้บริหารองค์กร ที่สร้างความคล่องตัวให้กับการบริหารจัดการ ทั้ง
ทางด้านงบประมาณและการปรับภาระกิจ มีผลงานด้านวิชาการที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ให้
ความส าคัญการกิจกรรมทางวิชาการ การยกระดับมาตรฐาน และค านึงถึงความสะดวกในการเข้ารับ
บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

๕) Staff บุคลากร ปัจจุบันยังคงเพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
ภาระกิจท าให้ต้องขยายการให้บริการในหลายๆผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน การปรับภาระกิจของ
เจ้าหน้าที่ที่มีปริมาณงานลดลงจึงเป็นเป็นส่วนที่สามารถท าได้ แต่ด้วยความไม่คล่องตัวของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่เองท าให้การปรับภาระกิจเป็นไปได้ยาก การก าหนดภาระกิจเป้าหมายขององค์กรณ์จึง
เป็นส่วนส าตัญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับภาระกิจ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้ าที่



๒๗ 

ยังคงมีความกังวลแม้ว่าหน่วยงานยังคงอยู่ที่เดิม แต่สถานะภาพของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปอาจท า
ให่ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจเข้าร่วมท างาน แนวทางการก าหนดภาระกิจและประเมินเพื่อให้
ผลตอบแทนในการปรับเปลี่ยนเป็นบุคลากรขององค์การมหาชน ยังไม่ได้ข้อสรุปท าให้หลายคนยังคง
ไม่มั่นใจในการตัดสินใจในการท างานกับองค์กรใหม่  

๖) Skills ทักษะและความเช่ียวชาญ การที่บุคลากรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปยังองค์กรใหม่ 
อาจจะท าให้องค์กรที่จัดต้ังข้ึน ขาดผู้ท างานที่มีทักษะและความเช่ียวชาญ ซึ่งช่วงการปรับเปลี่ยนอาจ
ต้องมีนโยบายการยืมตัวเพื่อมาปฏิบัติราชการ และพัฒนาบุคลากรทดแทน 

๗) Shared Values ค่านิยมร่วมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งหาก
องค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้รับการยอมรับจากบุคลากรทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนองค์กร แต่
สถานะการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันท าให้ยังไม่ชัดเจนในหลายได้ จึงยังท าให้ค่านิยมร่วมยังไม่ถูกหยิบ
ยกข้ึนมา 
ตารางการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จากกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis น าไปสัมภาษณ์ 
บุคลากรในกองวัสดุวิศวกรรมจ านวน ๑๐ คน โดยให้น้ าหนัก ๑ ถึง ๕ รวมคะแนนในแต่ละหัวข้อดัง
ตารางที่ ๑ และ ๒ หลังจากนั้นวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix ดังตารางที่ ๓ และ
ท าการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยการปรับค่าน้ าหนักปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค จากค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้อยู่ในช่วง ๐ – ๕ 
คะแนน เพื่อเปรียบเทียบน าหนักของแต่ละปัจจัย พบว่าแต่ละปัจจัยมีน้ าหนักใกล้เคียงกัน (ระหว่าง 
๓.๖ – ๓.๙ คะแนน) ซึ่งปัจจัยอุปสรรคมีค่าสูงสุดที่ ๓.๙ คะแนน ปัจจัยโอกาสมีค่าน้อยที่สุดที่ ๓.๖ 
คะแนน ส่วนปัจจัยจุดอ่อนและจุดแข็งมีค่าเท่ากันที่ ๓.๘ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ตารางท่ี ๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย CC-PEST analysis 
กรอบการ
วิเคราะห ์

ปัจจัยโอกาส คะแนน ปัจจัยอุปสรรค คะแนน 

Customer ๑ .  ส าม า ร ถ ให้ บ ริ ก า รแก่
อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายรัฐบาย 
๒. มีความเช่ียวชาญ และได้รับ
การยอมรับจากผู้ใช้บริการ 
 

๓๐ 
 
 

๓๕ 

๑. ยังไม่สามารถคาดการณ์
ปริมาณความต้องการของผู้ที่
จะมาใช้บริการได้ 
๒. มีหน่วยงานรัฐหลายหน่วย
ที่มีการใช้บริการคาบเกี่ยวกัน 
 

๓๒ 
 
 

๓๔ 

Competitors ค่าบริการยังต่ ากว่าคู่แข่ง ๓๒ ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ ข้ึ น ร า ค า
ค่าบริการเมื่อปรับเปลี่ยนเป็น
องค์การมหาชน 

๓๖ 

Politics มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนสู่องค์การมหาชน 

๔๔ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการตาม
นโยบายอย่างชัดเจนที่ลงไปถึง
ผู้ปฏิบัติงานท าให้ยังขาดการมี
ส่ วนร่วมในการ ขับเคลื่อน
องค์กร 

๓๙ 

Economic ๑. การด าเนินการและบรหิาร
จัดการที่ง่ายข้ึนเมื่อปรับเป็น
องค์กรมหาชน 
๒. สามารถจัดท ากรอบ
งบประมาณที่มีความคล่องตัว
มากยิ่งข้ึน 
๓. มีความคล่องตัวในเมื่อตอ้ง
ปรับเปลี่ยนภารกจิ 

๓๔ 
 
 

๔๕ 
 

๓๘ 

๑. ยั ง ไม่มีความชัดเจนใน
รูปแบบขององค์กร 
๒.  ยั ง ไม่ ได้ ก าหนดกรอบ
งบประมาณขององค์กรอย่าง
ชัดเจน 
๓. ภารกิจบางอย่าจ าเป็นต้อง
ตัดออกอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

๓๘ 
 

๔๖ 
 

๔๕ 

Social สามารถสร้างค่านิยมองค์กร
ใหม่ให้การปฏิบัติงานคล่องตัว
ข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓๑ ก า ร ป รั บ เ ปลี่ ย น รู ป แบบ
องค์กรอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๓๘ 

Technology การพัฒนา เทคโลโลยีและ
นวัตกรรมใหม่มาพร้อมกับ
ความต้องการมาตรฐานเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ  

๓๖ ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล
เทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึง
การประเมินความคุ้มค่าหาก
ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า ง า น ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโลโลยีน้ันๆ 

๔๔ 

 
 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 7s 
ก ร อ บ ก า ร
วิเคราะห์ 

ปัจจัยจุดแข็ง คะแนน ปัจจัยจุดอ่อน คะแนน 

Strategy มี ก า ร ก า ห นดกล ยุ ท ธ์ เ ป็ น
ตัวกลางในการเช่ือมโยงปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ของประเทศ เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๓๘ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่ได้
สร้างแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

๔๒ 

Structure สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ต า ม ภ า ร กิ จ ไ ด้ ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมและสถานการณ์ 

๓๒ การปรับเปลี่ยนจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงานท าให้ต้องมีการ
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ
ภารกิจใหม่อาจส่งผลถึงความ
เช่ียวชาญที่ต้องอาศัยระยะเวลา
ในการสั่งสมความรู้ 

๓๔ 

Systems รูปแบบขององค์การมหาชน
ความยืนหยุ่นในการบริหารท า
ให้สามารถจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓๑ การจัดการเชิงองค์กรที่อาจจะมี
รู ป แบบที่ ถู ก ถ่ า ยทอดจ า ก
ผู้ บ ริ ห า ร  ก า ร ป รั บ เ ปลี่ ย น
ผู้บริหารอาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการในระยะยาว 

๓๒ 

Style สามารถปรับเปลี่ยนให้มีการ
เข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนภายนอกเพื่อ
ยกระดบัการให้บริการ 

๓๙ เป็นการยากและต้องใช้เวลาใน
การปรับเปลี่ยนองค์กรที่เคยเปน็
ราชการแบบเดิมให้มีรูปแบบ
การท างานใหม่ 

๓๘ 

Staff สามารถบริหารจัดการบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพให้ได้รับรายได้
ที่เหมาะสม 

๔๖ ความกังวลด้านความมั่นคงใน
การท างานเนื่องจากเมื่อมีการ
ประเมินด้วยประสิทธิภาพอาจ
ส่งผลถึงผู้ปฏิบัติงานเดิม 

๔๔ 

Skills สามารถสร้างความเช่ียวชาญ
ใหม่ๆ จากการรับบุคคลที่มี
ศักยภาพเข้าท างาน 

๔๒ มีแนวโน้มที่บุคลากรบางส่วนทีม่ี
ความเช่ียวชาญยังต้องการเป็น
ราชการและไม่ปรับเปลี่ยนไป
พร้อมกับองค์กร 

๔๐ 

Shared 
Values 

หน่วยงานได้รับการยอมรับใน
ด้านความเช่ียวชาญ 

๓๖ ส ร้ า ง ค่ านิ ย มอ ง ค์ ก ร ที่ เ ป็ น
ค่านิยมร่วมของบุคลากรและ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 

๓๘ 

 



๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓ การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จากการวิเคราะห์ SWOT analysis โดยเลือกประเด็นที่มีน้ าหนักมากที่สุด ๓ อันดับแรก 

ก่อนน ามาวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix สามารถแยกประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 
๑) จุดแข็งจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย CC-PEST analysis 

S๑ สามารถจัดท ากรอบงบประมาณที่มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
S๒ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนสู่องค์การมหาชน 
S๓ มีความคล่องตัวในเมื่อต้องปรับเปลี่ยนภารกิจ 
S๔ การพัฒนาเทคโลโลยีและนวัตกรรมใหม่มาพร้อมกับความต้องการมาตรฐานเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ 
S๕ มีความเช่ียวชาญ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

๒) จุดอ่อนจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย CC-PEST analysis 
W๑ ยังไม่ได้ก าหนดกรอบงบประมาณขององค์กรอย่างชัดเจน 
W๒ ภารกิจบางอย่าจ าเป็นต้องตัดออกอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 
W๓ ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินความคุ้มค่า
หากต้องมีการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน้ันๆ 
W๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
W๕ ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบขององค์กร 
 



๓๑ 

๓) โอกาสจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย 7s 
O๑ สามารถบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ได้รับรายได้ที่เหมาะสม 
O๒ สามารถสร้างความเช่ียวชาญใหม่ๆ จากการรับบุคคลที่มีศักยภาพเข้าท างาน 
O๓ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีการเข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ภายนอกเพื่อยกระดับการให้บริการ 
O๔ มีการก าหนดกลยุทธ์เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
O๕ หน่วยงานได้รับการยอมรับในด้านความเช่ียวชาญ 

๔) อุปสรรคจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย 7s 
T๑ ความกังวลด้านความมั่นคงในการท างานเนื่องจากเมื่อมีการประเมินด้วย
ประสิทธิภาพอาจส่งผลถึงผู้ปฏิบัติงานเดิม 
T๒ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่ได้สรา้งแผนการปฏิบตัิงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ของ
องค์กร 
T๓ มีแนวโน้มที่บุคลากรบางส่วนที่มีความเช่ียวชาญยังต้องการเป็นราชการและไม่
ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับองค์กร 
T๔ เป็นการยากและต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่เคยเปน็ราชการแบบเดิมใหม้ี
รูปแบบการท างานใหม่ 
T๕ สร้างค่านิยมองค์กรที่เป็นค่านิยมร่วมของบุคลากรและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

ตารางท่ี ๓ การวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix 
 S๑ สามารถจัดท ากรอบงบประมาณที่มี

ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
S๒ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนสู่
องค์การมหาชน 
S๓  มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว ใ น เ มื่ อ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนภารกิจ 
S๔ การพัฒนาเทคโลโลยีและนวัตกรรม
ใหม่มาพร้อมกับความต้องการมาตรฐาน
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ 
S๕ มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

W๑ ยังไม่ได้ก าหนดกรอบงบประมาณ
ขององค์กรอย่างชัดเจน 
W๒ ภารกิจบางอย่าจ าเป็นต้องตัดออก
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 
W๓  ต้ อ ง ติ ด ต า มแ ละ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
เทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึงการประเมิน
ความคุ้มค่าหากต้องมีการพัฒนางานที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีนั้นๆ 
W๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
W๕ ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบของ
องค์กร 

O๑ สามารถบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้ได้รับรายได้ที่เหมาะสม 
O๒ สามารถสร้างความเชี่ยวชาญใหม่ๆ 
จากการรับบุคคลที่มีศักยภาพเข้าท างาน 
O๓ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีการเข้าถึงได้
ง่ายและเพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ภายนอกเพ่ือยกระดับการให้บริการ 
O๔ มีการก าหนดกลยุทธ์เป็นตัวกลางใน
การเชื่อมโยงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ผู้ ป ร ะกอบกา ร อุต สาหกรรม  และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
O๕ หน่วยงานได้รับการยอมรับในด้าน
ความเชี่ยวชาญ 

SO 
๑ มุ่งเดินหน้าสู่องค์การมหาขนโดยการ
จัดท าโครงสร้าง กรอบงบประมาณ และ
สร้างกลไกการให้ค่าตอบแทนเพ่ือดึงดูด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
๒ การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานด้ าน
คุณภาพเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถคล่องตัวในการให้บริการ 
และได้รับการยอมรับ 

WO  
๑ จัดล าดับภาระกิจ อัตราก าลังและ
งบประมาณขององค์กรตามยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ 
๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญใน
หลายด้าน 
๓ ต้องวิ เคราะห์และคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 

T๑ ความกังวลด้านความมั่นคงในการ
ท างานเนื่องจากเมื่อมีการประเมินด้วย
ประสิทธิภาพอาจส่งผลถึงผู้ปฏิบัติงาน
เดิม 
T๒ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่ได้สร้าง
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร 
T๓ มีแนวโน้มที่ บุคลากรบางส่วนที่มี
ความเชี่ยวชาญยังต้องการเป็นราชการ
และไม่ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับองค์กร 
T๔ เป็นการยากและต้องใช้เวลาในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรที่ เคยเป็นราชการ
แบบเดิมให้มีรูปแบบการท างานใหม่ 
T๕ สร้างค่านิยมองค์กรที่เป็นค่านิยมร่วม
ของ บุคลากรและสอดคล้อง กับการ
ปรับเปลี่ยน 

ST 
๑ การก าหนดนโยบายและสร้างกลไกการ
บริหารจัดการบุคลากรอย่างชัดเจน ใน
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึง
ผลตอบแทนในแต่ละต าแหน่ง 
๒ ใช้ กล ไ ก ในกา รยืมตั ว บุคลากรที่
เชี่ยวชาญมาท างานและถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่บุคลากรใหม่ 
๓ สร้างค่านิยมจากความเชียวชาญของ
องค์กรณ์ 

WT  
๑ กา รก า หนด เกณฑ์ กา รประ เ มิ น
ประสิทธิภาพในแต่ละงาน รวมถึงระบบ
เพ่ิมผลตอมแทนเมื่อปฏิบัติงานได้ตีกว่า
เป้า 
๒ การคัด เลือกบุคลากรที่ มีภา ร กิ จ
สอดคล้องกับองค์การมหาชน 
๓ การใช้ผู้ เชี่ยวชาญภายนอกในการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแต่
ละด้านที่เป็นภาระกิจขององค์กร 

 
 



๓๓ 

บทท่ี ๓ 
แผนขององค์กร 

 
๓.๑ ชื่อ แผนปฏิบัติราชการเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรมหาชนของกองวัสดุวิศวกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) 
 
๓.๒ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็น
ยุทธศาสตร์) 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
พันธกิจ 

๑) สร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในอนาคตด้วยบริการตรวจสอบ ยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมได้รับการยอมรับสู่เชิงพาณิชย์ 
เป้าประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการท า SWOT ล าดับตามประเด็นที่มีน้ าหนักมากที่สุด 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดท านโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายขององค์กร 

 ๑.๑ การก าหนดกรอบการท างาน ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนที่ได้รับ
ของพนักงานในต าแหน่งต่างๆในองค์กรมหาชน  

 ๑.๒ การสร้างกลไกการยกระดับความเข่ียวชาญโดยดึงศักยภาพผู้มีประสบการณ์ทั้ งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร  
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ๒.๑ การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองภาระกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๒.๒ การวางแผนสร้างความเช่ียวชาญขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑) การก าหนด โครงสร้าง ภารกิจ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสร้างการมี
ส่วนร่วม 

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 



๓๔ 

๓) เป็นสถานปฏิบัติการกลาง บริการตรวจสอบและรับรอง ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

๔) วิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานเพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพานิชย ์

๓.๓ แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT analysis และ TOWS Matrix จะเห็นได้ว่าประเด็นที่มี
น้ าหนักมากที่สุดคือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรต้องเช่ือมโยงไปถึง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ความ
สัมฤทธ์ิผลของยุทธศาสตร์องค์กรเป็นผลโดยตรง จากความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ัมพันธ์กับยุทธศาสตรข์ององค์กรดังนั้น กรอบความคิดเพื่อการวิเคราะหก์าร
บริหารทรัพยากรบุคคลต่อความสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์องค์กรจึงถูกก าหนด ใน ๒ มิติ คือ 

๑) มิติเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  
๒) มิติกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 
มิติเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Concern) การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ ที่เริ่ม 

พัฒนามาหลังการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ปรับกระบวนทัศน์ และรูปแบบ 
การจัดการใกล้เคียงภาคธุรกิจมากข้ึน โดยมีการก าหนด พันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการ
บริหารองค์กรไว้ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งเรามักจะเรียก การบริหารสมัยใหม่นี้ว่า การบริหารโดยยึดพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ (Mission-Vision-Strategy Management) ถึงวีธีการก าหนด พันธกิจ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ อย่างเป็นระบบ และมีการผลักดันใหเ้กิดการปฏิบตัิขับเคลือ่นยุทธศาสตร ์สู่ 
วิสัยทัศน์ที่ต้องการเพื่อการตอบสนองความต้องการของบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขององค์กร (Stakeholders) ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การปฏิบัติให้ผล
ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิผล และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขอลองค์กรมหาขน มีประเด็นส าคัญดังนี้ ๑) ยกระดับ
ศักยภาพและสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับองค์กร ๒) จัดสรรทรัพยากรส าหรับการบริหารบุคคล
อย่างเหมาะสมและส่งเสริมเติบโตของบุคคลากรทุกสายงาน และ ๓) เสริมสร้างความเช่ียวชาญของ
บุคคลากรในมิติที่หลายหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การบริหารจัดการอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและมีต้นทุนทางบุคลากรที่เหมาะสม การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ
เพื่อให้บุคลากรสามารถหมุนเวียนต าแหน่งงานได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่นสอดรับกับการเป็น Agile 
Organization และก้าวหน้าได้ในสายอาชีพ อีกทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ให้มี
ศักยภาพพร้อมเป็นผู้น าและสืบทอดต าแหน่งหลกัส าคัญในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ซึงจะส่งผลต่อเนือ่ง
ถึงองค์กรในเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีแบบแผน มีการ



๓๕ 

วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนยุทธศาสตรแ์ละใช้ทรัพยากรเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย หรือการพัฒนาระบบโดย
มีส่วนร่วมทั้งองค์กร เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ระดับล่าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และตอบสนองภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีความยืดหยุ่น และมีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้างค่านิยมด้านความตื่นตัว เพราะปัจจุบันการเข้าสู่ยุคของข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี ซึ่งท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพื่อเตรียม
วางแผนไว้ล่วงหน้าท าได้ยาก 

๓.๔ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  
 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆเพื่อให้การปรับเปลี่ยนองค์กรณ์เป็นไปตามเป้าหมายนั้น 
จึงได้ก าหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรมหาชนของกองวัสดุ
วิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วัตถุประสงค์  
๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒) บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
๓) สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. การก าหนด โครงสร้าง ภารกิจ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย 
กลยุทธที่ ๑. การสร้างองค์กรของการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

ตารางท่ี ๔  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
แผนงาน ๑. การสร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากรส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  

๑.๑ การพัฒนา
โครงสร้างองค์กรตาม
ภารกิจเป้าหมาย 

เพื่อให้โครงสร้าง
เป็นไปตามภารกิจ 

ร้อยละของ
หน่วยงานตาม
ภารกิจ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๗ ๑๐
๐ 

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
องค์กร 

๑.๒ การวางแผน
ก าลังคนตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร 

เพื่อให้มีก าลังคน
ตรงตามภารกิจ
อย่างเพียงพอ 

ร้อยละของ
อัตราก าลัง 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
องค์กร 

๑.๓ การพัฒนาแนว
ทางการให้
ผลตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานตาม
ภาระกิจ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับผลตอบแทน
ตามน้ าหนักภาระ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
องค์กร 

 
 



๓๖ 
 

ตารางท่ี ๕ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
แผนงานที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนภารกิจและ 
ความรับผิดชอบ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
๒.๑ การเสรมิทักษะ
ใหม่ (Upskill) และ 
การเพิม่ทักษะใหม่ที่
จ าเป็น (Reskill) เพื่อ
ตอบสนองภารกจิที่
ได้รับมอบหมาย 

เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานมี
ทักษะที่หลากหลาย
พร้อมปรบัเปลี่ยน
ภารกิจ 

ร้อยละผูป้ฏิบัติงานที่
ได้รับการเสริม/เพิ่ม
ทักษะ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ฝ่ายยุทธศาสตร์
องค์กร 

๒.๒ การสร้างค่านิยม
องค์กรที่พรอ้ม
ปรับเปลี่ยนตัวเอง 

เพื่อปรับเปลี่ยน
ค่านิยมองค์กรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และเข้าถึงได้ง่าย 

ร้อยละของความพึง
พอใจผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๗ ๑๐๐ ฝ่ายยุทธศาสตร์
องค์กร 

๒.๓ การวางแผนสร้าง
ความเช่ียวชาญของ
บุคคลากรเพื่อให้ทัน
และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ี

เพื่อใช้เป็นแผนในการ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรองค์กรให้
สอดคล้องกบั
เทคโนโลย ี

จ านวนกิจกรรม/การ
ให้บรกิาร ที่ได้รบัการ
พัฒนา 

๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ 



๓๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
กลยุทธที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและงานวิจัยเพื่อยกระดับอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ตารางท่ี ๖ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

  แผนงาน ๓. การยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
๓.๑ การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐานเพื่อ
รองรับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

เพื่อยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

รายการทดสอบที่
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ฝ่ายบริการ
ห้องปฏิบัติการ 

๓.๒ การเสรมิสร้าง
ความสามารถและ
ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการ
ภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จ านวนห้องปฏิบัติการ
ภาคอุตสาหกรรมที่
ได้รับรบัรอง 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร ์

๓.๓ การพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ 

จ านวนร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

๕ ๕ ๗ ๗ ๑๐ ๑๐ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 



๓๘ 
 

ตารางท่ี ๗ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
แผนงาน ๔ การพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
๔.๑ การส ารวจ
แนวโน้มและ
ศักยภาพของ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงลึกและหาภาพ
อนาคตของกลุม่
อุตสาหกรรมเพื่อใช้
ในการวางแผนรองรับ 

จ านวนอุตสาหกรรม
ที่ท าการส ารวจ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ฝ่ายยุทธศาสตร์
องค์กร 

๔.๒ การพัฒนาวัสดุ
ใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

วิจัยและพฒันาวัสดุ
ใหม่เพือ่เสรมิสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

จ านวนเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนา 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

๔.๓ การพัฒนา
แนวทางขับเคลือ่น
งานวิจัยสูเ่ชิงพาณิชย ์

เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้และร่วมวิจัย
กับภาคอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สูเ่ชิงภา
นิชย ์

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนา 

๕ ๕ ๗ ๗ ๑๐ ๑๐ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 



๓๙ 
 

END 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
พันธกิจ 

๑) สร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในอนาคตด้วยบริการตรวจสอบ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมได้รับการยอมรับสู่เชิงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) การก าหนด โครงสร้าง ภารกิจ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสร้างการมีส่วนร่วม 
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
๓) เป็นสถานปฏิบัติการกลาง บริการตรวจสอบและรับรอง ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
๔) วิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์ 

WAYS 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดท านโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายขององค์กร 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลยุทธที่ ๑. การสร้างองค์กรของการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย กลยุทธที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและงานวิจัยเพื่อยกระดับอุสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

MEANS 

แผนงาน ๑. การสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนงานที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนภารกิจและความ
รับผิดชอบ 

แผนงาน ๓. การยกระดับห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

แผนงาน ๔ การพัฒนางานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
๑.๑ การ
พัฒนา
โครงสร้าง
องค์กรตาม
ภารกิจ
เป้าหมาย 

๑.๒ การ
วางแผน
ก าลังคนตาม
ยุทธศาสตร์
องค์กร 

๑.๓ การ
พัฒนาแนว
ทางการให้
ผลตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน
ตามภาระกิจ 

๒.๑ การเสริม
ทักษะใหม่ 
และ การเพ่ิม
ทักษะใหม่ที่
จ าเป็น เพ่ือ
ตอบสนอง
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒.๒ การสร้าง
ค่านิยมองค์กร
ที่พร้อม
ปรับเปลี่ยน
ตัวเอง 

๒.๓ การ
วางแผนสร้าง
ความ
เช่ียวชาญของ
บุคคลากร
เพ่ือให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลย ี

๓.๑ การ
พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตาม
มาตรฐานเพ่ือ
รองรับ
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

๓.๒ การ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
และยกระดับ
ห้องปฏิบัติการ
ภาคอุตสาหกร
รม 

๓.๓ การ
พัฒนา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

๔.๑ การ
ส ารวจ
แนวโน้มและ
ศักยภาพของ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

๔.๒ การ
พัฒนาวัสดุ
ใหม่ที่มี
ศักยภาพเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

๔.๓ การ
พัฒนา
แนวทาง
ขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ 

ตารางท่ี ๘ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Statigic maps) 



๔๐ 
 

บทท่ี ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน าแผนฯ ไปใช้ 
 
 จากการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ายังไม่มีหน่วยงานราชการใดที่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบขององค์กรจากราชการเป็นมหาชน โดยการจัดตั้งองค์การมหาชนส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการ
ก าหนดภารกิจที่มีความจ าเป็นและการแยกงานบางส่วนออกจากราชการ ดังนั้นหากกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้จัดต้ังเป็นองค์กรมหาชนจะถือว่าเป็นส่วนราชการหน่วยงานแรกที่ออกจากระบบราชการ ซึ่ง
จึงเป็นการยากในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงสร้างความกังวลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการที่จัดท าข้ึนจึงเน้นในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
องค์กรยังสามารถรักษาความเช่ียวชาญได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ปฎิบัติงานเมือ่
ต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยส่วนส าคัญของการบริหารงานบุคคลนั้น ต้องให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน เพื่อหาสมดุลในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  เพื่อขับเคลือนองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นการน าแผนปฏิบัติราชการไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการในระดับต่างต่างดังนี้ 

๑) ผู้บริหาร ก าหนดรายละเอียด และกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยน
องค์กรในระยะเวลาต่าง ๆ พร้อมน าเสนอและสื่อสารให้ผูป้ฎิบัติงานได้รับทราบร่วมกัน รวมถึงต้องเรง่
พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เมื่อต้องเป็นพนักงานในองค์การมหาชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้พิจารณาการเข้าร่วมองค์การมหาชน และใช้ในการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

๒) ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันพิจารณาภารกิจหลักขององค์กรมหาชนที่จัดต้ังข้ึน การลด
หรือปรับเปลี่ยนภารกิจเดิม ก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) ในแต่ละระยะเพื่อใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๓) ผู้ปฏิบัติงาน/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากร และการ
จัดการบุคคากรตามภารกิจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความเช่ียวชาญเหมาะสมกับภารกจิที่
รับผิดชอบ 

๔) ผู้ปฏิบัติงาน วางแผนพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจ
เป้าหมายขององค์กรมหาชน  
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