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ก 

บทคัดยอ 
 

 รายงานสวนบุคคลฉบับนี้เปนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร

บริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีวัตถุประสงค ไดแก (๑)  เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดทํา

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒)  ตรวจสอบและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

(๓)  จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ (๔)  เสนอแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการแก

ผูบริหารกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โดยการศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา โดยการ

ใช C-PEST ในการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก และ McKinsey 7's Framework ประเมินปจจัย

ภายใน หลังจากนั้นทําการวิเคราะหเพ่ือหาประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธดวย TOWS Matrix โดย

ทําการศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 เม่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมกรมวิทยาศาสตรบริการ และสถานะภายในกองผลิตภัณฑอาหาร

และวัสดุสัมผัสอาหาร พบวากองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเผชิญกับความทาทายจากภัย

คุกคามภายนอก เชน ภาคเอกชนมีการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยกวา และสภานะภายใน

ของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พบวาบุคลากรโอนยายและลาออกจํานวนมาก

เนื่องจากองคกรมีนโยบายออกจากราชการเปลี่ยนเปนองคกรมหาชน ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

องคความรูและความเชี่ยวชาญ  ดังนั้น จึงเสนอแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) สรางความเขมแข็งของกลไกกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุ

สัมผัสอาหาร (๒) ยกระดับศักยภาพการดําเนินงานของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 

และ (๓) สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนากองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 

จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๔ กลยุทธ 

การศึกษานี้ มีขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนําแผนไปใช ดังนี้ (๑) พัฒนาองคความรู

และทักษณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของบุคลากรใหพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีแบบพลิกผัน (๒) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันสมัย 

(๓) การปรับปรุงโครงสรางกองใหเหมาะสม โดยใหมีจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสม เพียงพอตามสภาวะ

งาน ตอบสนองภารกิจของกองท่ีรับผิดชอบ (๔) ปรับปรุงระเบียบคําสั่งเพ่ือใหเกิดการทํางานบูรณา

การกับหนวยงานอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพ (๕) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหรองรับกับ

ภารกิจงาน 

 



ข 

คํานํา 
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารมีภารกิจในการ

วิเคราะหทดสอบ วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ รวมถึงตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑและบริการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยเนนดานอาหารและวัสดุสัมผัส

อาหารเปนหลัก ซ่ึงการปฏิบัติงานของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารมีขอจํากัดในดาน

นักวิทยาศาสตรเขามาใหมท่ียังขาดความเชี่ยวชาญของการวิจัยพัฒนาและวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑ

อาหาร เนื่องจากมีการลาออกและโยกยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืนจํานวนมาก ครุภัณฑดานวิทยาศาสตร

บางสวนลาสมัยแตไมไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางใหม ซ่ึงเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและการ

ทดสอบคุณภาพอาหารมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือและสรางความเชื่อม่ัน

ของผลิตภัณฑอาหาร ทําใหมีผูบริโภคใหการตอบรับนวัตกรรมอาหารท่ีมีคุณสมบัติโดดเดน แตกตาง

จากผลิตภัณฑในทองตลาดท่ีผานการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย ประเทศไทยจึงจําเปนตองมี

การสงเสริมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารและทดสอบคุณภาพอาหารเพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันธุรกิจอาหารของประเทศ  

เพ่ือเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ผู

ศึกษาจึงไดจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยใชกระบวนการในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอก ดวยเครื่องมือการวิเคราะ ไดแก C-PEST McKinsey 7’s SWOT analysis และ 

TOWS Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการกําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร (ENDs) กลยุทธในการ

ดําเนินการ (WAYs) และมาตรการหรือปจจัยท่ีเก่ียวของ (MEANs) เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีสําคัญตอ

การพัฒนาและมาตรการท่ีควรดําเนินการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สูงสุด สามารถสงผลตอการขับเคลื่อน ตามเปาหมายของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ในการวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจอาหารของ

ประเทศ   

สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณศูนยยุทธศาสตรศึกษา สถาบันวิชาปองกันประเทศ และ

คณาจารยทุกทาน ท่ีไดใหความรูและโอกาสจัดทําแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร

บริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นี้  
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สารบัญตาราง 
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ฉ 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี ๑.๑ โครงสรางกรมวิทยาศาสตรบริการในปจจุบนั      ๑๘ 
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และวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ                                                                    ๓๓                                                                      

 

 



 
 

บทท่ี  ๑   

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
       วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science) เปนวิทยาศาสตรท่ีวาดวยเรื่องราวตาง ๆ ของ

สิ่งมีชีวิต เชน สัตววิทยา พฤกษศาสตร และจุลชีววิทยา เปนตน ซ่ึงกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยกอง

ผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารมีภารกิจในการวิเคราะหทดสอบ วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ รวมถึงตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ

ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยเนนดานอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเปนหลัก เนื่องจากอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ มีบทบาทสําคัญ ตอเศรษฐกิจโลก เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีมี

ความจําเปนตอการดํารงชีวิตและประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงมีการพ่ึงพาการใชทรัพยากรธรรมชาติเปน

หลัก  นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ 

GDP ของประเทศ การสงเสริมธุรกิจอาหารใหมีความเขมแข็ง เสริมสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติจําเปนตองมีการวิจัยพัฒนา การทดสอบคุณภาพของ

อาหารในดานตางๆ เชน คุณคาทางโภชนาการ จุลินทรียปนเปอน สารเติมแตงและสารปนเปอนใน

อาหาร การวิเคราะหหาสารสําคัญในอาหาร และการทดสอบทางประสาทสัมผัส เปนตน รวมถึงการ

ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ  โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนดให

มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย และผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพยังจําเปนตองมีการ

ทดสอบหาสารสําคัญท่ีมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค 

ซ่ึงการปฏิบัติงานของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารมีขอจํา กัดในดาน

นักวิทยาศาสตรเขามาใหมท่ียังขาดความเชี่ยวชาญของการวิจัยพัฒนาและวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑ

อาหาร เนื่องจากมีการลาออกและโยกยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืนจํานวนมาก ครุภัณฑดานวิทยาศาสตร

บางสวนลาสมัยแตไมไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางใหม ซ่ึงเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและการ

ทดสอบคุณภาพอาหารมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือและสรางความเชื่อม่ัน

ของผลิตภัณฑอาหาร ทําใหมีผูบริโภคใหการตอบรับนวัตกรรมอาหารท่ีมีคุณสมบัติโดดเดน แตกตาง

จากผลิตภัณฑในทองตลาดท่ีผานการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย ประเทศไทยจึงจําเปนตองมี

การสงเสริมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารและทดสอบคุณภาพอาหารเพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันธุรกิจอาหารของประเทศ งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัส



๒ 

อาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด สามารถสงผลตอการ

ขับเคลื่อน ตามเปาหมายของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการวิจัยและ

สรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจอาหารของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน   

๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 
      ๑)  เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการสรางความ 

สามารถในการแขงขัน ดานเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

      ๒) ตรวจสอบและวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  

กรมวิทยาศาสตรบริการ ท่ีสงผลตอการขับเคลื่อนตามเปาหมายของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ในการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน  

      ๓)  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหาร

และวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ตามเปาหมายของกระทรวง

การศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแขงขัน  

     ๔)  เสนอแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกอง

ผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ แกผูบริหารกองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับผูบังคับบัญชาในดาน

การบริหารงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 

๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 
       ๑)  ขอบเขตดานเนื้อหา 

            การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ 

ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบดวย 

            ๑.๑)  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

            ๑.๒)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการสราง 

ความสามารถในการแขงขันดานเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

            ๑.๓)  รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนํา

ดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 



๓ 

        ๑.๔) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ –

๒๕๗๐ ประเด็นการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ       

        ๑.๕) สภาวะแวดลอมกรมวิทยาศาสตรบริการ 

               ๑.๕.๑) แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

               ๑.๕.๒) กรอบประเด็นยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรบริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

               ๑.๕.๓) สภาวะแวดลอมของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  

                  กรมวิทยาศาสตรบริการ 

๒)   ขอบเขตดานประชากร 

      ประชากรและกลุมเปาหมาย การศึกษาในครั้งนี้ไดดําเนินการศึกษาผูบริหารระดับสูง  หัวหนา

กลุม และนักวิทยาศาสตรของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ  

๓)  ขอบเขตดานเวลา 

     การศึกษาในครั้งนี้ใชเวลาในการดําเนินการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และสรุปผล  

ในหวงตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑.๔  ระเบียบวิธีการศึกษา 
        ๑)  การรวบรวมขอมูล 

             ๑.๑)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีพึงประสงค เพ่ือนํามาประยุกตใชสําหรับกําหนดเปนกรอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ 

             ๑.๒)  ตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายนอก สภาวะแวดลอมภายในท่ีเก่ียวของกับองคกร 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis) 

             ๑.๓)  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกลุมประชากรเปาหมาย จํานวน ๓ กลุม 

ไดแก ผูบริหารระดับสูง จํานวน ๑ ตัวอยาง หัวหนากลุม จํานวน ๕ ตัวอยาง กลุมนักวิทยาศาสตร 

จํานวน ๙ ตัวอยาง 

             ๑.๔)  จัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนําแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีด 

ความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปใช 

๑.๕  ขอจํากัดของการศึกษา 
       ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษามีเพียง ๓ เดือน ซ่ึงอาจสงผลใหไมสามารถรวบรวมขอมูล เพ่ือ

นํามาวิเคราะหไดครบถวนเทาท่ีควร ประกอบกับบุคลากรในกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัส

อาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ มีภารกิจหลากหลาย อาจทําใหไมสามารถตอบแบบสอบถามได

ครบถวน 



๔ 

๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      ๑) ไดทราบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

ประเด็นการสรางความสามารถในการแขงขันดานเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

      ๒) ไดทราบสภาวะแวดลอมในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ   

กรมวิทยาศาสตรบริการ  

      ๓) ไดแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพกรมวิทยาศาสตรบริการ บริการ ระยะ ๕ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

     ๔) ไดแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ นําเสนอแกผูบริหาร 

กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

บทท่ี  ๒   

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 
 

๒.๑  สภาวะแวดลอมภายนอก 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของ 

ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทย

บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาวเพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยไดมี

วิสัยทัศนประเทศไทยวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และ

ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยาง

สันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการ

รักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยู

รวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยาง

มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง 

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ

ปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

การเมือง เชน ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลาง

และเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร

ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 

สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี

ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 

ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 



๖ 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมี 

ความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดี

มีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาค

สวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน

เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ 

ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ

การคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ

คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้

ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 

ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการ

รักษาและการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสราง

มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ

การบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ

มีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิง่แวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ือ

อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

 



๗ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรชาต ิ

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง

การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการ

พัฒนา โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนน

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอ

ยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ

จุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน

ดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ

เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

อนาคตและ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน

ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ี

รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุน

จากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ

การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้น

กลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

๒) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ

พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี

ความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิต



๘ 

สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปน

พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและ   

อ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๓) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ

ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน

ของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความ

ทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยาง

คุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปด

โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความ

มัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น 

กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 

และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

     ๒.๑.๒  รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี ๑๓  

      หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

      การพัฒนาภาคการเกษตรท่ีผานมา เนนการผลิตเพ่ือการสงออกและการเปนวัตถุดิบ

ใหกับอุตสาหกรรมตอเนื่องในการสรางรายไดเขาสูประเทศ ผานการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก การพัฒนา

ปจจัยการผลิตใหมีคุณภาพ การพัฒนาและใชเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตไดในระดับหนึ่ง โดยในป ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการ

แปรรูปท่ีเก่ียวของมีมูลคา ๑,๔๗๗,๕๘๙ ลานบาท ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการผลิต

สินคาเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีมูลคารวมคิดเปนรอยละ ๗๔.๕ ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูป ท่ีเก่ียวของป ๒๕๖๒ 

      แมวารัฐบาลไดใหการสงเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 

แตก็ยังมีขอจํากัดท่ีสําคัญในการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย อาทิ (๑) น้ําเพ่ือการเกษตร 

โดยรอยละ ๘๓ ของพ้ืนท่ีการเกษตรอยูนอกเขตชลประทาน (๒) การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 



๙ 

โดยรอยละ ๓๐ ของพ้ืนท่ีการเกษตรเปนท่ีดินท่ีไมเหมาะสมกับการผลิตพืชและเปนกลุมดินมีปญหา 

(๓) การถือครองท่ีดินพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีเกษตรกรเปนเจาของมีแนวโนมลดลงเหลือประมาณรอยละ 

๔๘ ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด (๔) มลพิษ ทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาวัสดุเหลือท้ิงในพ้ืนท่ี

การเกษตร (๕) ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะของคลัสเตอร ตลอดหวงโซมูลคาของสถาบันเกษตรกร

และเครือขาย เพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองในตลาดและลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ (๖) ความไมสอดคลอง

กันของปริมาณและคุณภาพผลผลิต กับความตองการของตลาดท้ังในดาน การบริโภคทางตรงและการ

เปนวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑ (๗) การผลิตและสงออกสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบหรือแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา ไมสรางมูลคาเพ่ิม และ (๘) แนวโนมแรงงานในภาคเกษตรไทยท่ีมีอายุ

เฉลี่ยสูงข้ึน ขณะเดียวกัน ยังมีปจจัยภายนอกสําคัญท่ีสงผลใหการพัฒนาภาคเกษตรของไทยไม

สามารถยกระดับและเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบดวย (๑) ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ไม

วาจะเปน ภัยแลง อุทกภัย และวาตภัย รวมถึงการระบาดของโรคท่ีเกิดกับพืชและสัตว (๒) ความผัน

ผวนของราคาสินคาเกษตรท่ีเกิดจากการผลิตสินคาตามฤดูกาลและภาวะเศรษฐกิจโลก และ (๓) การ

นําประเด็นทางสังคมมาเปนมาตรฐานทางการคาระหวางประเทศและประเทศคูคาเพ่ิมมากข้ึน อาทิ 

มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ดี ความตองการอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึน การใชประโยชนจากวัตถุดิบทางการเกษตร

และของเหลือภาคเกษตรท่ีหลากหลายมากข้ึน และความตระหนักของผูผลิตและผูบริโภคเก่ียวกับการ

ผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน เปนโอกาสใหภาคการเกษตรไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ผลิตจาก “ผลิตมากแตสรางรายไดนอย” ไปสูการผลิตสินคาคุณภาพสูงท่ี “ผลิตนอยแตสรางรายได

มาก” เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง แตเม่ือ

พิจารณาความพรอมของภาคเกษตรของไทย ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหสามารถผลิตและ

จําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูงนั้น พบวายังมีประเด็นสําคัญท่ีจําเปนจะตองสราง

ความชัดเจน ปรับปรุง และยกระดับ เพ่ือลดขอจํากัดและเอ้ือใหเกิดการผลิตสินคาเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง กลาวคือ ตั้งแตตนน้ํา (๑) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม ท่ี

เฉพาะเจาะจงยังมีการใชไมมาก (๒) ฐานขอมูลภาคการเกษตรท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ยังขาดการ

เชื่อมโยงและใชประโยชนในการบริหารการจัดการภาคการเกษตร (๓) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

สรางมูลคาเพ่ิมจากการผลิตภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยังอยูในวงแคบ อาทิ การปลูกไม

เศรษฐกิจ การทองเท่ียวเชิงเกษตร (๔) ระบบประกันภัยพืชผลยังไมจูงใจใหเกษตรกรซ้ือประกันโดย

สมัครใจ สําหรับ กลางน้ํา ประกอบดวยประเด็น (๕) นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ยังมีจํานวน

สิทธิบัตรดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารท่ีนอยกวาตางประเทศ แมวาจะมีเมืองนวัตกรรมอาหาร 

และมีมูลคาการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (๖) ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ

ในการทดสอบอาหารใหม และการข้ึนทะเบียนอาหารใหม ยังมีนอยและลาชา รวมถึงประเด็นปลาย



๑๐ 

น้ํา ไดแก (๗) ตลาดสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูงยังไมมีความชัดเจน อาทิ อาหารทาง

การแพทย อาหารสุขภาพ สารสําคัญจากพืชสมุนไพร เคมีชีวภาพ (๘) ตลาดกลางจําหนายสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑยังมีอยูอยางจํากัด และปจจัยสนับสนุน ซ่ึงประกอบดวยประเด็น ไดแก (๙) การ

บริหารจัดการอุปสงคและอุปทานของน้ํายังไมเหมาะสม ท้ังในดานการจัดหา จัดสรร ฟนฟูพัฒนา 

แหลงน้ําและเทคนิคการบริหารจัดการน้ํา รวมถึงการจัดการน้ําเสีย เนื่องจากยังมีความตองการน้ําท่ี

ยังจัดการไมได กวา ๗๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และไมสามารถจัดการกับความเสี่ยงน้ําทวม น้ําแลง

ได (๑๐) ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรมีจํานวนมากและมีขอกําหนดการผาน

เกณฑมาตรฐานท่ีแตกตางกัน ทําใหผูผลิตมีตนทุนสูงในการขอรับรองมาตรฐานหากตองการจําหนาย

สินคาเกษตรแกตลาดปลายทางท่ียอมรับมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรท่ีตางกัน (๑๑) ระบบ

การรวบรวม ขนสง และกระจายสินคาเกษตร ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในปจจุบันยังไมเพียงพอ

กับความตองการ และจําเปนตองไดรับการปรับปรุง การบริหารจัดการใหทันสมัยและรวดเร็ว และ 

(๑๒) กลไกในการเชื่อมโยงผูมีสวนเก่ียวของในหวงโซอุปทาน ยังไมมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายการพัฒนา 

ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร 

ชาติหมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง มีความ

เชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของรางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ใน ๓ เปาหมาย จาก ๕ เปาหมาย ไดแก  

(๑) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับใหมี

ขีดความสามารถในการแขงขัน และเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยสามารถเชื่อมโยงกับ

หวงโซมูลคา และเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาของ

ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

(๒) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยสนับสนุนใหกําลังคนมีคุณภาพ สอดคลองกับความ

ตองการของภาคการผลิตเปาหมาย  

(๓) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยใหเกิดการลดลงของความเหลื่อมล้ําท้ัง

ในเชิงรายไดและความม่ันคง รวมถึงโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ และใหกลุมเปราะบางและ

ผูดอยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน  

(๔) การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ   

(๕) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ภายใตบริบทโลกใหม โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีสําคัญในอนาคต 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดรายแรงและโรคอุบัติใหม และภัยคุกคามทาง

ไซเบอร 



๑๑ 

เปาหมายของหมุดหมายท่ี ๑ เม่ือพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พบวา มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ จํานวน ๓ ดาน ไดแก  

๑) ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ในเปาหมาย (๑) ประเทศไทยเปนประเทศ

พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (๒) ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน มีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นเกษตร ท่ี

ใหความสําคัญกับการยกระดับการผลิตใหเขาสูคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช

ประโยชนจากความโดดเดนและเอกลักษณของสินคาเกษตร รวมถึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือสรางมูลคาใหกับสินคาเกษตร การประยุกตใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหมในการผลิตและการจัดการฟารม  

๒) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเปาหมายการสรางความเปนธรรม 

และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ มีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นเศรษฐกิจ

ฐานราก ท่ีใหความสําคัญกับการรวมกลุมในรูปแบบท่ีมีโครงสรางกระจายรายไดใหกับ

เศรษฐกิจและชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากดวย

การดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวม

ขับเคลื่อน และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  

๓) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในเปาหมายการใช

ประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ มีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น

การเติบโตอยางยั่งยืน ท่ีใหความสําคัญกับการเติบโตท่ีเนนหลักการใชประโยชน การ

อนุรักษ การรักษา ฟนฟูและสรางใหม ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิตและการบริโภค

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๒.๒  สภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคกร 
๒.๒.๑  นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
          พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๗๐  
           ประเด็นการพัฒนาท่ีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจะมีบทบาท 

สําคัญเพ่ือสนับสนุนใหโจทยทาทายสําคัญของประเทศบรรลุเปาหมายได ดังนี้ 

๑. การสรางคน มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 



๑๒ 

๒. การสรางองคความรู มุงเนนการวิจัยเพ่ือสะสมความรูเพ่ือเปนการวางรากฐาน

สําหรับอนาคต และการพัฒนาตอยอดองคความรูไปสูขีดความสามารถและ

ความเขมแข็งของประเทศในดานตาง ๆ 

๓. การสรางนวัตกรรม มุ ง เนนการบมเพาะและพัฒนาขีดความสามารถ

ผูประกอบการนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในดานตาง ๆ ให

เอ้ือตอการสรางและแปลงนวัตกรรมสูมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม 

๔. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุงเนนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนฟนเฟอง

สําคัญสําหรับการสรางคน สรางองคความรู และการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทยทาทายของประเทศ ผานการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุมมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู รวมท้ังจัดระบบและการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ ไดเสนอแนะกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แบบใหม ท่ีมุงเนนเปาหมายเพ่ือตอบโจทยประเทศ และเกิดผลกระทบสูง 

ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากอุปทาน (Supply side) ท่ี

ตอบโจทยของผูวิจัยไปสูการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากอุปสงค (Demand 

side) เพ่ือตอบโจทยประเทศ ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม 

๒) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวขอวิจัยรายโครงการ เปนวาระการ

วิจัยท่ีเปนโครงการขนาดใหญ มีเปาหมายชัดเจนท่ีตอบโจทยการพัฒนา

ประเทศ 

๓) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาท่ีกระจายไปทุกสาขา เปนการวิจัยและ

พัฒนาท่ีมีจุดเนนเพ่ือสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

๔) ตองมีการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความเปนเลิศทางเทคโนโลยี การ

พัฒนาและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศ 

๕) ปรับกระบวนการดําเนินงานจากหนวยงานเดียวซ่ึงทําใหเกิดการทับซอน

ระหวางหนวยงานเปนการดําเนินงานในรูปแบบท่ีเกิดการสรางเครือขาย

การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอยางเปนระบบ           

  นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

๒๕๗๐ เปนกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมี

วิสัยทัศน ดังนี้ “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอยางท่ัวถึง สังคม

ท่ีม่ันคง และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นําพา



๑๓ 

ประเทศไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว” โดยคํานึงถึงบริบทโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการ

ปฏิรูปประเทศในปจจุบัน ซ่ึงรวมถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เปนกระทรวงใหม เพ่ือเปนกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูประเทศท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของสามารถมีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะแพลตฟอรม (platform) ความรวมมือ ตามเปาประสงคของการ

พัฒนาใน ๔ ดาน ไดแก 

๑. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 

๒. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

๓. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

๔. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา 

โดยแพลตฟอรมท่ี ๓  โปรแกรม ๑๒ เก่ียวของกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 

แพลตฟอรมท่ี ๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประเทศท่ีพัฒนาแลวมีการแขงขันอยางรุนแรงดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสรางระบบนิเวศ

ทางนวัตกรรม และการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีกําลัง

เขามาแทนท่ีเทคโนโลยีเดิม (DisruptiveTechnology) และการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู

เดิมใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีข้ึนอยางเปนระบบและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค (Creative Economy) และเศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) มีการสนับสนุนลงทุน

ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) ท่ีมีความเขมขนในโจทยท่ีทาทายอยางชาญฉลาด

ระหวางภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนจากท้ังในและตางประเทศ กอใหเกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีพัฒนาจากเดิมไปอยางกาวกระโดด (Leapfrogging) หรือเปนสิ่งท่ี

ยังไมเคยมีมากอนในโลกข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหมีผูบริโภคใหการตอบรับผลิตภัณฑและบริการท่ี

ทันสมัยเหลานั้นจากท้ังในประเทศและตางประเทศ กอใหเกิดรายไดและสรางขีดความสามารถการ

แขงขันใหสูงข้ึน ทําใหเปนผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมท่ีทันสมัยอยูเสมอ 

แพลตฟอรมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน เปนเวทีท่ีเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสเขามารวมกันคิด วางแผน กําหนด ลงมือดําเนินการและการ

วัดผลในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางมีกลยุทธดานการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใน

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ เปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และจําเปนตองมีการพัฒนา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการควบคูไปดวยอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถตอบสนอง



๑๔ 

ความตองการของผูใชงานไดอยางพอเพียง กอใหเกิดการสราง สะสม พัฒนา ถายทอดและตอยอด

องคความรูท่ีทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

สรางและพัฒนาความรูดานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือไปสู “ประเทศไทย ๔.๐” ซ่ึงเปนกลไกสําคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกลายเปนประเทศ

พัฒนาแลว 

โปรแกรมท่ี ๑๒ โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 

ประเทศไทยมีองคประกอบเชิงองคกรของโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศอยูครบ 

แตกระจัดกระจาย มีความพรอมและความสามารถในการดําเนินการตางกัน ขาดทิศทางและ

เปาหมายรวม เนื่องจากขาดกลไกและเวทีท่ีจะบูรณาการองคประกอบท่ีมีใหทํางานเปนระบบเดียวกัน 

สงผลใหประเทศมีบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพท่ีไมสมดุลกับความตองการใชประโยชนใน

ปจจุบันและความจําเปนในการสรางความสามารถในการแขงขันในอนาคต โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค

ท่ีจะพัฒนาระบบนิเวศของโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพใหสมบูรณและมีเอกภาพ เพ่ือใหเกิดบริการ

โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพท่ีครบถวนและเพียงพอตอความตองการใชประโยชนในปจจุบันและ

สามารถเปนพ้ืนฐานรองรับความจําเปนในการสรางนวัตกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคตท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ท้ังในดานการนําสินคาและนวัตกรรมเขาสูตลาด รวมถึงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี นวัตกรรมและอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยตองการเปนเจาของท่ีผานมา ไดมีการกลาวถึง

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและวัฒนธรรมของประเทศอยางกวางขวางแตยังขาดการใช

ประโยชนความอุดมสมบูรณดังกลาวอยางสรางสรรคและสมดุล ประเทศไทยจึงเปนเพียงผูสงออก

วัตถุดิบและชิ้นสวนท่ีไมผานการรับรองมาตรฐาน เพ่ือพลิกประเทศไทยใหเติบโตอยางมีคุณภาพ มี

ความจําเปนท่ีจะตองปรับความสามารถของประเทศใหสามารถผลิตและสงออกสินคาและชิ้นสวน

มูลคาสูงท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแลวได รวมท้ังพัฒนาตลาดในประเทศใหเปนตลาดสินคาคุณภาพ

เพ่ือเปนฐานใหแกการสรางแบรนดหรือตราสินคาท่ีมีภาพลักษณเชิงคุณคาและคุณภาพตอไป 

โดยเฉพาะในกลุมสินคาและบริการท่ี (๑) ผูประกอบการไทยสามารถเปนเจาของตราสินคาและมี

เทคโนโลยีของตนเอง เชน อาหารสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑเฉพาะของทองถ่ินหรือวัฒนธรรม 

บริการสุขภาพและความงาม (๒) มีความจําเปนในการรองรับสังคมในอนาคต เชน สังคมสูงวัย สังคม

ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล และ (๓) มีความจําเปนตอการพัฒนาบทบาททางการเมืองระหวางประเทศ 

เชน การบริหารจัดการปา แมน้ําท่ีไหลผานหลายประเทศ มลพิษ ขยะและพลังงาน 

 

 

 



๑๕ 

๒.๒.๒  สภาวะแวดลอมกรมวิทยาศาสตรบริการ 

๑) การออกเปนองคการมหาชน 

     ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดให กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนสวนราชการ 

มีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการใหบริการทางวิทยาศาสตร โดยกํากับดูแล สงเสริม วิจัยพัฒนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังเปนสถานปฏิบัติการกลาง ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ประเทศ เพ่ือเสริมสรางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ และ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน มีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง โดยในบทเฉพาะกาลมาตรามาตรา ๓๘ ใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรบริการตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนใหแลวเสร็จภายในสามปนับแต

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

ประกอบกับมีมติและขอสั่งการท่ีเก่ียวของดังนี้ 

๑) มติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เปนประธาน ใหกรมวทิยาศาสตร

บริการทบทวนแนวคิดและภารกิจ เพ่ือนําไปสูการกําหนดบทบาทของกรมวิทยาศาสตรบริการ ในการ

เปน Regulator และหนวยงานในระบบโครงสราง พ้ืนฐานดานคุณภาพ (National Quality 

Infrastructure, NQI) 

๒) มติท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน เปนประธาน ใหกรม

วิทยาศาสตรบริการรับขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปดําเนินการเพ่ือปรับโครงสรางและบทบาทในการท่ี

จะทําหนาท่ีบูรณาการระบบ (System Integrator) โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศ

สําหรับงานนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ โดยจะตองมีการออกแบบ

กลไกการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ตามความเชี่ยวชาญ บทบาท หนาท่ีและอํานาจ 

๓) ขอสั่งการ รัฐมนตรีวากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการ

ประชุมหารือขอราชการของผูบริหารหนวยงานในสังกัด อว. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๙ มกราคม 

๒๕๖๓ รมว. อว. เปนประธาน ท่ีประชุมไดมอบหมายใหกรมวิทยาศาสตรบริการเปนเจาภาพหลักใน

การหารือโจทยการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดท้ังภายในและภายนอก อว. เชน 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังการสรางความรวมมือ ภาคเอกชน เพ่ือ

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน NQI ในภาพรวม 



๑๖ 

กรมวิทยาศาสตรจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือกําหนดภารกิจเม่ือตองปรับเปลี่ยนเปน 

สถาบันวิทยาศาสตรบริการ ซ่ึงมีภาระกิจ ๔ ดานคือ 

๑) ดานนโยบาย เสนอแนะนโยบายโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ 

๒) ดานการพัฒนา มี ๒ ภารกิจยอย คือ ๒.๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ ๒.๒) พัฒนา

นวัตกรรมสูพาณิชย 

๓) ดานการสงเสริม มี ๒ ภารกิจยอย คือ ๓.๑) ขับเคลื่อนนวัตกรรมสูพาณิชย และ ๓.๒) 

รับรองระบบงาน 

๔) ดานสนับสนุนและบริการ มี ๒ ภารกิจยอย คือ ๔.๑) ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ และ 

๔.๒) สนับสนุน/พัฒนาองคกร 

พรอมท้ังหารือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถึงแนวทางและ

ความเปนไปไดท่ีเหมาะสมในการใชพระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร

บริการ และใหความเห็นวาควรพิจารณากําหนดภารกิจของ สถาบันฯ ใหสอดคลองตามมาตรา ๕ แหง 

พ.ร.บ. องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดแก ภารกิจเก่ียวกับการจัดทําบริการ

สาธารณะ (Operator) หรือการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะ (Facilitator) โดย

องคกรมหาชน (Public Organization) เปนองคกรของรัฐ ท่ีถูกจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการ

มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ใหมีความแตกตางไปจากสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเปนหนวยงานจัดทําบริการสาธารณะ กรณีท่ีรัฐบาลมีแผนงาน

หรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยตองไมเปนกิจการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก (อันสืบเนื่องจาก 

หนวยงานราชการรูปแบบเดิมท่ีประกอบดวยสวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม) และรัฐวิสาหกิจ มี

ขอจํากัดในตัวระบบทําใหเกิดความลาชาไมทันเหตุการณ และไมสามารถรองรับการดําเนินกิจกรรม

สาธารณะรูปแบบใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจได) จึงจําเปนตองปรับและ

พัฒนาใหเปนกลไกของรัฐท่ีมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ทํางานไดอยางตอเนื่องทามกลางการ

เปลี่ยนแปลง สามารถแกปญหาเฉพาะหนาและปญหาระยะยาวใหบริการประชาชนและขับเคลื่อน

ประเทศชาติไปสูเปาหมายไดอยางไมหยุดชะงัก 

      ๒) แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

    ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 

กรมวิทยาศาสตรบริการมีภารกิจเก่ียวกับการใหบริการทางวิทยาศาสตรโดยการ 

ดําเนินการกํากับดูแล สงเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังเปนสถานปฏิบัติการ

กลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสรางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 



๑๗ 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน โดยมี

อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

           (๑) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ

หองปฏิบัติการใหเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ ทําใหผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

           (๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการฝกอบรมทางวิชาการและ

เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการของ

ภาครัฐและภาคเอกชนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

          (๓) พัฒนาหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบ 

และจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

เปนแหลงกลางของขอมูลทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

          (๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในสาขาท่ีสาคัญและจําเปน รวมท้ังการถายทอดไปสูการใชประโยชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 

         (๕) เปนสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยใหบริการ

ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑทางดานฟสิกส เคมี เคมีเชิงฟสิกส ฟสิกสเชิงกลและวิศวกรรม และ

วิทยาศาสตรชีวภาพ รวมท้ังสอบเทียบความถูกตองเท่ียงตรงของเครื่องมืออุปกรณวัดแกหนวยงาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป 

        (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

       ๓) การแบงสวนราชการและผังโครงสรางของหนวยงาน 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ ประกอบไปดวยสวนราชการ ๑ 

สํานักงาน ๔ สํานัก และ มีกลุมปฏิบัติงานดานวิชาการรับผิดชอบข้ึนตรงตออธิบดีกรมวิทยาศาสตร

บริการ ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. สํานักงานเลขานุการกรม 

๒. สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

๓. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

๔. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

๕. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๖. โครงการเคมี 



๑๘ 

๗. โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 

๘. โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ตอมาไดมีคําสั่งกรมวิทยาศาสตรบริการท่ี ๗๓/๒๕๖๐ เรื่องจัดตั้งสํานัก กอง และการแบง

งาน การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบเปนการภายในของกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยแยกงานการ

ทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ จากสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ และงานสอบเทียบ

เครื่องมือวัดจากโครงการฟสิกสและวิศวกรรม มาเปนกองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรอง

ผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงานท่ีไมทับซอนกับภารกิจรับรอง

หองปฏิบัติการและการทดสอบผลิตภัณฑ และเปลี่ยนกลุมปฏิบัติงานดานวิชาการเปนกอง ท่ีมุงเนนท่ี

ผลิตภัณฑในการทดสอบมากกวาศาสตรท่ีใชในการทดสอบ เนื่องจากการทดสอบผลิตภัณฑท้ังใน

ปจจุบันและอนาคตจะเปนไปในลักษณะสหศาสตร ท่ีอาศัยความรูจากหลายศาสตรมาประกอบกัน

ตามมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจากโครงการเคมี เปน กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค 

จากโครงการฟสิกสและวิศวกรรม เปน กองวัสดุวิศวกรรม และ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ เปน 

กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  

 

 
                   แผนภาพท่ี ๑.๑ โครงสรางกรมวิทยาศาสตรบริการในปจจุบัน 

 

 

 



๑๙ 

๔) กรอบประเด็นยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรบริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วิสัยทัศน  

เปนองคกรหลักในการพัฒนาการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ 

พันธกิจ  

๑. ตรวจสอบและรับรองสินคาและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหนวยตรวจสอบ

และรับรองใหเปนไปตามมาตรฐาน 

๒. วิจัยพัฒนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสูเชิงพาณิชย 

๓. พัฒนาหนวยตรวจสอบและรับรองใหเกิดการยอมรับท้ังในและตางประเทศ 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ 

๕. ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๖. เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูลเปนคลังขอมูลขนาดใหญ บริหารจัดการความรู เพ่ือ

สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศ 

๗. บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองคกร (System integration) โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ใหไดมาตรฐานสากล 

ผลสัมฤทธิ ์

๑. กําลังคนมีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ และบริการ    

๒. ประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของไดรับบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศท่ีเปน

ธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 

๓. ประเทศมีโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพรองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ฐานชีวภาพเชิงหมุนเวียน รวมท้ังอุตสาหกรรมเปาหมาย 

๔. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. การพัฒนากําลังคนและวิทยาการสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 

๒. การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูภาคเศรษฐกิจและชุมชน 

๓. การสงเสริมผูประกอบการใหสามารถนําวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ไปใชเพ่ือ

พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ 

 

 



๒๐ 

เปาหมายการใหบริการ  

๑. เสริมสรางศักยภาพกําลังคนดานโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI 

Academy) 

๒. พัฒนาการบริหารจัดการคลังขอมูลขาวสาร และการจัดการองคการท่ีมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

๓. รับรองระบบงานท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรม รวมท้ังชุมชนท่ี

แขงขันไดในเวทีโลก (CABs) 

๔. กําหนดหลักเกณฑริเริ่มและเง่ือนไขสําหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

(Specification for innovation and community) 

๕. พัฒนาและรับรองความสามารถหองปฏิบัติการของประเทศ (Accreditation & PT) 

๖. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (System 

Integration) 

๗. ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวย ววน. 

ผลผลิต 

๑. กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. การบริหารจัดการองคกรและการบริการสารสนเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี

ประสิทธิภาพ 

๓. สินคาไดรับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 

๔. หองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 

๕) สภาวะแวดลอมของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. วิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ เพ่ือหาองคประกอบ

ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เพ่ือประโยชนสําหรับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพใหเปนไป

ตามมาตรฐาน 

๒. วิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการทดสอบ การพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ เพ่ือการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ

ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

๓. ใหการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑและบริการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ เพ่ือ

สงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหไดมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูบริโภค และสนับสนุน

การสงออก 



๒๑ 

๔. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีอธิบดี

มอบหมาย 

โครงสรางกอง 

แบงออกเปน ๗ กลุม 

๑. กลุมอํานวยการผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อก.อว.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

๑)  ศึกษาวิเคราะหและและจัดการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการภายในกองใหไดมาตรฐาน 

๒)  ประสานงานและบริหารจัดการตัวอยางเพ่ือการทดสอบในหองปฏิบัติการ ตามความ 

     ตองการของผูรับบริการ 

๓) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนการพัฒนาและยกระดับความสามารถของหองปฏิบัติการ

ภายในกอง 

๔) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดาน

โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 

๕)  งานธุรการ งานดานสารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและ 

ประสานงานตางๆท้ังภายในและภายนอกโครงการ 

๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๒. กลุมวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (วอ.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)   เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร 

๒)   ทดสอบสมบัติและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร และสารปนเปอนในอาหารอัน 

     เนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหาร ตามขอกําหนด กฎระเบียบของประเทศ และประเทศคูคา 

     เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิต 

๓) ออกใบรับรองสินคา (Certificate of Analysis, COA) ประเภทวัสดุสัมผัสอาหารใหแก

ผูประกอบการเพ่ือการสงออก 

๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานความปลอดภัยของวัสดุสัมผัส

อาหาร เพ่ือแกไขปญหากระบวนการผลิต เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคอุตสาหกรรม และใชในการกําหนดเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ 

๕) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ขยายขอบขายการรับรอง

ความสามารถ หองปฏิบัติการ และรักษาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

ใหผลการทดสอบมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 



๒๒ 

๖) ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐาน ขอกําหนด กฎระเบียบในดานวัสดุสัมผัสอาหาร 

เพ่ือเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการในการรองรับความตองการของผูประกอบการ 

๗) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ หรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 

๘) ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรดานวัสดุสัมผัสอาหารแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจ 

๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๓. กลุมอาหารสุขภาพ (อภ.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)  ทดสอบสารสําคัญในอาหารฟงกชันเพ่ือสงเสริมการผลิตอาหารมูลคาสูงและเพ่ิมขีด 

     ความสามารถการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของประเทศ 

๒) ทดสอบคุณคาทางโภชนาการและองคประกอบของผลิตภัณฑอาหารเพ่ือประกอบการข้ึน

ทะเบียนขอการรับรองตามกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานสินคาภายในประเทศ 

๓) วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการทดสอบผลิตภัณฑอาหารใหทันตาม

กฎระเบียบและเพ่ือการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑตอบสนองความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

๔) สรางเครือขายหรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดกฎระเบียบ 

และมาตรฐานดานอาหารท้ังในและตางประเทศ 

๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน

คุณคาทางโภชนาการและองคประกอบในผลิตภัณฑอาหาร 

๖) พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๔. กลุมความปลอดภัยในอาหาร (ปภ.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

           ๑)  วิเคราะหทดสอบความปลอดภัยในอาหารดานสารปนเปอนและวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ 

                อาหาร เพ่ือประกอบการข้ึนทะเบียนหรือขอการรับรองตามกฎหมายควบคุมอาหารท้ัง 

                ในประเทศและตางประเทศ เชน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน 

                ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๒) วิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมของวิธีทดสอบความปลอดภัยในอาหารดานสาร

ปนเปอนและวัตถุเจือปนในอาหารใหทันตามกฎระเบียบและตอบสนองความตองการ

ของผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน



๒๓ 

ทางดานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และใชในการกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอาหาร 

๓) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยในอาหาร ขยายขอบขายการ

รับรองความสามารถหองปฏิบัติการ และรักษาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๔) ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐาน ขอกําหนด กฎระเบียบในดานความปลอดภัยใน

อาหาร เพ่ือเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการในการรองรับความตองการของ

ผูประกอบการ 

๕) สรางเครือขายหรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดกฎระเบียบ 

และมาตรฐานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีความ

ปลอดภัยในอาหาร ดานสารปนเปอนและวัตถุเจือปนในอาหาร รวมท้ังการพัฒนาระบบ

คุณภาพหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 ๕.  กลุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร (จว.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)  ทดสอบตัวอยางอาหาร น้ํา และวัสดุสัมผัสอาหารเพ่ือความปลอดภัยและคุณภาพทาง 

     จุลชีววิทยา 

๒) วิจัยและพัฒนาองคความรูดานจุลินทรียในอาหาร เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถดาน

การทดสอบ ในการเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

๓) สรางเครือขายหรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดกฎระเบียบ 

และมาตรฐานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา อบรม และถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรดานจุลชีววิทยาใน

อาหาร 

๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๖. กลุมน้ําอุปโภคและบริโภค (นบ.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)  ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัยทางวิทยาศาสตรของตัวอยางน้ําอุปโภค 

     บริโภคท่ีเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือประกอบการข้ึนทะเบียนหรือขอการ 

     รับรองตามกฎหมายควบคุมภายในประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ 

     มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรฐานตางประเทศ 



๒๔ 

๒) วิจัย พัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการทดสอบ การพัฒนาวิธีทดสอบ

ใหมๆ รวมถึงนวัตกรรมของน้ําอุปโภคบริโภค ใหทันตามกฎระเบียบและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมและใชในการกําหนด

เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ 

๓) พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๔) สรางเครือขายหรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดกฎระเบียบ 

และมาตรฐานน้ําอุปโภคบริโภคท้ังในและตางประเทศ 

๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับน้ําอุปโภคบริโภค 

๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๗. กลุมคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร (ปอ.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) วิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหารทางประสาทสัมผัส เพ่ือหาองคประกอบ 
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือประโยชนสําหรับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

๒) วิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการทดสอบทางประสาทสัมผัส การพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑดานอาหาร เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

๓) สรางเครือขายหรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดกฎระเบียบ 
และมาตรฐานดานประสาทสัมผัสในอาหารท้ังในและตางประเทศ 

๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับดานประสาทสัมผัสในอาหาร 

๕) ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีอธิบดี
มอบหมาย 

 
๒.๓  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (STRATEGIC ANALYSIS) 
        การพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัส
อาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยการ
พิจารณาจากการตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายในองคกรดวย ๗-S MCKINSEY และการตรวจสอบ
สภาวะแวดลอมภายนอกองคกรดวย C-PEST สามารถทําการวิเคราะหสภาวะทางยุทธศาสตร (SWOT 
Analysis) ไดจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม ดังนี้  
 
 
                                                                                  



๒๕ 

 ๒.๓.๑ การตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายนอก (External Environment 
         Scanning)  

         การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยนําปจจัย ๕ ดาน (C-PEST) ท่ีสงผลตอ 

การบริหารจัดการหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคมาวิเคราะหโดยใช C-PEST (C-PEST Analysis) 

เปนเครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการทําความเขาใจในภาพรวมของสภาพแวดลอมท่ี

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเราไมสามารถ

ควบคุมได สามารถแบงสวนการวิเคราะหไดดังนี้                                                                                                                                                       

๑) Customer behaviors ดานพฤติกรรม เปนการวิเคราะหผูมีสวนเก่ียวของกับ 

องคการ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Steakeholder) สภาพของคูแขง (Competitors) เชน สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร บริษัทเอกชนท่ีใหบริการดานผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร สวนราชการ

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ในสวนของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารจะเนนการเปนหองปฏิบัติการ 

กลางและหองปฏิบัติการอางอิง ใหบริการในอุตสาหกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร จัดทําราง

มาตรฐาน พัฒนางานทดสอบเพ่ือรองรับผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กลุมเปา 

หมายจะเปนผูใชบริการเดิม ซ่ึงในสวนของหนวยงานท่ีใหบริการในลักษณะเดียวกันมีหลายหนวยงาน

ท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน ในสวนกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ยังถือวามีความ

ไดเปรียบทางดานการใหการยอมรับ เนื่องจากเปนหองปฏิบัติการท่ีไดการรับรองในระบบประกัน

คุณภาพ ISO/EC ๑๗๐๒๕ และยังทําหนาท่ีองคกรรางมาตรฐานใหกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม แตเนื่องจากจํานวนบุคลากรในปจจุบันทําใหการบริการยงัไมครอบคลุมและสนับสนุน

งานนวัตกรรมใหมๆไดอยางเต็มท่ี            

๒) Political ดานการเมืองและกฎหมาย รวมถึงการกําหนดนโยบายตางๆ ของ 

ภาครัฐ เปนการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีซ่ึงสงผลกระทบตอการ

บริหารองคกร เชน เกณฑการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายของผูบังคับบัญชาในแตละระดับ 

๓) Economics ดานเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมของ 

เศรษฐกิจ เชน สถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ภัยธรรมชาติ การชะลอตัวของภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ ขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 



๒๖ 

๔) Social ดานสังคม เปนการวิเคราะหปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การบูรณา 

การระหวางหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน มีการแทรกแซงทาง

สังคมและวัฒนธรรมจากภายนอก มีการพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาระบบราชการ สภาพสังคม

ปจจุบันเปลี่ยนไป 

๕) Technological ดานเทคโนโลย ีวิเคราะหในเรื่องความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก การคุกคามดวยเทคโนโลยีท่ีเหนือกวา การพัฒนาผลิต 

ภัณฑนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารมีแนวโนมสูงข้ึน ซ่ึงตองการงานวิจัยและพัฒนา การ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพท้ังดานหองปฏิบตัิการทดสอบและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ตารางท่ี ๒.๑ การวิเคราะหปจจัยภายนอกดวย C-PEST 

ประเด็นการวิเคราะห 
C-PEST 

ผลกระทบตอกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

C-customer behaviors O๑: หนวยงานมีความนาเช่ือถือ
ดานความเช่ียวชาญ 
O๒:  มีการใหบริการในราคาต่าํ 
 

T๑: มาตรการควบคมุและปองกันการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา-๑๙ 
T๒: ภาคเอกชนมีการใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยกวาหนวยงาน
ภาครัฐ 
 

P-political factors O๓: อุตสาหกรรมอาหารเปน
อุตสาหกรรมสําคญัท่ีจําเปนตอ
การดํารงชีวิตมนุษย 

T๓: ไมมีนโยบายเชิงรุกในการใหบริการ
ท่ีทันสมัย 

E-economic factors O๔: มีการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
O๕: การเติบโตอยางตอเน่ืองของ
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ัวโลก 

T๔: ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวและมี
ความไมแนนอนสูง 
T๕: ตนทุนทางดานเครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรสูงข้ึน 

S-social factors O๖: มผีูประกอบการอาหารราย
ใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

T๖: การปรับเปลีย่นองคกรไปเปน
องคการมหาชน อาจจะมผีลตอความ
เช่ือมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

T-technological factors  O๗: ความกาวหนาของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

T๗: บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
โอนยายหรือไปทํางานในหนวยงาน
คูแขง 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

  ๒.๓.๒  การตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายใน  (McKinsey ๗-S Framework) 

ตารางท่ี ๒.๒ การวิเคราะหองคประกอบ McKinsey ๗-S Framework   

ประเด็นการ
วิเคราะห 

องคประกอบ ๗-S 

ผลกระทบตอกองผลิตภณัฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 
จุดแข็ง (strengths) จุดออน (weeknesses) 

โครงสรางขององคกร 
S - structure 

S๑: โครงสรางชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 
S๒: มีโครงสรางการจัดกลุมท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับภารกิจไดหลากหลาย 
มีความออนตัวสูง 

W๑: โครงสรางเปนราชการ อาจ
ปรับเปลีย่นเปนองคการมหาชนใน
อนาคตอันใกล 

กลยุทธขององคกร 
S – strategy 

S๓: แผนการดําเนินงานถายทอดมาจาก
ยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

W๒: ไมมีแนวทางปฏิบัติราชการ  
ขาดความชัดเจนของแนวทางการ
ดําเนินงาน 
W๓: คาเปาหมายและตัวช้ีวัดไม
สามารถสะทอนความสําเร็จไดอยาง
เปนรูปธรรม 

ระบบในการดําเนินงาน
ขององคกร 
S - system 

S๔: มีการระบุภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ี
ชัดเจน และมีกฎหมายรองรับ 

W๔: ขาดความคลองตัวในการ
ปรับเปลีย่นบทบาทเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

ลักษณะแบบแผนหรือ
พฤติกรรมของผูบรหิาร
องคกร 
S - style 

S๕: การมอบอํานาจในการบริหารงาน
ชัดเจน 

W๕: การบังคับบัญชาท่ีมีลาํดับข้ัน
ชัดเจน ขาดความยืดหยุน 

บุคลากรในองคกร 
S - staff 

S๖: บุคลากรมีองคความรูและความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตชีวภาพ 

W๖: บุคลากรโอนยายและลาออก
จํานวนมากเน่ืองจากองคกรมีนโยบาย
ออกจากราชการเปลี่ยนเปนองคกร
มหาชน ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
องคความรูและความเช่ียวชาญ 

ความรูความสามารถ
ของบุคลากร 
S - skill 

S๗: บุคลากรมีความสามารถในการ
ปรับตัวและพรอมเรียนรูสิ่งใหม 

W๗: ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

คานิยม 
S - shared value  

S๘: มีการกําหนดคานิยมอยางชัดเจน W๘: ขาดการสงเสรมิคานิยม และการ
สรางจุดหมายรวมกันขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S๑: โครงสรางชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 
S๒: มีโครงสรางการจัดกลุมท่ีมีประสิทธิภาพรองรบั
ภารกิจไดหลากหลาย มีความออนตัวสูง 
S๓: แผนการดําเนินงานถายทอดมาจากยุทธศาสตร
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
S๔: มีการระบุภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน และมี
กฎหมายรองรับ 
S๕: การมอบอํานาจในการบริหารงานชัดเจน 
S๖: บุคลากรมีองคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานวิทยาศาสตชีวภาพ 
S๗: บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและพรอม
เรียนรูสิ่งใหม 
S๘: มีการกําหนดคานิยมอยางชัดเจน 
 

W๑: โครงสรางเปนราชการ อาจปรับเปลีย่นเปน
องคการมหาชนในอนาคตอันใกล 
W๒: ไมมีแนวทางปฏิบัติราชการ  
ขาดความชัดเจนของแนวทางการดําเนินงาน 
W๓: คาเปาหมายและตัวช้ีวัดไมสามารถสะทอน
ความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 
W๔: ขาดความคลองตัวในการปรบัเปลี่ยนบทบาทเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
W๕: การบังคับบัญชาท่ีมีลาํดับข้ันชัดเจน ขาดความ
ยืดหยุน 
W๖: บุคลากรโอนยายและลาออกจํานวนมาก
เน่ืองจากองคกรมีนโยบายออกจากราชการเปลี่ยนเปน
องคกรมหาชน ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมีองคความรู
และความเช่ียวชาญ 
W๗: ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
W๘: ขาดการสงเสรมิคานิยม และการสรางจุดหมาย
รวมกันขององคกร 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O๑: หนวยงานมีความนาเช่ือถือดานความเช่ียวชาญ 
O๒:  มีการใหบริการในราคาต่าํ 
O๓: อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมสําคญัท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย 
O๔: มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
O๕: การเติบโตอยางตอเน่ืองของอาหารเพ่ือสุขภาพท่ัว
โลก 
O๖: มผีูประกอบการอาหารรายใหมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
O๗: ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร 

T๑: มาตรการควบคมุและปองกันการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา-๑๙ 
T๒: ภาคเอกชนมีการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัยกวาหนวยงานภาครัฐ 
T๓: ไมมีนโยบายเชิงรุกในการใหบริการท่ีทันสมยั 
T๔: ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวและมีความไมแนนอน
สูง 
T๕: ตนทุนทางดานเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร
สูงข้ึน 
T๖: การปรับเปลีย่นองคกรไปเปนองคการมหาชน 
อาจจะมผีลตอความเช่ือมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
T๗: บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญโอนยายหรือไปทํางาน
ในหนวยงานคูแขง 

 

 

 

 

 



๒๙ 

๒.๓.๓ การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 

      ๒.๓.๓.๑ การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  

        ไดจัดทําแบบวิเคราะหเพ่ือหาคาถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก และ

สงตอใหกลุมตัวอยางขาราชการกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร จํานวน ๕ ทาน เพ่ือให

คะแนนถวงน้ําหนักรายประเด็น โดยกําหนดใหคะแนนถวงน้ําหนักรวมทุกขอมีคาไมเกิน ๑ ซ่ึงสรุปได

ตามตารางท่ี ๒.๔ และตารางท่ี ๒.๕ 

ตารางท่ี ๒.๔ คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายใน  

รายการปจจัยภายใน คนท่ี คาน้ําหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

S๑: Structure ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๒ 

S๒: Strategy ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๔ 

S๓: System ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๑ 

S๔: Style ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๓ 

S๕: Staff ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 

S๖: Skills ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ 

S๗: Shared Values ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ 

น้ําหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

จากตารางขางตนพบวาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของกองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสัมผัสอาหาร เรียงลําดับจากมาก-นอย ไดดังนี้  ความรูความสามารถของบุคลากร (Skills) 

บุคลากรในองคกร (Staff) กลยุทธขององคกร (Strategy) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของ

ผูบริหารองคกร (Style) โครงสรางองคกร (Structure) ระบบการปฏิบัติงานขององคกร (System) 

คานิยมขององคกร (Shared Values) 

ตารางท่ี ๒.๕ คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก  

รายการปจจัยภายนอก คนท่ี คาน้ําหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

C-customer behaviors ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๒ 

P-political factors ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 

E-economic factors ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๗ 

S-social factors ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๓ 



๓๐ 

T-technological factors  ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๓๐ ๐.๓๓ 

น้ําหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

จากตารางขางตน พบวาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุ

สัมผัสอาหาร เรียงลําดับจากมาก-นอย ไดดังนี้ ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors) ปจจัย

ดานพฤติกรรม (customer behaviors) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (economic factors) ปจจัยดาน

การเมืองและกฎหมาย (political factors)  ปจจัยดานสังคม (social factors) 

 

๒.๓.๔ การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 

 ขาราชการกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร จํานวน ๕ ทาน ไดประเมินประเด็นท่ี

จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกองฯ โดยใหเปนลําดับคะแนนจาก “๐”หมายถึงประเด็น

ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกองฯจนถึง “๕” หมายถึงประเด็นดังกลาวมีผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของกองฯ มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังตารางท่ี ๒.๖ และ ๒.๗ 

ตารางท่ี ๒.๖ คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายใน 

ประเด็นสําคัญ จุดแข็ง : Strengths จุดออน : Weakness 
คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S๑: Structure ๔.๕๐ S๑: Structure ๔.๐๗ W๑ 

 ๔.๔๐  ๓.๖๐  

S๒: Strategy ๔.๔๖ S๒: Strategy ๓.๙๐ W๒ 

   ๓.๔๗ W๓ 

S๓: System ๔.๑๓ S๓: System ๓.๗๗ W๔ 

S๔: Style ๔.๐๗ S๔: Style ๓.๑๐ W๕ 

S๕: Staff ๔.๕๓ S๕: Staff ๔.๐๓ W๖ 

S๖: Skills ๔.๖๗ S๖: Skills ๔.๔๐ W๗ 

S๗: Shared 
Values 

๓.๗๓ S๗: Shared 
Values ๓.๐๓ 

W๘ 

รวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑  ๔.๑๗  

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

ตารางท่ี ๒.๗ คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายนอก 

ประเด็นสําคัญ โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

C-customer behaviors ๔.๐๐ O๑ ๔.๕๕ T๑ 
 ๔.๑๐ O๒ ๔.๔๐ T๒ 
P-political factors ๓.๙๐ O๓ ๓.๖๐ T๓ 
E-economic factors ๔.๗๐ O๔ ๔.๐๐ T๔ 
 ๔.๖๕ O๕ ๔.๑๐ T๕ 
S-social factors ๓.๘๐ O๖ ๓.๗๐ T๖ 
T-technological factors  ๔.๗๓ O๗ ๔.๓๐ T๗ 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖  ๔.๐๙  

 
           จากตารางท่ี ๒.๖ และ ๒.๗ ไดแสดงคะแนนเฉลี่ยท่ีกลุมตัวอยางประเมินวามีผลกระทบตอ
กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โดยปจจัยท่ีเปนเชิงบวก ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และ
โอกาส ( Opportunities) มีจํานวนเปน (+) และปจจัยเชิงลบ ไดแก จุดออน (Weaknesses) และภัย
คุกคาม (Threats) มีจํานวนเปนลบ (-) จากการประเมินของกลุมตัวอยาง พบวาปจจัยท่ีเปนจุดแข็งได
คะแนนรวมเฉลี่ย +๔.๓๑ คะแนน และปจจัยท่ีเปนจุดออนไดคะแนนรวมเฉลี่ย -๔.๑๗ คะแนน ซ่ึง
สรุปผลไดวาองคกรมีปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง +๐.๑๔ ในขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสไดคะแนนรวม
เฉลี่ย +๔.๒๖ คะแนน และปจจัยท่ีเปนภัยคุกคามไดคะแนนรวมเฉลี่ย -๔.๐๙ คะแนน สรุปไดวาปจจัย
ภายนอกเปนโอกาส +๐.๑๗ 
 
๒.๓.๕  คาคะแนนถวงน้ําหนักและสรุปผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
          คาน้ําหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดลอมท้ังภายในภายนอก รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางท่ี ๒.๖ และ ๒.๗ โดยคาคะแนนถวงน้ําหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัส
อาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยคาท่ีมากจะมีผลกระทบตอการเสริมสรางขีดความสามารถรุนแรง
กวาคาท่ีนอยกวา ท้ังนี้ คาคะแนนถวงน้ําหนักจะถูกนําไปใชในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมี
ผลตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ตอไป ซ่ึงมีผลดังตารางท่ี ๒.๘ และ ๒.๙ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายใน 
รายการ

ปจจัยภายใน 
คานํ้าหนัก 

(๑) 
คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x คานํ้าหนัก สรุปผล 

Strengths 
(๒) 

Weaknesse 
(๓) 

Strengths 
(๒)x (๑) 

Weaknesse 
(๓)x(๑) 

S๑: 
Structure 

๐.๑๒ ๔.๔๕ ๓.๘๓ ๐.๕๓ ๐.๔๕ ๐.๐๗ 

S๒: 
Strategy 

๐.๑๔ ๔.๔๖ ๓.๙๐ ๐.๖๒ ๐.๕๔ ๐.๐๗ 

S๓: System ๐.๑๑ ๔.๑๓ ๓.๔๗ ๐.๔๕ ๐.๓๘ ๐.๐๗ 

S๔: Style ๐.๑๓ ๔.๐๗ ๓.๗๗ ๐.๕๒ ๐.๔๙ ๐.๐๓ 

S๕: Staff ๐.๑๕ ๔.๕๓ ๓.๑๐ ๐.๖๗ ๐.๔๖ ๐.๒๑ 

S๖: Skills ๐.๒๕ ๔.๖๗ ๔.๐๓ ๑.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๑๖ 

S๗ : Shared 
Values 

๐.๑๐ ๓.๗๓ ๔.๔๐ ๐.๓๗ ๐.๔๔ -๐.๐๖ 

รวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ -๓.๗๘ ๐.๕๗ 

  

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายนอก 

รายการปจจัย
ภายนอก 

คา
นํ้าหนัก 

(๑) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x คานํ้าหนัก สรุปผล 
Opportunities 

(๒) 
Threats  

(๓) 
Opportunities 

 (๒)x (๑) 
Threats  
(๓)x(๑) 

C-customer 

behaviors 

๐.๒๒ ๔.๐๕ ๔.๔๗ ๐.๘๙ ๐.๙๘ -๐.๐๙ 

P-political 

factors 

๐.๑๕ ๓.๙๐ ๓.๖๐ ๐.๕๘ ๐.๕๔ ๐.๐๔ 

E-economic 

factors 

๐.๑๗ ๔.๖๗ ๔.๐๕ ๐.๗๙ ๐.๖๘ ๐.๑๐ 

S-social factors ๐.๑๓ ๓.๘๐ ๓.๗๐ ๐.๔๙ ๐.๔๘ ๐.๐๑ 

T-technological 

factors 

๐.๓๓ ๔.๗๓ ๔.๓๐ ๑.๕๖ ๑.๔๑ ๐.๑๔ 

รวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ -๔.๑๑ ๐.๒๑ 

 

จากตารางท่ี ๒.๘ และ ๒.๙ ไดแสดงคาคะแนนเฉลี่ยท่ีถวงน้ําหนักแลว พบวาปจจัยท่ีเปนจุดแข็งได
คะแนนรวมเฉลี่ย +๔.๓๖ คะแนน และปจจัยท่ีเปนจดุออนไดคะแนนรวมเฉลี่ย -๓.๗๘ คะแนน ซ่ึง
สรุปผลไดวาองคกรมีปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง +๐.๕๗ ในขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสไดคะแนนรวม
เฉลี่ย +๔.๓๒ คะแนน และปจจัยท่ีเปนภัยคุกคามไดคะแนนรวมเฉลีย่ -๔.๑๑ คะแนนสรุปไดวาปจจัย
โอกาสมีผลมากกวาปจจัยท่ีเปนภัยคุกคาม +๐.๒๑ คะแนน 



๓๓ 

๒.๓.๖ การประเมินตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 
         เม่ือนําเอาขอมูลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีไดถวงน้ําหนักคะแนนแลว มา
ระบุตําแหนงในกราฟเรดาห ท่ี plot ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ก็จะสามารถระบุ
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position) ขององคกรทําได โดยใชแนวคิด TOWS Matrix ซ่ึง
สามารถแบงตําแหนงทางยุทธศาสตรไดเปน ๔ พ้ืนท่ีท่ีมีความหมายตางกัน ดังนี้ 
          ๑)  S-O เปนตําแหนงท่ีแสดงวาองคกรมีจุดแข็งท่ีสอดคลองกับโอกาส องคกรประเภทนี้จึงควร 
กําหนดทิศทางและกลยุทธเชิงรุก เพ่ือรักษาความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  
          ๒)  W-O เปนตําแหนงท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีไดเปรียบ แตภาพรวมภายในองคกรมีจุดออนท่ี
ตองการการแกไข ดังนั้นองคกรประเภทนี้ควรดําเนินกลยุทธเชิงแกไข ท่ีมุงเนนการพัฒนาองคกร 
(Turnaround) เพ่ือแกไขจุดออน และสรางจุดแข็งในการแขงขัน 
          ๓)  S-T เปนตําแหนงท่ีระบุความองคกรสามารถพ่ึงพาตัวเองไดจากจุดแข็งภายใน แมวาปจจัย
ภายนอกจะไมเอ้ือตอการเติบโตก็ตาม องคกรประเภทนี้ควรดําเนินกลยุทธเชิงปองกัน  
         ๔)  W-T เปนตําแหนงท่ีแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีอาจจะเปนวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องคกรท่ีอยูใน
ตําแหนงทางยุทธศาสตรนี้ ควรเรงการดําเนินกลยุทธเชิงรับ โดยแกไขจุดออนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
         จากขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากตารางสรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายใน ผูศึกษาไดนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนกราฟเรดาหเพ่ือแสดงตําแหนงทางยุทธศาสตร 
(Strategic Position) ของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ปรากฎดังแผนภาพท่ี ๒.๑ 
 

 
       
แผนภาพท่ี ๒.๑ ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position) ของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ   

จากแผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงใหเห็นถึงตําแหนงทางยุทธศาสตรของกองผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ พบวาการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกอง
ผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพมีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งสอดคลอง
กับปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส องคกรจึงควรกําหนดทิศทางและกลยุทธเชิงรุก เพ่ือรักษาความ
ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและพัฒนางานตอยอดข้ึนไป 
 



๓๔ 

บทท่ี ๓ 

แผนขององคกร 

 
๓.๑ แผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความ สามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑ

อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ 

ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร

เก่ียวกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ดานวิทยาศาสตรชีวภาพของกรมวิทยาศาสตรบริการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความ 

สามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  

กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเสนอแนวทางยุทธศาสตรเชิงนโยบาย

แกผูบริหารกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกองผลิตภัณฑ

อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โดยการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกองผลิตภัณฑ

อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารท่ีมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน จากการประมวล

รายงานการศึกษาในอดีตและการวิเคราะหสภาพแวดลอมในปจจุบัน พบวากองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสัมผัสอาหารจะเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติ ท้ังเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสงัคม การศึกษานี้จึงให

ความสําคัญตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

 

๓.๒ เปาหมายทางยุทธศาสตร (END: (วิสัยทัศน /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค) 

        ๓.๒.๑ เปาหมายทางยุทธศาสตร (ENDs) 
                   กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารสามารถบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดใหแกผูประกอบการอาหาร
ไดอยางม่ันคง บนความยั่งยืนของทรัพยากรอันหลากหลายของประเทศ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในยุทธศาสตรชาติ 
         ๓.๒.๒  วิสัยทัศน (Vision) 
                   กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานหลักใน
กรมวิทยาศาสตรบริการในการใหบริการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ภายในป ๒๕๗๐ 
 
 



๓๕ 

         ๓.๒.๓  พันธกิจ (Mission) 
                    ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติอยางยั่งยืน ผานกระบวนการบูรณาการภายใตการดําเนินงานของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
         ๓.๒.๔  เปาหมาย (Goal) 
                   พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหเปนกลไกหลักในการสรางรายไดอยางยั่งยืน และ
กระจายรายไดใหกับประชาชนในประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียม 

 

๓.๓ กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (กลยุทธ) 
       ๓.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 
                 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปนการจัดกลุมแนวทางการพัฒนากลยุทธ ซ่ึงสามารถ
วิเคราะหไดดวยวิธีการ TOWS Matrix โดยการนําจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ท่ีไดจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทาง
ยุทธศาสตร (SWOT Analysis) มาทําการจับคู ซ่ึงผลจากการวิเคราะหจะแบงออกเปน ๔ ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรเชิงรุก (S-O Strategy) เปนยุทธศาสตรท่ีเกิดจากการจับคูระหวาง
สภาพแวดลอมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอก
ทางบวกหรือโอกาส (Opportunity) ซ่ึงก็คือ การใชจุดแข็งหรือขอไดเปรียบของ
องคกรผสมผสานกับโอกาสท่ีดีเพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธเชิงรุกสําหรับองคกร 

๒) ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (S-T Strategy) เปนยุทธศาสตรท่ีเกิดจากการจับคูระหวาง
สภาพแวดลอมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอก
ทางลบหรือภัยคุกคาม (Threat) ซ่ึงเปนการนําจุดแข็งหรือขอไดเปรียบขององคกร
มาปองกันภัยคุกคาม ซ่ึงเปนการใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 

๓) ยุทธศาสตรเชิงแกไข (W-O Strategy) เปนยุทธศาสตรท่ีเกิดจากการจับคูระหวาง
สภาพแวดลอมภายในทางลบหรือจุดออน (Weakness) และสภาพแวดลอม
ภายนอกทางบวก (Opportunity) เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากโอกาสท่ีดีเพ่ือมา
ปดจุดออนจุดดอยขององคกร หรือทําใหจุดออนนั้นลดลง 

๔) ยุทธศาสตรเชิงรับ (W-T Strategy) เปนยุทธศาสตรท่ีเกิดจากการจับคูระหวาง
สภาพแวดลอมภายในทางลบหรือจุดออน (Weakness) และสภาพแวดลอม
ภายนอกทางลบหรือภัยคุกคาม (Threat) เปนยุทธศาสตรเพ่ือการลดจุดออนและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม โดยมีเปาหมายหลักคือ การปองกันหรือหลีกเลี่ยงให
สถานการณขององคกรนัน้ไมแยไปกวาท่ีเปนอยู 

 
 
 



๓๖ 

        ๓.๓.๒   การวิเคราะหกลยุทธ   
                  จากการทํา SWOT Analysis โดยเรียงลําดับความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก แลวนํามาทํา TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธท่ีเปนไป
ได ซ่ึงไดผลเปนกลยุทธตางๆ ดังแสดงตามตารางท่ี ๓.๑ 
                   จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 
S๖: บุคลากรมีองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตชีวภาพ 

S๕: การมอบอํานาจในการบริหารงานชัดเจน 

S๒: มีโครงสรางการจัดกลุมท่ีมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจไดหลากหลาย มีความออนตัวสูง 

S๑: โครงสรางชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 

S๓: แผนการดําเนินงานถายทอดมาจากยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

                  จุดออน ๕ อันดับแรก 
W๗: ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

W๖: บุคลากรโอนยายและลาออกจํานวนมากเนื่องจากองคกรมีนโยบายออกจากราชการเปลี่ยนเปน 

      องคกรมหาชน ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมีองคความรูและความเชี่ยวชาญ 

W๒: ไมมีแนวทางปฏิบัติราชการ ขาดความชัดเจนของแนวทางการดําเนินงาน 

W๑: โครงสรางเปนราชการ อาจปรับเปลีย่นเปนองคการมหาชนในอนาคตอันใกล 

W๔: ขาดความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

                  โอกาส ๕ อันดับแรก 
O๕: การเติบโตอยางตอเนื่องของอาหารเพ่ือสุขภาพท่ัวโลก 

O๓: อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย 

O๑: หนวยงานมีความนาเชื่อถือดานความเชี่ยวชาญ 

O๒:  มีการใหบริการในราคาต่ํา 

O๔: มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

                  ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก 
T๑: มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ 

T๕: ตนทุนทางดานเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

T๓: ไมมีนโยบายเชิงรุกในการใหบริการท่ีทันสมัย 

T๔: ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวและมีความไมแนนอนสูง 

T๒: ภาคเอกชนมีการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยกวาหนวยงานภาครัฐ 

 
 
 
 



๓๗ 

ตารางท่ี ๓.๑ การวิเคราะห TOWS Matrix 
วิสัยทัศน 
“กองผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหารไดรับการ
พัฒนาใหเปนหนวยงานหลัก
ในกรมวิทยาศาสตรบริการ
ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น
วิทยาศาสตรชีวภาพ ภายใน
ป ๒๕๗๐” 

จุดแข็ง (Strengths) 
S๖: บุคลากรมีองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสต
ชีวภาพ 
S๕: การมอบอํานาจในการบริหารงานชัดเจน 
S๒: มีโครงสรางการจัดกลุมที่ มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจได
หลากหลาย มีความออนตัวสูง 
S๑: โครงสรางชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 
S๓: แผนการดําเนินงานถายทอดมาจากยุทธศาสตรของกรม
วิทยาศาสตรบริการ 

จุดออน (weaknesses) 
W๗: ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
W๖: บุคลากรโอนยายและลาออกจํานวนมาก
เนื่องจากองคกรมีนโยบายออกจากราชการ
เปลี่ยนเปนองคกรมหาชน ทําใหขาดแคลน
บุคลากรที่มีองคความรูและความเชี่ยวชาญ 
W๒: ไม มีแนวทางปฏิบั ติราชการ ขาดความ
ชัดเจนของแนวทางการดําเนินงาน 
W๑: โครงสรางเปนราชการ อาจปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชนในอนาคตอันใกล 
W๔: ขาดความคลองตัวในการปรับ เปลี่ ยน
บทบาท เ พ่ื อ รองรั บการ เปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม 

โอกาส (opportunities) 
O๕: การเติบโตอยางตอเนื่อง
ของอาหารเพ่ือสุขภาพทั่ว
โลก 
O๓: อุตสาหกรรมอาหาร
เปนอุตสาหกรรมสําคัญที่
จํ า เปนต อการ ดํ า ร งชี วิ ต
มนุษย 
O๑ :  ห น ว ย ง า น มี ค ว า ม
น า เ ชื่ อ ถื อ ด า น ค ว า ม
เชี่ยวชาญ 
O๒:  มีการใหบริการในราคา
ตํ่า 
O๔: มีการบูรณาการระหวาง
ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชน 

กลยุทธเชิงรุก (S-O) 
๑. ผลักดันใหมีการใหบริการดานอาหารโดยเนนอาหารสุขภาพอยาง
จริงจัง  
๒. เรงสรางวิจัยและพัฒนาดานอาหารสุขภาพ วิเคราะหคุณภาพ
อาหารสุขภาพไดครบทุกรายการตามมาตรฐานสากล วิเคราะหอาหาร
สุขภาพในเชิงคุณภาพที่มีผลตอสุขภาพ 
๓. เรงสรางบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาความ
เชื่อม่ันในการใหบริการ 
๔. จัดทําแผนใหบริการที่มีการลดตนทุนมากข้ึนแตยังคงมีความคุมคา
ในการลงทุน 
๕. สนับสนุนให มีการสรางเครือข ายกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

กลยุทธเชิงแกไข (W-O) 
๑. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ให มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 
๒. เรงสรางการจัดหาบุคลากรมาทดแทนใน
ตําแหนงที่วาง 
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติราชการที่มีความชัดเจน 
๔. จัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการเปน
องคการมหาชน 
๕. ผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานใหมีความยืดหยุนมากข้ึน 

ภัยคุกคาม (threats) 
T๑: มาตรการควบคุมและ
ปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ 
T๕: ตนทุนทางดานเครื่องมือ
อุปกรณวิทยาศาสตรสูงข้ึน 
T๓: ไมมีนโยบายเชิงรุกใน
การใหบริการที่ทันสมัย 
T๔: ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หด
ตัวและมีความไมแนนอนสูง 
T๒ :  ภ า ค เ อ ก ช น มี ก า ร
ใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทั น ส มั ย ก ว า ห น ว ย ง า น
ภาครัฐ 

กลยุทธเชิงปองกัน (S-T)  
๑.จัดทําแผนการรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหสอดคลองกับ
สภาวะการณแพรระบาดของโรค 
๒. ผลักดันกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
ในการจัดซื้อจัดจางเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร 
๓. ผลักดันนโยบายสนับสนุนการใชเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรที่
ผลิตไดในประเทศไทย 
๔. จัดทําแผนการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  
 

กลยุทธเชิงรับ (W-T) 
๑. เรงสรางแผนการพัฒนาบุคลากร 
๒. ผลักดันใหมีการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน
ทดแทนตําแหนงวางอยางทันทวงท ี
๓. ผลักดันใหมีการยืดหยุนการทํางานที่บานแตมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
๔. ผลักดันให มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัยและราคาถูก 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

        ๓.๓.๓ ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธในการดําเนินการ 

                    ๓.๓.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางความเขมแข็งของกลไกกองผลิตภัณฑอาหาร

และวัสดุสัมผัสอาหาร 

 ประกอบดวย ๑ เปาประสงค ๔ วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ๔ ตวัชี้วัด 

และ ๔ กลยุทธ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๒ 

ตารางท่ี ๓.๒ เปาประสงค วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

เปาประสงค วัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด กลยุทธ 

๑. ยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของ
กองผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร 

๑.๑ การสงเสริมการ
ใหบริการวิจัยและ
พัฒนา วิเคราะห
คุณภาพดานอาหาร
โดยเนนอาหารสุขภาพ
อยางครบวงจร 

๑) ความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดใน
แผนพัฒนากอง
ผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร 

๑) ผลักดันการวิจัย
และพัฒนา และ
วิเคราะหคุณภาพ
อาหาร โดยเนนอาหาร
สุขภาพอยางครบวงจร  

 ๑.๒ การสงเสริม
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญ 

๑) บุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

 ๑.๓ การสงเสริมการ
บริการท่ีคุมคาตอการ
ลงทุนและไมแสวงหา
ผลกําไร 

๑) การบริการท่ีคุมคา
ตอการลงทุนและไม
แสวงหาผลกําไร 

๑) สงเสริมการ
ใหบริการวิจัยพัฒนา
และวิเคราะหคุณภาพ
อาหารท่ีคุมคาตอการ
ลงทุนและไมแสวงหา
ผลกําไร 

 ๑.๔ การเปน
ศูนยกลางบริการวิจัย
และพัฒนา  วิเคราะห
คุณภาพอาหาร 

๑) เครือขายดานการ
วิจัยพัฒนา วิเคราะห
คุณภาพอาหารกับ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๑) สงเสริมใหมีการ
สรางเครือขายกับ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในดาน
การวิจัยพัฒนาและ
วิเคราะหคุณภาพ
อาหารอยางตอเนื่อง
และเปนรปูธรรม 

 

 

 



๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับศักยภาพการดําเนินงานของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัส

อาหาร 

                                  ประกอบดวย ๑ เปาประสงค ๓ วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ๓ ตัวชีว้ัด 

และ ๔ กลยุทธ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๓ 

ตารางท่ี ๓.๓ เปาประสงค วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 

เปาประสงค วัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด กลยุทธ 

๒. สงเสริมบทบาท
ของกองผลิตภัณฑ
อาหารและวัสดุสัมผัส
อาหารในการ
ใหบริการดานอาหาร
ของประเทศ 

๒.๑ การสงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานใหยืดหยุน
ตอสถานการณวิกฤติ
โรคระบาด  

๑) การทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรม
วิทยาศาสตรบริการ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานให
สําเร็จตามแผนการ
ปฏิบัติราชการกรม
วิทยาศาสตรบริการ 

 ๒.๒ ผลักดันการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีทันสมัย
ใหครอบคลุมงานวิจัย
และพัฒนา วิเคราะห
คุณภาพอาหาร 

๑) เครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีทันสมัย
ครอบคลุมงานวิจัย
และพัฒนา วิเคราะห
คุณภาพอาหาร  

๑) เรงรัดการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ีทันสมัย
ครอบคลุมงานวิจัย
และพัฒนา วิเคราะห
คุณภาพอาหาร 

 ๒.๓ การยอมรับการ
ใหบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย 

๑) ความยอมรับของ
ภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวของตอการ
ใหบริการของกอง
ผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร 

๑) สงเสริมการ
ใหบริการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) สงเสริมการสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาใจ
แกภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนากองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสัมผัสอาหาร 

                                ประกอบดวย ๑ เปาประสงค ๔ วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ๓ ตัวชี้วัด 

และ ๖ กลยุทธ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๔ 

 

 

 



๔๐ 

ตารางท่ี ๓.๔ เปาประสงค วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 

เปาประสงค วัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด กลยุทธ 

๓. สรางความพรอมใน
การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงใหกับ
กองผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร 

๓.๑ การมีแนว
ทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและวิกฤติ
การขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

๑) แนวทางการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงและวิกฤติการ
ขาดแคลนบุคลากร 

๑) เรงรัดแผนการ
จัดหาบุคลากรใหม
ของกรมวิทยาศาสตร
บริการ 
๒) ผลักดันแผนพัฒนา
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

 ๓.๒ การปรับตัวได
อยางรวดเร็วเม่ือเจอ
ปจจัยท่ีเปนความเสี่ยง
หรือเม่ืออยูในสภาวะ
วิกฤต 
 

๑) ความรวดเร็วใน
การปรับเปลี่ยน
แผนการปฏิบัติ
ราชการและรูปแบบ
การทํางาน 
 

๑) สื่อสารและ
ถายทอดองคความรู
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ใหกับบุคลากรกอง
ผลิตภัณฑอาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร 

 ๓.๓ การหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบเชิง
ลบจากปจจัยท่ีเปน
ความเสี่ยงและสภาวะ
วิกฤต  
๓.๔ การมีแนว
ทางการบริหารจัดการ 
เตรียมความพรอมใน
การปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 

๑) ความตอเนื่องของ
การดําเนินงานเม่ือ
ออกจากระบบราชการ
ปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 

๑) คนหาปจจัยท่ีเปน
ความเสี่ยงตอการ
ปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 
๒) วิเคราะหความ
ออนไหว (sensitivity) 
ตอปจจัยท่ีเปนความ
เสี่ยงในมิติตาง ๆ 
๓) กําหนดมาตรการ
ลดผลกระทบเชิงลบ
ตอการดําเนินงานของ
กองผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร
เม่ือปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 

 



๔๑ 

๓.๔ มาตรการ/เค ร่ืองมือ/ปจจัยที่ เกี่ยวของ (MEANS: แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/…) 

        จากยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีไดจากขอ ๓.๒ สามารถนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการ ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๓.๕ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

วัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/
แผนงาน/โครงการ 

ป
ดําเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ประเด็นหัวขอยุทธศาสตรท่ี ๑ 
๑.๑ การสงเสริม
การใหบริการวิจัย
และพัฒนา 
วิเคราะหคุณภาพ
ดานอาหารโดย
เนนอาหาร
สุขภาพอยางครบ
วงจร 
 

๑) ผลักดันการ
วิจัยและพัฒนา 
และวิเคราะห
คุณภาพอาหาร 
โดยเนนอาหาร
สุขภาพอยางครบ
วงจร  

๑) แผนวิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สุขภาพ 
๒) แผนพัฒนาการ
วิเคราะหคุณภาพ
อาหารสุขภาพ 
๓) โครงการ
ถายทอด
เทคโนโลยีสู
ผูประกอบการ
อาหาร
กลุมเปาหมาย  

๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

หนวยงานหลัก 
๑) กลุมวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน 
(วอ.) 
๒) กลุมอาหาร
สุขภาพ (อภ.) 
๓) กลุมความ
ปลอดภัยในอาหาร 
(ปภ.) 
๔) กลุมคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาใน
อาหาร (จว.) 
๕) กลุมน้ําอุปโภค
และบริโภค (นบ.) 
๖) กลุมคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสใน
อาหาร (ปอ.) 
หนวยงานสนับสนุน 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

๑.๒ การสงเสริม
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญ 
 

๑) เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

๑) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการดาน
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 



๔๒ 

ดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

๒) โครงการ
ถายทอดองค
ความรูจากพ่ีสูนอง 

๑.๓ การสงเสริม
การบริการท่ีคุมคา
ตอการลงทุนและ
ไมแสวงหาผล
กําไร 
 

๑) สงเสริมการ
ใหบริการวิจัย
พัฒนาและ
วิเคราะหคุณภาพ
อาหารท่ีคุมคาตอ
การลงทุนและไม
แสวงหาผลกําไร 

๑) แผนการ
วิเคราะหความ
คุมคาของการ
บริการวิจัยพัฒนา
และวิเคราะห
ทดสอบคุณภาพ
อาหาร 

๒๕๖๖ หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

๑.๔ การเปน
ศูนยกลางบริการ
วิจัยและพัฒนา  
วิเคราะหคุณภาพ
อาหาร 
 

๑) สงเสริมใหมี
การสรางเครือขาย
กับหนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใน
ดานการวิจัย
พัฒนาและ
วิเคราะหคุณภาพ
อาหารอยาง
ตอเนื่องและเปน
รูปธรรม 

๑) แผนการสราง
ความรวมมือใน
ดานการวิจัย
พัฒนากับ
หนวยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และ
ภาคเอกชน 
 

๒๕๖๖  หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

ประเด็นหัวขอยุทธศาสตรท่ี ๒ 
๒.๑ การสงเสริม
การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ทํางานใหยืดหยุน
ตอสถานการณ
วิกฤติโรคระบาด  
 

๑) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานให
สําเร็จตาม
แผนการปฏิบัติ
ราชการกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

๑) แผนการ
ดําเนินงานใน
สถานการณวิกฤติ
ของกองผลิตภัณฑ
อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหาร 

๒๕๖๖ หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

๒.๒ ผลักดันการ
จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ี
ทันสมัยให
ครอบคลุม

๑) เรงรัดการ
จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ
วิทยาศาสตรท่ี
ทันสมัยครอบคลุม
งานวิจัยและ

๑) แผนการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตร 

๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

หนวยงานหลัก 
๑) กลุมวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน 
(วอ.) 
๒) กลุมอาหาร
สุขภาพ (อภ.) 



๔๓ 

งานวิจัยและ
พัฒนา วิเคราะห
คุณภาพอาหาร 
 

พัฒนา วิเคราะห
คุณภาพอาหาร 

๓) กลุมความ
ปลอดภัยในอาหาร 
(ปภ.) 
๔) กลุมคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาใน
อาหาร (จว.) 
๕) กลุมน้ําอุปโภค
และบริโภค (นบ.) 
๖) กลุมคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสใน
อาหาร (ปอ.) 
หนวยงานสนับสนุน 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

๒.๓ การยอมรับ
การใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย 
 

๑) สงเสริมการ
ใหบริการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) สงเสริมการ
สื่อสารเพ่ือสราง
ความเขาใจแก
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของ 

๑) แผนการ
สงเสริมการ
ใหบริการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) แผนการสื่อสาร
ของกองผลิตภัณฑ
อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหารกับ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๒๕๖๖  หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 
หนวยงานสนับสนุน 
๑) กลุมวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน 
(วอ.) 
๒) กลุมอาหาร
สุขภาพ (อภ.) 
๓) กลุมความ
ปลอดภัยในอาหาร 
(ปภ.) 
๔) กลุมคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาใน
อาหาร (จว.) 
๕) กลุมน้ําอุปโภค
และบริโภค (นบ.) 



๔๔ 

๖) กลุมคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสใน
อาหาร (ปอ.) 

ประเด็นหัวขอยุทธศาสตรท่ี ๓ 
๓.๑ การมีแนว
ทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
และวิกฤติการขาด
แคลนบคุลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 
 

๑) เรงรัดแผนการ
จัดหาบุคลากรใหม
ของกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 
๒) ผลักดัน
แผนพัฒนา
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

๑) แผนการจัดหา
บุคลากรใหม 
๒) แผนพัฒนา
บุคลากรในดาน
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

๓.๒ การปรับตัว
ไดอยางรวดเร็ว
เม่ือเจอปจจัยท่ี
เปนความเสี่ยง
หรือเม่ืออยูใน
สภาวะวิกฤต 
 

๑) สื่อสารและ
ถายทอดองค
ความรูเก่ียวกับ
การบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงใหกับ
บุคลากรกอง
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร 

๑) แผนการสื่อสาร
และถายทอดองค
ความรูการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ใหกับบุคลากรกอง
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร 

๒๕๖๖ หนวยงานหลัก 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

๓.๓ การหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบ
เชิงลบจากปจจัยท่ี
เปนความเสี่ยง
และสภาวะวิกฤต  
 
๓.๔ การมีแนว
ทางการบริหาร
จัดการ เตรียม
ความพรอมในการ
ปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 

๑) คนหาปจจัยท่ี
เปนความเสี่ยงตอ
การปรับเปลี่ยน
เปนองคการ
มหาชน 
๒) วิเคราะหความ
ออนไหว 
(sensitivity) ตอ
ปจจัยท่ีเปนความ
เสี่ยงในมิติตาง ๆ 
๓) กําหนด
มาตรการลด

๑) แผนการ
วิเคราะหความ
เสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยง
ตอการปรับเปลี่ยน
เปนองคการ
มหาชน 
๒) แนวทางการ
ปฏบิัติงานเพ่ือลด
ผลกระทบเชิงลบ
ตอการดําเนินงาน
ของกองผลิตภัณฑ

๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

หนวยงานหลัก 
๑) กลุมวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน 
(วอ.) 
๒) กลุมอาหาร
สุขภาพ (อภ.) 
๓) กลุมความ
ปลอดภัยในอาหาร 
(ปภ.) 
๔) กลุมคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาใน
อาหาร (จว.) 



๔๕ 

 ผลกระทบเชิงลบ
ตอการดําเนินงาน
ของกองผลิตภัณฑ
อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหารเม่ือ
ปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 

อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหารเม่ือ
ปรับเปลี่ยนเปน
องคการมหาชน 

๕) กลุมน้ําอุปโภค
และบริโภค (นบ.) 
๖) กลุมคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสใน
อาหาร (ปอ.) 
หนวยงานสนับสนุน 
๑) กลุมอํานวยการ
ผลิตภัณฑอาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร (อก.) 

 

 

  



 
 

๓.๕  แผนที่ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 

 
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)แผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความ สามารถในการปฏิบัติงานกองผลิตภณัฑอาหารและวัสดุสมัผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรม

วิทยาศาสตรบริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

วิสัยทัศน กองผลิตภณัฑอาหารและวัสดุสมัผัสอาหารไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานหลักในกรมวิทยาศาสตรบริการในการใหบริการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ภายในป ๒๕๗๐ 

เปาประสงค พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหเปนกลไกหลักในการสรางรายไดอยางยั่งยืน และกระจายรายไดใหกับประชาชนในประเทศอยางยตุิธรรมและเทาเทียม 

ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของกอง

ผลิตภณัฑอาหารและวัสดสุัมผัสอาหาร 

สงเสริมบทบาทของกองผลิตภัณฑอาหารและ

วัสดุสมัผสัอาหารในการใหบริการดานอาหาร

ของประเทศ 

สรางความพรอมในการรองรับการเปลีย่นแปลง

ใหกับกองผลิตภณัฑอาหารและวัสดุสัมผัส

อาหาร 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ยกระดับศักยภาพการดําเนินงานของกอง

ผลิตภณัฑอาหารและวัสดสุัมผัสอาหาร 

สรางความเขมแข็งของกลไกกองผลิตภณัฑ

อาหารและวัสดสุัมผัสอาหาร 
สรางภมูิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ

พัฒนากองผลิตภณัฑอาหารและวัสดุสมัผสั

อาหาร 

ผลักดันการวิจัยและพัฒนา และวิเคราะห

คุณภาพอาหาร โดยเนนอาหารสุขภาพอยางครบ

วงจร 

- แผนวิจัยและพัฒนาวิเคราะหคณุภาพอาหาร

สุขภาพ 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสําเร็จตาม

แผนการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

-แผนการดําเนินงานในสถานการณวิกฤติของ

กองผลิตภณัฑอาหารและวัสดุสมัผัสอาหาร 

เรงรัดแผนการจัดหาบุคลากรใหมและผลักดัน

แผนพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ 

 

- แผนการจัดหาบุคลากรใหม 

และพัฒนาบุคลากรในดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

 

MEANS 

WAYS 

END 



 
 

บทท่ี ๔ 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 
 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนําแผนฯ ไปใช 
            การบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร
บริการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นั้น ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชน การสนับสนุนเชิง
นโยบาย การจัดการแบบมุงเนนยุทธศาสตรสูความสําเร็จท่ีสอดคลองกัน รวมถึงการมีการประเมินผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื่องจากกรมวิทยาศาสตรบริการมีโอกาสท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจาก
ระบบราชการเปนองคการมหาชนภายในระยะเวลาอันใกลนี้ ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ เชน 
โครงสราง บุคลากร หนาท่ี ความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเงิน เปนตน การนํา
กลยุทธไปใชในการดําเนินการควรตองมีการเรงดําเนินการและการศึกษาครั้งตอไปควรตองมี
การศึกษา วิเคราะห ความเปนไปได ความคุมคา และควรมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
(Strategic Risk) และการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาพแวดลอมท่ีอาจจะมี 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังจัดทําแผนบริหารสถานการณวิกฤติ (Crisis Action Plans) 
             การขับเคลื่อนในทุกสวนกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ไปพรอมกันมีแนวทาง ดังนี้ 

๑. พัฒนาองคความรูและทักษณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของบุคลากรใหพรอม
รองรับตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive technology) 

๒. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันสมัย 
๓. การปรับปรุงโครงสรางกองใหเหมาะสม โดยใหมีจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสม เพียงพอ

ตามสภาวะงาน ตอบสนองภารกิจของกองท่ีรับผิดชอบ  
๔. ปรับปรุงระเบียบคําสั่งเพ่ือใหเกิดการทํางานบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ 
๕. ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหรองรับกับภารกิจงาน 
ประการสําคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร จะตองมีความประสานสอดคลองกันระหวาง 

ผูปฏิบัติงานระดับลางสูผูบริหารระดับบน และจากผูบริหารระดับบนลงสูผูปฏิบัติงานระดับลาง โดย
นโยบายการขับเคลื่อนของผูบังคับบัญชาสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมอยางจริงจัง จะสงผลใหภาพรวม
ของการพัฒนากองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายในป ๒๕๗๐ นี้  
 
 



๔๘ 

บรรณานุกรม 
 

กรมวิทยาศาสตรบริการ. แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕. 

กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรอบประเด็นยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรบริการ พ.ศ. ๒๕๖๖. 

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สภาวะแวดลอมของกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรม

วิทยาศาสตรบริการ. พ.ศ.๒๕๖๕. 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม. นโยบายและยุทธศาสตรการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ –๒๕๗๐. 

น.อ. วรกฤษ เข็มแปนพะเนา. (๒๕๖๔). แผนปฏิบัตริาชการเสริมสรางขีดสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกําลังพล สํานักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร กองบัญชา 

การกองทัพไทย ตามเปาหมาย Digital Headquarter ในป พ.ศ.๒๕๖๕. ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. กรุงเทพฯ. 

บุญสรรค ประเสริฐกุลชัย. (๒๕๖๔). แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือขับเคลื่อนไทยสูการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗).  ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. 

กรุงเทพฯ.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕. 

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาติ. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล  นางจิราภรณ  บุราคร 
 
วัน/เดือน/ปเกิด  ๑๔  มกราคม  ๒๕๑๖ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปริญญาตรี วทบ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   มหาวิทยาลัยขอนแกน     ประเทศไทย    ป ๒๕๓๘ 
ปริญญาโท วทม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ประเทศไทย    ป ๒๕๔๑ 
ปริญญาเอก Ph.D (Biotechnology)  University of Southampton สหราชอาณาจักร ป ๒๕๕๒ 
 
ประวัติตําแหนงการทํางาน 
วันบรรจุเขารับราชการ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับ ๔   
ดํารงตําแหนงระดับ ๘ หรือชํานาญการพิเศษ เม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕            
ดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือเชี่ยวชาญ เม่ือ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒    
          
ตําแหนงปจจุบัน 
นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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