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หนา้ท่ี 1 

 

ค าน า 
 

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อนุมัติให้กองแผนงานและวิชาการด าเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพ/บูรณาการความร่วมมือบุคลากรด้านการประเมินผล : การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ปี 2559 ภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2559 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านการประเมินผล รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กระบวนการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555 – 2558 บุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน
และวิชาการ โดย                                           เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ Module 1 : 
พ้ืนฐานนักประเมินผล (FOUNDATION)  Module 2 : ประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Evaluation)  Module 3 
: ประเมินกิจกรรม และตัวชี้วัด (Implementation Plan & Key Performance Indicator Evaluations) และ 
Module 4 : สอบประมวล แข่งขัน (Comprehensive Checkout & Competition) โดยด าเนินการระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนเมษายน 2559 พร้อมทั้งผู้เข้าอบรมได้ท าการประเมินแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-
2558) แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะต่อไป 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับฟังผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ และมอบรางวัล 

บัดนี้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว กองแผนงานและวิชาการได้เรียบเรียงผลการประเมินในรูปแบบ
เล่มเอกสารเพ่ือการเผยแพร่ให้หน่วยงานได้น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินผลด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Control and Evaluation) เป็น 1 ใน 4 ขั้นตอนส าคัญ
ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีความจ าเป็น เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ อีกทั้ง
ยังเป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งใน
กลไกของการถ่วงดุลและตรวจสอบ (Check and Balance) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ 
(Good Governance) ซึ่งสอดคล้องตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  

กองแผนงานและวิชาการ ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลซึ่งบรรจุในแผนพัฒนา
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ/บูรณาการความร่วมมือ
บุคลากรด้านการประเมินผล : การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านการประเมินผล รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์      
อีกทางหนึ่ง 

ผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)             
ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่าย
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและท่ัวถึง  ยุทธศาสตร์ที่2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย
และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่ส าคัญ  ยุทธศาสตร์ที่4  ขับเคลื่อนกลไกในการ
ปฏิบัติงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ ยุทธศาสตร์ที่5 พัฒนาศักยภาพในการตรวจสารเสพติด 

ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า มีเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึงแต่ไม่มีการก าหนดกรอบระยะเวลาแห่ง
ความส าเร็จที่ชัดเจน ไม่ท้าทาย ไม่สร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร น่าจะก าหนดไว้สูงเกินไปเนื่องจากการเป็น
องค์การชั้นน าในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย จะต้องขยับไปพร้อมกันทั้งกรม ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
นอกจากนี้ยังขาดการนิยามของค าว่า”ชั้นน า” และค าว่า “วิทยาศาสตร์การแพทย์” ซึ่งเป็นค าใหญ่ท าให้ไม่ชัดเจน
ว่าจะมุ่งเรื่องใดให้มีความส าเร็จ และหมายรวมถึงการด าเนินการตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วยหรือไม่  
และเรื่องข้อมูลเปรียบเทียบยังขาดความชัดเจนว่าจะเปรียบเทียบกับหน่วยงาน/องค์กรใด และขาดการจ าแนกว่า
งานในเรื่องใดมีเป้าหมายในอนาคตระดับประเทศ  และงานในเรื่องใดมีเป้าหมายในระดับเอเชีย  

ด้านพันธกิจ พบว่า สื่อสารได้ชัดเจนว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
แต่ไม่พบความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ไม่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในการสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์  และไม่พบ
การระบุกลุ่มลูกค้า ยังไม่แสดงว่ามีพันธกิจใดท่ีควรเพิ่มข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้   

ด้านเป้าประสงค์ พบว่า ใช้ร่วมกันกับหลายประเด็นยุทธศาสตร์ ท าให้ขาดความชัดเจนที่จะให้บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์  

ด้านเป้าหมาย พบว่า ไม่พบความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เนื่องจากนโยบายรัฐบาลเน้นเรื่อง
การท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง ไม่สามารถส่งผลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย 
เนื่องจากเน้นเฉพาะการพัฒนาภายในประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและท่ัวถึงเท่านั้น รวมทั้งไม่สามารถควบคุม
ห้องปฏิบัติการที่นอกเหนือจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้   
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ตัวชี้วัดกับประเด็นยุทธศาสตร์ไม่มีความสอดคล้องกัน กลยุทธ์มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากกว่า
ยุทธศาสตร์อีกทั้งไม่สามารถสื่อให้เห็นภาพได้ว่าควรพัฒนาและสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอย่างไรให้บรรลุการเป็นองค์กรชั้นน าในระดับเอเชีย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของประเด็นยุทธศาสตร์ยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถวัดค่าได้จริง ไม่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลงานที่สามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ได้ และไม่มีการระบุเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ก าหนดว่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์ความรู้จากการ
วิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 เป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ยาก และไม่ระบุวิธีการค านวณ ท าให้ไม่
ชัดเจนว่าจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร   

จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์ฯ แสดงให้เห็นว่าการจัดท ายุทธศาสตร์ของกรมฯ ยังไม่สมบูรณ์   
และแหลมคมพอที่จะท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ แม้ว่า ณ สิ้นปีกรมจะบรรลุทุกตัวชี้วัดแล้วก็ตาม ดังที่
ทราบกันแล้วว่าวิสัยทัศน์ของกรมตามแผนยุทธศาสตร์นี้ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2555 และยังไม่สามารถบรรลุได้ในพ.ศ. 
2558 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการให้เวลากับการท าแผนฯไม่มากพอ การจัดท าแผนจึงเป็นลักษณะของ
การจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน เสร็จแล้วก็ถือเอาข้อมูลนั้นว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
ท าให้ข้อมูล  ที่ใช้ในการพิจารณาอาจไม่ใช่ข้อมูลจริง ขาดหลักฐานประกอบ  เมื่อแผนฯ ส าเร็จแล้ว  การทุ่มเท
ด าเนินการรวมกับการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ก็มีส่วนส าคัญ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์ของกรม มีความ
สมบูรณ์และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ กรมควรจะเริ่มต้นจากการทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์    ให้เวลากับการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญ และการจัดท า
ในช่วงเริ่มต้นอาจมีความจ าเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการท าจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการจั ดท า  และควรมี
การทบทวนแผนฯ ทุกปี 
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                                                        -2558 
                                                          และ

                                         
 

                                                 . .2555 – 2 5 5 8 
                                                          และ                                         มี
            ์                                                           องค์ความรู้       ประเมินผล 
                                                             จ      กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์  
                                                   องค์ความรู้ตามหลักวิชาการ และประสบการณ์
                                                     โดยเนื้อหาของการประเมินจะครอบคลุมในส่วนของ
                 จ                                                                             

ในขั้นแรกผู้ประเมินจะต้องเข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยทฤษฎีและกิจกรรมที่ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
หลังจากนั้น ผู้ประเมินจะต้องด าเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยใช้องค์ความรู้ที่มีและประสบการณ์
ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์วิพากษ์ระดมความคิดเห็นหาเหตุและผลและตัดสินใจสรุปเป็นผลการประเมินผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ว่าด้านวิสัยทัศน์พบว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่ก าหนดกรอบระยะเวลาแห่งความส าเร็จที่ชัดเจน 
วิสัยทัศน์ ไม่ท้าทาย และไม่สร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร    

          จ                                                                      
                                                                                                        
                                                     

                           พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและทั่วถึง                                                               ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย       จ      เฉพาะ                                                   
เท่านั้น                   

ด้                                                                                    
                                                                            จ   

ด้านตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่าตัวชี้วัดกับประเด็นยุทธศาสตร์ไม่มี
ความสอดคล้องกันภาษาที่ใช้ในการเขียนตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและตัวชี้วัดไม่ระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดจน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถควบคุมห้องปฏิบัติการที่นอกเหนือจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ 

ด้านกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากกว่าประเด็นยุทธศาสตร์ อีกทั้งกลยุทธ์
ดังกล่าวไม่สามารถสื่อให้เห็นภาพได้ว่าควรพัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุขอย่างไรให้บรรลุการเป็นองค์กรชั้นน าในระดับเอเชีย  ส่วนประเด็นการวิเคราะห์ SWOT ภาพรวมพบว่า 
ส่วนใหญ่เขียนโดยใช้ภาษาคลุมเครือไม่ชัดเจน หลายประเด็นวิเคราะห์ขัดแย้งกัน การวิเคราะห์ซ้ าซ้อนกันสามารถ                
ยุบรวมกันได้ และมีหลายประเด็นที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิง  ส่วนผลการวิเคราะห์ตามหลัก TOWS Matrix พบว่า ด้าน
ปัจจัยภายใน W มากกว่า S ด้านปัจจัยภายนอกพบ O มากกว่า T เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรน ามาใช้ คือ ใช้โอกาสก าจัดจุดอ่อน 

จากบทสรุปดังกล่าว การที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า
และมีความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้นั้น ควรน าผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข
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ปัญหา เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนงานด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้
เป็นแนวทางขององค์กรได้จริงตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและของประเทศได้อย่าง
ชัดเจน                  

การวิเคราะห์ภายในองค์กรตามกรอบแนวคิดของ mckinsey 7s framework 
ในแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า ประเด็นของจุดแข็งได้มี

การวิเคราะห์โดยใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์ กล่าวคือ จุดแข็งภายในองค์กรต้องเป็น
สิ่งที่เรามีเหนือกว่าองค์กรอื่น สรุปดังนี้ 

ด้านโครงสร้างองค์การ มีการวิเคราะห์ว่า เป็นองค์กรระดับชาติ ไม่มีคู่แข่ง มีอ านาจตามกฎหมายแต่
เพียงผู้เดียว หากมีการวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตามกฎหมายจริง แต่บริการหลักหรือภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเน้นด้านการบริการทาง
ห้องปฏิบัติการและการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมซึ่งประเด็นดังกล่าวพบว่ามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและของเอกชน
ที่มีคณะวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถท าแบบเดียวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เช่นเดียวกัน      
และอาจจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกว่ามากด้วย เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีอ านาจในการ
บริหารจัดการตนเองที่ยืดหยุ่นมากกว่าส่วนราชการ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอิสระและองค์กรของเอกชนบางส่วน
สามารถท าแบบเดียวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เช่นเดียวกัน และ มีการวิเคราะห์ว่า มีเจ้าภาพในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) ตรงจุดนี้เป็นการวิเคราะห์ที่มีความคลุมเครือมากหรือมีความเป็นจุดแข็ง
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือไม่   และหากมีการวิ เคราะห์ว่า เป็นจุดแข็งด้านโครงสร้าง ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีเจ้าภาพในการด าเนินงาน  ที่ชัดเจน คือ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในส่วนนี้ ผู้วิเคราะห์มี
ความเห็นว่าทุกองค์กรที่เป็นคู่แข่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีฝ่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  บางองค์กรมีหน่วยงาน ภายในที่เกี่ยวการพัฒนาองค์กรที่แยกภารกิจออกจากฝ่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านเอกชน 

ด้านค่านิยมร่วมกัน มีการวิเคราะห์ว่า บุคลากรยึดมั่นในความถูกต้อง ตรงจุดนี้มีการน าใช้ข้อมูล
อ้างอิงจากส่วนใด และจะมีวิธีวัดข้อมูลได้ให้มีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มีการวิเคราะห์ว่า  มีงบประมาณสนับสนุนและเพียงพอ โดยมี
ความเห็นว่า หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย มีภารกิจคล้ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมีจากแหล่งงบประมาณที่หลากหลายมากกว่าและที่เด่นกว่าคือ หน่วยงานดังกล่าวสามารถจัดเ ก็บ
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์หรื อบริการ ได้  ส่ งผลให้สามารถบริหารงบประมาณได้ยื ดหยุ่ นกว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องรองบประมาณหลักจากภาครัฐ 

การวิเคราะห์จุดอ่อนภายในองค์กรตามกรอบแนวคิดของ mckinsey 7 s framework ในแผน
ยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า จุดอ่อนขององค์กรมีมากกว่าจุดแข็ง จากการ
วิเคราะห์พบว่า จุดแข็งและจุดอ่อนมีการวิเคราะห์ที่ขัดแย้งกัน เช่น ด้านระบบการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์ว่า 
จุดแข็ง คือ มีระบบคุณภาพทีเข้มแข็ง แต่จุดอ่อนวิเคราะห์ว่าขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์ว่า บางข้อมีมากเกินไป ควรยุบเป็นข้อเดียวกันได้ ท าให้การ
วิเคราะห์เกิดความผิดพลาด 

ด้านบุคลากร มีการวิเคราะห์ว่า จุดแข็ง คือ บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายใน
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่จุดอ่อนวิเคราะห์ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีปริมาณน้อย ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และไม่
สามารถพัฒนาบุคลากรทดแทนได้ 
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ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการวิเคราะห์ว่า จุดแข็ง คือ บุคลากรมีศักยภาพสูง แต่จุดอ่อน
วิเคราะห์ว่า ขาดผู้เชี่ยวชาญ IT และบุคลากรขาดความรู้และทักษะด้าน IT /ภาษาวิชาการเฉพาะด้าน/
ภาษาอังกฤษ/การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง/PMQA/การสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจ 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มีการวิเคราะห์ว่า จุดแข็ง คือ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ แต่
จุดอ่อนวิเคราะห์ว่า แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

การวิเคราะห์ภายนอกองค์กรตามกรอบแนวคิด Model STEEP analysis มีการวิเคราะห์ว่า การ
วิเคราะห์โอกาส (opportunities) ในบางประเด็นมีการวิเคราะห์ผิดซึ่งมีหลายประเด็นที่ควรปรับเป็นจุดแข็ง เช่น 
การมีเทคโนโลยีรองรับ (อินเตอร์เน็ต) และมีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างครอบคลุม ตรงจุดนี้วิเคราะห์ว่าเป็นการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรมากกว่า ถ้าจะเขียนเชิง opportunities ควรที่จะเขียนในแนวทางว่า รัฐบาลได้มีการส่งเสริม
ให้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ 

การมีหลักเกณฑ์ตาม PMQA ก ากับอยู่ ตรงจุดนี้วิเคราะห์ว่า PMQA เป็นเครื่องมือที่ส่วนราชการใน
ประเทศไทยต้องใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐอยู่แล้ว และหากองค์กรใดท าได้ดีหรือประสบผลส าเร็จก็
จะยิ่งเสริมจุดแข็งให้กับองค์กรมากขึ้น และถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ก าหนดหรือก ากับให้ส่วนราชการใช้ PMQA ผู้
วิเคราะห์มีความเห็นว่าองค์กรแต่ละองค์กรน่าจะมีเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรเครื่องมืออ่ืนรองรับ 

การพัฒนาข้อมูลลูกค้าเพ่ือท า Member Card ตรงจุดนี้วิเคราะห์ว่ากระบวนการการพัฒนาที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน้าที่ประจ า ไม่ใช่โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

การท า MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรทั้งใน และต่างประเทศ ในประเด็นนี้
หากจะวิเคราะห์เป็น opportunities ควรวิเคราะห์ว่าหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจหรือยื่น
ข้อเสนอในการท า MOU กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาบุคลากร 

สรุปภาพรวมของผลการวิพากษ์ SWOT พบว่าคลุมเครือไม่ชัดเจน 
วิสัยทัศน์ บอกเป้าหมายในอนาคต (5-10 ปี) แต่ไม่ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ไม่มี Power 

word ความท้าทายที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรไปให้ถึงได้ 
พันธกิจพบว่า ครอบคลุมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 

ตามกฎหมาย แต่ไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และ ไม่ระบุผู้รับบริการที่ชัดเจน ซึ่งควรระบุให้ชัดเจน เช่น หน่วยงาน 
องค์กร ประชาชน บุคคล นิติบุคคล เป็นต้น มีการระบุผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลักที่ชัดเจนตามภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 คือ การ
ให้บริการด้านวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การเผ้าระวัง/ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านโรค 
และภัยสุขภาพ การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม และองค์ความรู้  การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศ  พันธกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนใหญ่ผลิตงานบริการหลักและผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการ และแก้ปัญหาในระดับประเทศ ทั้งนี้หากพิจารณาพันธกิจทั้ง 6 ข้อ นั้นพบว่ายังไม่สามารถส่งผลให้
บรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับภูมิภาคเอเชียได ้

เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานพบว่าเป้าประสงค์เป็นมิติการบริการ ตามหลัก balanced scorecard (BSC) เป้าประสงค์ระบุ
ผลสัมฤทธิ์ของการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  ยังขาดความ
ชัดเจน ซึ่งควรมีการระบุให้ชัดเจน เช่น ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านโรคและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ครอบคลุม และมีขีดสรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและทั่วถึง ยังไม่สามารถส่งผลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
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ภูมิภาคเอเชีย ได้เนื่องจากการเป็นผู้น าในระดับเอเชียควรมีกิจกรรมและภารกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ให้มี  คุณภาพได้มาตรฐานทั่วถึง และสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทั้งประเทศจึงบังไม่สามารถเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคเอเชียได้ทั้งนี้ควรมีการระบุ
ระดับของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่าย ว่าควรพัฒนาจนถึงระดับใดจึงจะสามารถเป็น
ผู้น าในระดับเชียได ้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 7 ด้าน ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและ
เครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและท่ัวถึง กล่าวคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จไว้
ว่า ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายจะต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ แต่ตัวชี้วัด
ดังกล่าวไม่มีการระบุว่าจะวัดประเด็นคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการอย่างไร และค าว่าห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 7 ด้าน ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงและห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศไทยจะมีคุณภาพและมาตรฐานทั่วถึง เนื่องจากการวัดคุณภาพและ
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ มีการใช้หลากหลายมาตรฐาน 

ซึ่งหากจะระบุว่าห้องปฏิบัติการดังกล่าวมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ 
ควรระบุในแนวทางว่าห้องปฏิบัติการดังกล่าวมีขีดสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดใน
ระดับสากล และควรจะครอบคลุม ร้อยละ 100 ทั้งประเทศด้วย จึงจะสามารถเป็นผู้น าในระดับเอเชียได้ 

การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดค่อนข้างล าบาก เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงและ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากลให้ครบทั้ง 7 ด้าน และต้องเก็บให้ครอบทุกห้องปฏิบัติการ
ทั่วทั้งประเทศ จึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์และประเมินผลให้น่าเชื่อถือที่สุด  อีกทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ไมม่ีอ านาจและหน้าที่ในการไปควบคุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย 
โรงเรียนแพทย์ เอกชน เป้าหมาย ภายในระยะเวลา 4 ปี ของการใช้แผนยุทธศาสตร์ไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและห้องปฏิบัติการ เครือข่ายให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
ทั่วถึงทั้งประเทศยกตัวอย่าง เช่น  

ปีที่ 1 ต้องการพัฒนาให้ครอบคลุมร้อยละ 70  
ปีที่ 2 ต้องการพัฒนาให้ครอบคลุมร้อยละ 80  
ปีที่ 3 ต้องการพัฒนาให้ครอบคลุมร้อยละ 90  
ปีที่ 4 ต้องการพัฒนาให้ครอบคลุมร้อยละ 100 เป็นต้น 

กลยุทธ์ พบว่า มีความสอดรับกับเป้าประสงค์ คือ มุ่งเน้นผู้รับบริการ และมีกล่าวถึงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการในระดับนานาชาติ แต่ยังไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการในการเป็นผู้น าใน
ภูมิภาคเอเชียได้ กล่าวคือ การเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคเอเชีย ต้องมีกลยุทธ์สนับสนุนที่ระบุ ได้ชัดเจนว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีกลยุทธ์วิธีใดที่สอดคล้องกับการเป็นผู้น าด้านห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้
กลยุทธ์มีกล่าวถึงการเสริมสร้างสมรรถนะ และขยายเครือข่ายในระดับนานาชาติ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะพัฒนาด้านใด  

 
สรุปและเสนอแนะ 
1. วิสัยทัศน์ควรบอกระยะเวลาที่ส าเร็จที่ชัดเจน เช่น ต้องการเป็นองค์กรชั้นน าในระดับเอเชียภายใน

ปี พ.ศ.ใด 
2. วิสัยทัศน์ควรก าหนดเป้าหมายของการเป็นองค์กรชั้นน าระดับเชีย โดยการก าหนดเป็นช่วง

ระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 4 ปีแรกในระดับอาเซียน 4 ปีหลังในระดับเอเชีย เป็นต้น 
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3. ปรับพันธกิจให้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เช่น ต้องยกระดับภารกิจให้เป็นระดับนานาชาติ
มากขึ้น/เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับเอเชีย 

4.                                                                    
5.ประเด็นยุทธศาสตร์ควรก าหนดความส าเร็จเป็นช่วงระยะเวลาตามวิสัยทัศน์เพ่ือให้เห็นกรอบการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน 
6. ควรมีการระบุระดับของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง/เครือข่ายว่า ต้องพัฒนาจนถึง

ระดับใด จึงจะสามารถเป็นองค์กรชั้นน าในระดับเอเชีย ได้ 
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ควรมีค ากริยาน าหน้าแต่ควรเป็นค านาม 
8. เป้าประสงค์ควรระบุผลสัมฤทธิ์และผู้รับบริการที่ชัดเจน  
ยกตัวอย่าง มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงและห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่พร้อมรองรับการคุ้มครองด้านโรค

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของประชาชน ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ครอบคลุม และมีขีดสมรรถนะในระดับเอเชีย 
9. ต้องปรับแผนที่ยุทธศาสตร์ให้เห็นภาพทางเดินยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
10. การก าหนดตัวชี้วัดให้มีคุณภาพ ควรด าเนินการดังนี้ 

- ต้องก าหนดขอบเขตของห้องปฏิบัติอ้างอิง 
- ต้องผลักดันนโยบายการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของ

ระดับประเทศ 
- ต้องก าหนดระดับตัวชี้วัดให้สอดคล้องตามช่วงระยะเวลา 
- ต้องก าหนดระดับค่าเป้าหมายเป็นช่วงระยะเวลา (ไต่ระดับ) 
- ควรมีกลยุทธ์การเป็นศูนย์กลางในระดับเอเชียด้านการผลิตวัสดุอ้างอิง 
- กลยุทธ์ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าจะเสริมสร้างสมรรถนะและเครือข่ายด้านห้องปฏิบัติการ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงระดับสมรรถนะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านห้องปฏิบัติการ

อ้างอิง เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อผู้รับบริการ 
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การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2555-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยง
ด้านภัย สุขภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลที่เป็นสากลมาใช้ได้ในการ
ด าเนินการ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักขององค์กร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลผลิต  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-
2558 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เป็นการน าเสนอข้อสังเกตในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์          
พ.ศ. 2555-2558  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ผลกสรประเมินพบว่า 
การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการระบุขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนที่ชัดเจน แต่กลุ่มผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน ไม่ครบถ้วน ในด้านข้อมูลการวิเคราะห์องค์การไม่สอดคล้องกัน และไม่มี evidence 
based ไม่พบการน าข้อมูลลักษณะส าคัญองค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์ Situation Analysis ขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับผลการ SWOT Analysis  ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
ประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ได้ และการจัดท าแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้มี
การทบทวนทั้งในด้านกระบวนการจัดท าแผน การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนภาพความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558  เป็นส่วนหนึ่ง
ของการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ/บูรณาการความร่วมมือบุคลากรด้านการประเมินผล : การ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ.ศ. 2555-2558 จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประเมิน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ
และการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัย สุขภาพ   

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558  ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ  

 
ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล  
เป็นการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ  โดยประเมินตัวแปรของความส าเร็จของแผน 4 ด้าน คือ  

1.  ประเมินด้านบริบท  (Context Evaluation)  
2.  ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  (Input Evaluation) 
3.  ประเมินด้านกระบวนการ  (Process Evaluation) 
4.  ประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558 
2. การรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร / รายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และเชื่อมโยงระหว่างความหมายของข้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์  
 
ข้อจ ากัดของการประเมินผล 
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลจากข้อมูลจริงที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ

สามารถเสาะหาได้ ภายใต้ข้อจ ากัดของเวลา ทั้งนี้ จะเป็นการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเพ่ือน าวิเคราะห์ และเชื่อมโยงอาจยังไม่ครบถ้วน   

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยงด้าน
ภัย  สุขภาพ ทั้งในด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง การน ามาปฏิบัติและผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้
ประจักษ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้ข้อสรุปจากการสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนาการกลไก
จดัท าแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนด 

 
กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
สรุปสาระส าคัญ แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2555-2558 จาก ค าน า ได้มีการ

ระบุสาระส าคัญ ดังนี้ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัย และการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือผลการสร้างเสริม
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศท าให้สามารถพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือการสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จัดท าขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีการ
วิเคราะห์บริบท และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
ข้อสังเกต 
1. ไม่พบค าอธิบายของกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งแสดงปรากฏการณ์ดังกล่าว 
2. มีการระบุที่มา และวัตถุประสงค์ 
3. มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แต่ไม่มีการก าหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย รวมถึงไม่มีข้อเสนอแนะและประเด็นสั่งการ ไม่มีประเด็นน่าสนใจ 
แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 



 
 

หนา้ท่ี 12 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งด าเนินการโดย SWOT Analysis  Checklist จ าแนกเป็นปัจจัย

ภายใน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) และปัจจัยภายนอก โดยวิเคราะห์ โอกาส
(opportunities) และภัยคุกคาม (threats)  

ข้อสังเกต 
1. ไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ไม่มีการเทียบเคียงมาตรฐานกับหน่วยงานอื่น 
2. ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
3. ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน และขัดแย้งกันเอง 
4. วิเคราะห์สับสนระหว่างภายในและภายนอก 
5. ไม่มีการวิเคราะห์มองภาพในอนาคต 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชีย” 
ข้อสังเกต 
1. มีเป้าหมายปลายทางท่ีต้องการจะไปถึง 
2. สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร และท้าทายความสามารถ 
3. ไม่พบความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เนื่องจากนโยบายรัฐบาลเน้นเรื่องการท าให้ประชาชน

สุขภาพที่ด ี
4. จดจ าได้ยาก 
5. เป้าหมายน่าจะก าหนดไว้สูงเกินไป เนื่องจากการเป็นองค์การชั้นน าในระดับประเทศและภูมิภาค

เอเชีย จะต้องขยับไปพร้อมกันทั้งกรม ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 
6. ขาดค านิยามค าว่า “องค์กรชั้นน า” ท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 
7. ไม่ระบุระยะเวลาที่จะไปถึงเป้าหมาย 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน

ฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง  เฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 
2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3. ก าหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
4. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  
ข้อสังเกต 
1. สื่อสารได้ชัดเจนว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
2. ไม่พบความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ไม่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในการสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
3. พันธกิจบางข้อมีงานที่ทับซ้อนกัน หรือใกล้เคียงกัน สามารถรวบเป็นข้อเดียวได้ 
4. ไม่พบการระบุกลุ่มลูกค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ ถูกก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558  ได้ถูกก าหนดให้มีความเชื่อมโยง ดังนี้ 

 
                     (Goals) พบว่า      ชั  จ  มิได้พิจารณาจากกรอบการประเมินทั้ง 4 มิติ 

คือ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กร และ การที่ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
องค์ความรู้  จจ                                                        ทั้งนี้เป้าประสงค์ควรเป็น 
ACTION VERB 

 
          (Key Performance Indicator)                                               

          จ  ไม่สามารถวัดค่าได้จริง ไม่สะท้อนให้เห็นถึงผลงาน                                  ได ้
 
เป้าหมาย (Target)                                               ไม่พบการวิเคราะห์จาก

ผลงานที่ผ่านมา             จ                                  
        (Strategies)                                 พัฒนาด้านห้องปฏิบัติการยังไม่

ครอบคลุมปัญหาภัยสุขภาพด้านอ่ืน ๆ การก าหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
                                            
1.   จ    จ                                       . . 2555-2558 
2.                 จ                                                                
3.                                                                                      
 
                                              โดยมี                                           
2.1                                               จ     255          255  - 2558   
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2.2          จ                              จ     2555 - 2558   
2.3                                         จ              . . 255  
2.4                                                    2555 – 2558 
 
                  (Context Evaluation)  
                                 SWOT Analysis              evidence based  และมี

ความซ้ าซ้อน ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน และขัดแย้งกันเอง วิเคราะห์สับสน
ระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกไม่พบการจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือท าแมททริกซ์ในการจัดการ
จุดอ่อน และเสริมจุดแข็งขององค์กรดังนั้น กลุ่มผู้วิเคราะห์จึงเสนอบทวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ิมเติม ดังนี้ 

   
S1                       
S 2               
S 3                        
S 4            
S 5               
S 6        จ 
S 7                     จ  
S 8              
S 9                   
S 10                       
S 11                                  
S 12            
S 13                       
S 14              
S 15                   
S 16                           

W 1                     
W 2                             
W 3       counter service 
W 4  . . .        จ           
W 5                      
W 6                                  
W 7                     
W 8                                             
W 9                       
W 10                                 
W 11                       
W 12                          . 

                             จ      
W 13                               
W 14                      จ              
W 15                     จ  
W 16                     e   ce m nd 

                                 
W 17                    
W 18       จ            จ             
W 19                              
W 20                     
W 21                            
W 22                           
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O 1                            
O 2                       
O 3           จ 
O 4                           
O 5                . 
O 6 ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการให้บริการทาง

ห้องปฏิบัติการ 
O 7                      
O 8                                       
O 9 มีมาตรฐานควบคุมการผลิตเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
O 10                       
O 11                  จ        
O 12                          จ         
O 13                                              

T 1 ชุมชนมีหน้าที่หลากหลายให้ความร่วมมือไม่
เต็มที่ 

T 2                   
T 3                          
T 4                           
T 5           lab       
T 6                   จ               
T 7 มีพ้ืนที่จ านวนมากไม่ทั่วถึง หน่วยงาน

ด าเนินงานไม่มีเอกภาพ 
T 8                   
T 9    จ                      

 
                          (Input Evaluation) 
                                                                    
 
                      (Process Evaluation) 
พบว่ามีการด าเนินการโครงการ ซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มโครงการได้แก่ การพัฒนาวิธีการ  การประเมิน

ความเสี่ยง  แต่ไม่พบกระบวนการที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าประสงค์ เช่น กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง แม้ว่าจะมี
การสื่อสารแจ้งเตือนภัย โดยการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการให้ข่าวโดยทั่วไป 

 
                  (Output Evaluation) 
พิจารณาจากตัวชี้วัดซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดไม่สะท้อนภาพความส าเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ของ

กลยุทธ์ แต่เป็นการวัดในรายโครงการ  เมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ ไม่พบความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ซึ่งอาจเกิดจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ ยังคงเป็นงานประจ าที่ด าเนินการ จึงไม่อาจส่งผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดได้ เมื่อได้สืบค้นข้อมูลในรายงานประจ าปี พ.ศ.2558 พบว่า ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการรายงาน
ทั้งหมด จ านวน 107 โครงการ และมีเพียงโครงการเดียวที่รายงานในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558  ได้แก่ โครงการ“ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนพิษสุนัข
บ้าส าหรับสัตว์ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555-255 ” นอกจากนั้น เป็นโครงการในด้านการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์  การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจ  มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นรายงานผู้บริโภค และแจ้งเตือน
ภัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านอาหาร  นอกจากนี้การรายงานผลแม้ว่าในบางโครงการจะเป็ นการบูรณาการ เช่น 
โครงการอาหารปลอดภัย แต่ไม่พบการรายงานผลในภาพรวมของช่วงระยะเวลาเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 



 
 

หนา้ท่ี 16 

 

                              
จ     ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555-2558 ในภาพรวม 

พบว่า   
1. การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการระบุขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนที่

ชัดเจน ดังที่ระบุใน แผนภาพกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์(ภาคผนวก) แต่มีความไม่ชัดเจนในกระบวนการ
ด าเนินการ เช่น กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ไม่ครบถ้วน คือ มีแต่กลุ่มบุคลากรภายใน 

2. ในด้านข้อมูลการวิเคราะห์องค์การไม่สอดคล้องกัน และไม่พบการน าข้อมูลลักษณะส าคัญองค์กร 
มาใช้ในการวิเคราะห์ Situation Analysis ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับผลการ SWOT 
Analysis  ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ได้ และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อาจเป็นการด าเนินการในกิจกรรมเดิม ๆ และไม่สามารถสะท้อน
ผลส าเร็จในการบรรลุรายยุทธศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลถึงการสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในที่สุดได้  

จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์องค์กรจากข้อมูลน าเข้าที่ไม่ปรากฏ evidence based การวิเคราะห์ 
Situation Analysis ขององค์กรที่ไม่ถูกต้อง ท าให้การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้แผนไม่
สามารถ  บรรลุวิสัยทัศน์ได้ กลุ่มผู้ประเมินมีข้อเสนอ ดังนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์องค์การ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก SWOT Analysis และกลุ่มผู้ประเมินได้พิจารณาให้มีการจัดกลุ่มข้อมูล 

และน ามาวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ SO และเสนอให้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
2  โดยมีการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้“ยกระดับเครือข่ายการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้าน
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า สู่ระดับอาเซียน” 

3. ให้ความส าคัญเรื่องการสื่อสารและการ Implement แผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

4. ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัด ที่สามารถสะท้อนภาพความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็นอีกกิจกรรมที่มีความส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนผลการ

ด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหา การบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการปรับแผน เพ่ือให้แน่ใจว่าแผนยุทธศาสตร์ที่
วางไว้จะสามารถท าให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการตรวจสอบใน
เดมมิ่งไซเคิล รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเรื่องการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้แผนยุทธศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555–2558 เป็นแบบฝึกหัดในการประเมิน ซึ่งกลุ่มได้รับมอบหมายให้ประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ส่งผลต่อภัย
สุขภาพที่ส าคัญ  

ผลการประเมิน พบว่า  
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหารกระชับแต่ขาดการน าเสนอเป้าประสงค์และตัวชี้วัด  การวิเคราะห์

สถานการณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใช้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ขาดการวิเคราะห์และสรุป
ประเด็น   

2. วิสัยทัศน์มิได้มีการให้ความหมาย และขอบเขตของค าว่าชั้นน า และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นค า
ใหญ่ท าให้ไม่ชัดเจนว่าจะมุ่งเรื่องใดให้มีความส าเร็จ    

3. พันธกิจ เป็นพันธกิจตามกฎหมาย ยังมิได้แสดงว่ามีพันธกิจใดที่ควรเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้   

4. ค่านิยม “เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม น าหลักวิชาการ มาตรฐานสากล” พบว่าไม่ได้มีการพิจารณาถึง
วิสัยทัศน์ในการเสนอค่านิยม และไม่ปรากฏว่ามีกิจกรรมที่รณรงค์ให้บุคลากรมีพฤติกรรมร่วมดังกล่าว   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่าสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นการ
ศึกษาวิจัย เพียงแต่กล่าวไว้กว้างๆ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการหรือปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ    

เป้าประสงค์ มีเพียงเป้าประสงค์เดียวคือ “ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข” สนับสนุน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ไม่สามารถส่งให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ได้ อีกทั้ง
เป้าประสงค์เขียนเป้าหมายซ้อนๆกันในประโยคเดียว ท าให้ไม่ชัดเจน  

ตัวชี้วัด มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจน คือประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์
ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 แต่เป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ยากและไม่ระบุวิธีการค านวณท าให้ไม่ชัดเจนว่าจะจัดเก็บข้อมูล
อย่างไร กลยุทธ์ไม่แน่ใจว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ร่วมของ 3 ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ ไม่มีความชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไร  ใครเป็นเจ้าภาพ  
จากการประเมินยุทธศาสตร์ฯ แสดงให้เห็นว่าการจัดท ายุทธศาสตร์ของกรมฯ ยังไม่สมบูรณ์และ

แหลมคมพอที่จะท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ แม้ว่า ณ สิ้นปีกรมจะบรรลุทุกตัวชี้วัดแล้วก็ตาม ดังที่ทราบ
กันแล้วว่าวิสัยทัศน์ของกรมนี้ตั้งขึ้นมาเม่ือ พ.ศ. 2555 และยังไม่สามารถบรรลุได้ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก
ให้เวลาการท าแผนฯน้อย การจัดท าแผนจึงเป็นลักษณะของการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแบ่งกลุ่ม 
แบ่งงาน เสร็จแล้วก็ถือเอาข้อมูลนั้นว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาอาจไม่ใช่ข้ อมูลจริง 
ขาดหลักฐานประกอบ  เมื่อแผนฯ ส าเร็จแล้วการทุ่มเทด าเนินการ รวมกับการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ก็มีส่วน
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ส าคัญ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์ของกรม มีความสมบูรณ์และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ กรมควรจะ
เริ่มต้นจากการทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้เวลากับการรวบรวมข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญ และการจัดท าในช่วงเริ่มต้นอาจมีความจ าเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท าจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการจัดท า  และควรมีการทบทวนแผนฯ ทุกปี. 

 
ผลการประเมิน 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Checklist) เป็นส่วนที่น าเสนอสาระส าคัญของ

แผนยุทธศาสตร์ โดยควรน าเสนอสรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ส าคัญ ที่สั้นกระชับ มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ผลการประเมินพบว่า
บทสรุปส าหรับผู้บริหารของเอกสาร มีการระบุวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ที่มาของแผนและ
วิธีการให้ได้มาซึ่งแผน แต่สาระที่ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  โดยมีการระบุเพียงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ขาด
การระบุ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และส่วนท้ายได้มีการบอกประเด็นข้อสั่งการ แต่ไม่ได้แสดงว่าเป็นข้อสั่งการเชิง
นโยบายเพื่อให้แผนฯ มีบรรลุตามวัตถุประสงค์ แจ้งไว้เพียงแต่ว่าต้องมีการสื่อสารแผนออกไปเท่านั้น 

โดยภาพรวมแล้วในส่วนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าเป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหารที่
มีสาระ   ครบถ้วนในส่วนใหญ่ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้อ่านได้พอสมควร 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นส่วนของการวินิจฉัยองค์กรจากการวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน และชี้แนวโน้มในอนาคต  ผลการประเมินพบว่า ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
โดยใช้ Mckinsey 7 s Framework และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดย STEEP  Model ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กัน
โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประเมินมีความเห็นว่า ที่มาของข้อมูลน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ ไม่มีความชัดเจน 
ไม่ได้มีการแสดงข้อมูลหรือเหตุการณ์ (Evidence based) สนับสนุนที่เพียงพอ ซึ่งจากกระบวนการจัดท าแผนฯ 
เป็นไปได้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเพียงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าประชุม ไม่ได้มีการ
วิเคราะห์และจับประเด็นและให้น้ าหนักความส าคัญ ซึ่ งจะเห็นได้จากเอกสาร บางประเด็นถูกวิเคราะห์แล้วลง
ความเห็นขัดแย้งกันเอง เช่น บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เป็นประเด็นที่ในช่องที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน  ซึ่ง
เป็นลักษณะเช่นนี้ ควรที่จะแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านใดเป็นจุดแข็ง ความสามารถด้านใดเป็นจุดอ่อนด้วย 
จะท าให้การวิเคราะห์มีความลึกและเป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์
เป็นสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือเป็นการมองไปข้างหน้าที่จะมีโอกาสเกิดในอีก 3-5 ปี 

โดยภาพรวมกลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอันจะน าไปสู่
การด าเนินการในข้ันต่อๆ ไป ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพมาเป็นส่วนส าคัญของการ
วิเคราะห์ ท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่มีคุณภาพและไม่น่าเชื่อถือ ยังอาจส่งผลถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความ
ผิดพลาดอีกด้วย 

ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานเป็นระยะ ตลอดช่วงเวลาการท างาน ทั้งภายในและภายนอก โดยเป็นกลาง และใช้เครื่องมือที่
เชื่อถือได้  เช่น อาจจะมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นรูปธรรม และท าให้เป็นงานประจ า อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ สรุป เพื่อเปลี่ยน Data ให้เป็น Information ที่แสดงแนวโน้ม  มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นความคาดหวังในอนาคตขององค์กร ที่ต้องการจะเป็น จะไปให้ถึง ดังนั้นจึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้

ทิศทางการพัฒนาขององค์กร ซึ่ งวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ช่วง พ.ศ. 2555-2558  คือ 
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย ”  
ผลการประเมินพบว่ามีวิสัยทัศน์ดังกล่าว เป็นข้อความที่ชวนจดจ า เข้าใจง่าย มีความชัดเจน และท้าทาย
ความสามารถ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประเมินมีความเห็นว่าปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านช่วงของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
แล้ว วิสัยทัศน์ดังกล่าวยังไม่บรรลุ  อาจเนื่องมาจาก บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์อาจมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน 
อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน อาทิ ค าว่า “องค์กรชั้นน า”  มีขอบข่าย หรือค าจ ากัดความ ที่บ่งบอกถึงความเป็น
ชั้นน าคือเรื่องอะไรบ้าง  และต้องท าอะไรถึงจะบ่งบอกความเป็นชั้นน า  ดังนั้นเมื่อไม่ชัดเจนจึงท าให้เดินต่อไปไม่ถูก 
ไม่แน่ใจว่าการก าหนดวิสัยทัศน์นี้ ได้มีการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกรมหรือไม่ ว่าอยู่ในระดับไหน เช่นมีกี่เรื่อง 
เรื่องอะไรบ้าง ที่อยู่ในระดับประเทศ หรือ มีกี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง ที่อยู่ในระดับภูมิภาคเอเชีย หากมีการวิเคราะห์
ก่อนจะท าให้ทราบว่ามีโอกาสของการพัฒนาเรื่องใดที่ใกล้จะบรรลุวิสัยทัศน์  การก าหนดวิสัยทัศน์จะมีความ
ชัดเจนมากกว่านี้  

โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสอดคล้องกับ
หลักการก าหนดวิสัยทัศน์พอสมควร เพียงแต่ขาดการสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงการ
สื่อสารที่ชี้ให้บุคลากรและประชาชนเห็นประโยชน์ว่า หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นองค์กรชั้นน าระดับ
เอเชียแล้วประชาชน หรือประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไร จะท าให้สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในการที่
จะพยายามไปให้ถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และวิสัยทัศน์นี้ระบุเรื่องท่ีจะไปให้ถึงระดับเอเชียไว้จะท าให้เป็นวิสัยทัศน์
ที่มีความชัดเจน และไม่กว้างจนเกินไป 

 
พันธกิจ (Mission) 
เป็นกรอบการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย  

พันธกิจตามกฎหมาย และพันธกิจตามวิสัยทัศน์ ผลการประเมินพบว่าในแผนฯ ปรากฏแต่พันธกิจตามกฎหมาย  
ซึ่งผู้จัดท าอาจมีความเข้าใจการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ว่ามุ่งเน้นพันธกิจตามกฎหมายเป็นหลั ก 
ท าให้ไม่มีการเสนอพันธกิจอ่ืนที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรม เพ่ิมเติม เห็นได้ชัดจากการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ข้อ จะมีความสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายของกรมทั้งหมด         
โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์นอกจากจะมุ่งเน้นการให้บริการหลักขององค์กร 
(Core Service) แล้วควรมีการพิจารณาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ซึ่งจะท าให้กรมบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วย 

 
ค่านิยม (Core Value) 
ค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ “เปิดใจ  ใฝ่ รู้  คู่ คุณธรรม น าหลักวิชาการ 

มาตรฐานสากล” กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่า ค่านิยมนี้  เป็นการแสดงลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของคน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วย สิ่งที่รับทราบได้จากค่านิยมคือลักษณะคน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือไม่ได้มีการกล่าวถึงการท างานเป็นทีม หรือการร่วมมือกันในการท างาน และ
เนื่องจากกลุ่มผู้ประเมินเป็นบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย จึงมีความเห็นเพิ่มเติมต่อค่านิยม ดังนี้ 

ยังไม่มีกระบวนการ หรือระบบ ที่ชัดเจน ว่าบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้รับการส่งเสริม
ให้มีพฤติกรรมร่วมดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ได้มีการวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักและวิสัยทัศน์อย่าง
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รอบด้าน และให้น้ าหนักกับค่านิยมที่ส าคัญอ่ืนๆ อาทิ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือความร่วมมือในการ
ท างาน เป็นต้น 

โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าบุคลากรกรม ยังไม่ได้แสดงลักษณะตามค่านิยมทั้ง 5 ข้ออย่าง
ชัดเจน ดังนั้นเห็นว่าค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรได้รับการทบทวน และกรมควรมีระบบที่ชัดเจนใน
การพัฒนาบุคลากร สร้างจิตส านึก และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดี หรือเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี อย่างเช่น ส่งเสริมให้นักวิชาการให้ความส าคัญและด าเนินการให้ครบถ้วนตามการท างานศึกษาวิจัย โดย
งานวิจัยทุกเรื่องจะต้องจัดพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย (Research Report) ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดกรม เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น
และพัฒนางานวิจัยของกรมต่อไป เป็นต้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่ส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นส าคัญที่จะต้องมุ่งเน้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  จากความหมาย
นี้ชี้ให้เห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความเห็นว่างานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องมุ่งเน้นเพ่ือให้เป็นองค์กรชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย จากการประเมินพบว่ามีจุดที่น่าสนใจ คือ ไม่ได้มีการ
แสดงว่าได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้ทิศทางการศึกษาวิจัยว่าควรมุ่งเน้นในเ รื่องใดเป็นพิเศษ อาทิ 
นโยบายของรัฐบาล  วิสัยทัศน์องค์กร หรือเป็นเรื่องที่เป็นความคาดหวังของประชาชน  หรือแม้แต่ข้อมูลการ
เจ็บป่วยของประชาชนไทยและเอเชีย ก็ไม่ได้แสดงไว้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ก าหนดขึ้น เชื่อมั่นว่าจะสามารถสนับสนุนองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นน าใน
ระดับประเทศ แต่ไม่เชื่อม่ันว่าจะสามารถสนับสนุนให้กรมสู่การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับเอเชีย 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จะมีความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงานมากขึ้น หากได้มีการพิจารณา
การท างานหรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช  มีวิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ” ซึ่งมีความใกล้เคียงกับวิสัยทัศน์ของกรมมาก ในกรณีเช่นนี้กรมอาจแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพ่ือการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด 

จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วง พ.ศ. 2555-2559 ไม่ได้ชี้
ว่ากรมได้มีการส่งเสริมหรือเสริมสร้างความเข็มแข็งงานด้านวิจัยและพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เช่น การสนับสนุน
งบประมาณ  จ านวนผลงานวิจัยที่มีผลเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งในระดับประเทศและเอเชีย หรือ
ลักษณะของโครงการวิจัยที่มีความซับซ้อนเป็นชุดโครงการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ หรือเป็นโครงการเดี่ยวท า
เฉพาะพ้ืนที่ และอ่ืนๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
 

         จ                 จ                            2555-2558 

                  จ                 จ   
                   
2555          

                  

1 2555 80 0 144,710,519 
2 2556 69 -11 88,580,080 
3 2557 84 4 161,710,520 
4 2558 93 13 151,403,720 
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โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพท่ีส าคัญ นั้นตั้งไว้เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมมี
ความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นภารกิจตามกฎหมาย เป็นภารกิจหลักของกรมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนได้ แต่ภาพปลายทางนั้นยังเลือนรางไม่ชัดเจน ดังนั้นควรระบุทิศทางการศึกษาวิจัยให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับปัญหาของประเทศหรือเอเชีย เช่น วิจัยเพ่ือผลิตนวัตกรรม เพ่ือลดการตายจากโรคมะเร็งปอด หรือ
เพ่ือลดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ เป็นต้น จะท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและมีโอกาสบรรลุวิสัยทัศน์ได้มาก 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 
เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบความคิดการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านคุณภาพ  มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านประสิทธิผล และมิติด้านพัฒนา
องค์กร ผลการประเมินพบว่าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ “ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข”  เป็นเป้าประสงค์เดียว และก าหนด
เป็นเป้าประสงค์ของ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย การวิจัยและพัฒนา 
และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน (เข้าใจว่าเป็นเรื่องการก ากับ พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์) ท าให้ไม่เชื่อมั่นว่าจะ
ท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 จะมีความส าเร็จและสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรม โดยการเขียนเป้าประสงค์
มีข้อความเป็นวัตถุประสงค์ที่ซ้อนๆกันอยู่ ท าให้ไม่ชัดเจนว่าจะวัดอะไร ไม่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นชั้นน าด้าน
การวิจัยและพัฒนา และไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายการศึกษาวิจัยในระดับต่างประเทศ  ยังไม่ครอบคลุมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 4                                          
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โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าเป้าประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไม่สามารถท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่ส าคัญ บรรลุได้ 
และยังส่งผลไปถึงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ กลไกการปฏิบัติงาน ที่เชื่อได้ว่าจะไม่มีความชัดเจน หรือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรกรม อันจะส่งผลกระทบไปท่ีการไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมนั่นเอง 

 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 
เป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุแต่ละเป้าประสงค์ ซึ่งตัวชี้วัดและเป้าหมายของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อภัย
สุขภาพที่ส าคัญ มีตัวชี้วัดเดียวคือ “ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและ
ประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ   ” จากข้อความนี้ ผลการประเมินพบว่า  

ตัวชี้วัดได้ก าหนดเป้าหมายไว้คือ ร้อยละ 80 แต่ไม่ได้มีการแสดงรายละเอียดอ่ืนๆ ในเอกสารที่จะ
บอกว่าการวัดจะวัดได้อย่างไร และร้อยละ 80 มีวิธีการค านวณอย่างไร ท าให้ไม่แน่ใจว่าการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานย่อยของกรมจะสามารถน ามารวมเป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมได้หรือไม่ 
ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ ท าให้ไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริง 

ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้คือเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
วิจัยฯ ไม่แน่ใจว่าการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ ได้มีการพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยหรือไม่ 
หากไม่ได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานศึกษาวิจัยของกรมที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 
จะท าให้ตัวชี้วัดนี้มีโอกาสที่จะสามารถท าให้เป็นจริงได้ 

โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่าตัวชี้วัดที่ดีควรจะสามารถด าเนินการได้จริง (Realistic) และ
สามารถวัดได้ (Measurable) แต่ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ไม่มีความชัดเจนและวัดผลได้ยาก และ
ควรก าหนดก าหนดให้มกีารน าผลการวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างแท้จริงในเชิงประจักษ์ หรือก าหนด
ตัวชี้วัดในลักษณ์ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งเช่น การน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้าประกวด/ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติของเอเชีย เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ (Strategic) 
เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่ส าคัญ มีการ
ก าหนดไว้ 1 เป้าประสงค์ คือ “ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข” และภายใต้
เป้าประสงค์นี้ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 2 กลยุทธ์ คือ  

พัฒนาระบบเตือนภัยทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีประสิทธิผลและสามารถ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ 

เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและของประเทศ 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เป็นเป้าประสงค์ร่วมของประเด็นยุทธศาสตร์ จึงท า
ให้กลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ร่วมของ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย 

โดยภาพรวม กลุ่มผู้ประเมินเห็นว่ากลยุทธ์ที่ตั้งไว้ไม่มีความชัดเจน ผู้อ่านไม่อาจเข้าใจได้ว่ากลยุทธ์
ไหนจะด าเนินการโดยใคร ใครเป็นเจ้าภาพ เรื่องอะไรบ้าง ทั้งนี้เนื่องมาจากการก าหนดเป้าประสงค์ไม่ชัดเจน 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายไม่ชัดเจน ท าให้กลยุทธ์ที่ก าหนดไม่สะท้อนความส าเร็จที่จะไปสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
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ตัวชี้วัด และอาจส่งผลกระทบถึงความส าเร็จตามภารกิจองค์กรตามที่กฎหมายก าหนด และส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วย   

 
       
เมื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพองค์กรไม่ชัดเจน วิธีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญของผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และวิธีการในการจัดท าแผนมีความคลาดเคลื่อน ย่อมท าให้แผนยุทธศาสตร์
ที่ได้มีความคลาดเคลื่อน และไม่สามารถส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์นั่นเอง 
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                                                        -2558 
                                                                                               

 
             
พัฒนาทักษะบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องงานประเมินผลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้  ความ

เข้าใจ ในองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่างๆในงานประเมินผล บุคลากรผู้อบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในงานประเมินผลได ้

 
               
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ ระดมความคิด / วิพากษ์ / สรุปประเด็น 
 
                         

                       (SWOT Analysis) 
            (Vision) 
       จ (Mission) 
         (Core Value) 
                   (Strategic Issue) 
                      (Goal) 
           Key Performance Indicator) 
         (Strategy) 

 
                      (SWOT Analysis) 
ทีม ได้ ท าก า รประ เมิ นก ารวิ เ คร าะห์ กา ร วิ เ คร าะห์ สถานการณ์ ของแผนยุ ทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.  2555 – 2558 ใช้หลักการ    ck n ey 7’  F amewo k ส าหรับ
สภาพแวดล้อมภายใน และ Model STEEP Analysis ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่าไม่เป็นไปตาม
หลักการการวิเคราะห์สถานการณ์  ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในพบมีการก าหนดสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม มีผลกระทบกับกรมและ
หน่วยงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น มีการส ารวจความต้องการของลูกค้าต่อการให้บริการเป็นประจ าทุกปี มีงบประมาณ
สนับสนุน มีโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเช่น Talent ในหัวข้อกลุ่มนี้ควรอยู่ที่ปัจจัยภายนอก 

มีการซ้ าซ้อนเนื่องจากขาดการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ส่งผลให้การวิเคราะห์กลยุทธ์ไม่
ถูกต้อง ได้แก่ 

ปัจจัยภายใน จุดแข็งพบมีการซ้ าซ้อน เช่น พบ  มีเครือข่ายในพ้ืนที่ (อปท. โรงเรียน โรงพยาบาล) 
และมีหน่วยงานเครือข่ายครอบคลุมทุกภูมิภาค 

ปัจจัยภายนอก อุปสรรคพบมีการซ้ าซ้อน เช่น เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2 ข้อ  ขาด
ข้อมูลทางสถิติ  เช่น ปัจจัยภายใน จุดอ่อน ทักษะ(Skill) มีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT น้อย  และปัจจัยภายนอก โอกาส 
สภาวะแวดล้อม (Environment) สถานการณ์โรคอุบัติใหม่/ซ้ า ไม่พบมีการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เป็น
จ านวนหรือปริมาณมากน้อยเท่าไร 
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ผู้วิเคราะห์ขาดความรู้ ใช้หลักการ    ck n ey 7’  F amewo k ส าหรับสภาพแวดล้อมภายใน 
และModel STEEP Analysis  ได้แก่ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยภายใน เช่น มีโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเช่น 
Talent , มีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

การขัดแย้งกันเองระหว่างจุดอ่อนกับจุดแข็ง เช่น บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นจุดแข็ง 
แต่พบว่าจุดอ่อน ไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

 
           (Vision) 
จากวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กล่าวว่า  “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กร

ชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย”  พบว่า  เป็นวิสัยทัศน์ที่สั้น  กระชับ  เข้าใจ
ง่าย  และจดจ าได้ง่าย  โดยบอกเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงในอนาคต  ว่าต้องการเป็นองค์กรชั้นน าใน
ระดับประเทศ และเอเชียในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  แต่ยังขาดความชัดแจนในหลายประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

ด้านเวลา  ไม่ได้ก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในอนาคตว่า  ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ  ในการเป็นองค์กรชั้นน าในระดับประเทศ/เอเชีย 

ด้านข้อมูลเปรียบเทียบ  ไม่พบข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ หน่วยงาน
อ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ไม่ได้ระบุว่า หากจะเป็นองค์กรชั้นน าในระดับประเทศ และเอเชียได้  
ต้องเปรียบเทียบกับหน่วยงานใด 

ด้านงาน  ยังขาดความชัดเจนและการจ าแนก  ว่างานในเรื่องใดมีเป้าหมายในอนาคตระดับประเทศ  
และงานในเรื่องใดมีเป้าหมายในระดับเอเชีย 

ด้านนิยามและความหมาย  ยังขาดความชัดเจนในนิยามของค าว่า “ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์”  
ว่าหมายถึง  หรือครอบคลุมงานในเรื่องใดบ้าง 

        (Mission)  
 ให้บริการวิชาการและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน

ฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
 เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร และจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 
 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 
 ก าหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 
 จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือพันธกิจข้อที่ 2 “เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร และ
จัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ”  และพันธกิจข้อที่ 5 “จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์” ประกอบด้วยพันธกิจที่ท าตามกฎหมาย กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  สามารถแสดงผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจน แต่ไม่มีพันธกิจตามวิสัยทัศน์ ไม่ระบุกลุ่มลูกค้า และไม่ระบุลูกค้าระดับภูมิภาคเอเชีย 

 
Core Value :         
“เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม น าหลักวิชาการ มาตรฐานสากล” 
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ที่มาของค่านิยมเกิดจากการจัดท าลักษณะส าคัญองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ในปี2549 กรมฯ จึงมีการจัดท าค่านิยมโดยใช้พยัญชนะในภาษาอังกฤษของกรมฯ คือ DMSc มาเป็น
กรอบในการจัดท าดังนี้ 

D : Discovery หมายถึง ใฝ่รู้ 
M : Moral หมายถึง คุณธรรม 
S : Standard/Science หมายถึง หลักวิชาการ มาตรฐาน 
C : Change attitude หมายถึง เปิดใจโดยระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเชื่อมโยงไปสู่สมรรถนะ

หลักของระบบราชการ ซึ่งมีการรณรงค์ค่านิยมดังกล่าว  ดังนั้นค่านิยมขององค์กรที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการน า
วิสัยทัศน์มาเป็นข้อมูลน าเข้า (In put) เพ่ือสร้างคนให้แสดงสมรรถนะที่ส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ได้ (ไม่
เชื่อมโยง) ค่านิยมที่ได้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลยังไม่ได้เป็นค่านิยมหรือพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์กร แต่
จากการวิเคราะห์ค่านิยมแต่ละข้อนั้นสามารถผลักดันสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ หากมีการรณรงค์ให้บุคลากรมี
ลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง   

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
“ขับเคลื่อนกลไกในการปฎิบัติงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์

ที่มีความสอดคล้องกับพันธกจิข้อที่ 5 ของกรมฯ เรื่อง “จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์” และจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ตาม (2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ (7) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของชาติด้านการสาธารณสุข ข้อ 3.3 ในการเสริมสร้าง
สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และสร้างขีดความสามารถในการเฝ้ าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ดูแล
รักษาพยาบาล และข้อ 2 นโยบายความม่ันคงของรัฐในการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติโดยให้ความส าคัญแก่การพัฒนาระบบและกลไกต่าง ๆ ให้พร้อมรับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  
แต่อย่างไรก็ตามประเด็นยุทธศาตร์ดังกล่าวอาจไม่ส่งผลถึงวิสัยทัศน์ของกรมฯ ทั้งนี้เนื่องจากวิสัยทัศน์ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในนิยามของค าว่า “วิทยาศาสตร์การแพทย์” หมายความรวมถึงการด าเนินการตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์หรือไม ่

เป้าประสงค์ (Goal) 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
เป้าประสงค์ที่ก าหนดใช้ร่วมกันกับประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ (ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริมสร้าง 

และพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งผลต่อ
ภัยสุขภาพท่ีส าคัญ) ท าให้ขาดความชัดเจนที่จะให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  และเป้ามายอาจไม่ถึงประชาชน
โดยตรง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีเป้าประสงค์เฉพาะส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (Key performance indicator and Target) 
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 80 



 
 

        27 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไม่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ต้องการขับเคลื่อนกลไกใน
การปฏิบัติงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
สอดคล้องและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

 
กลยุทธ์ (Strategy)  
“ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสารณสุข”  
พบว่า มี 2 กลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ คือ  พัฒนาระบบเตือนภัยทาง

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ 

เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแลของประเทศ แต่ไม่มีกลยุทธ์ผลักดัน ประเด็นยุทธ 4 ขับเคลื่อนกลไก
ในการปฎิบัติงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
สรุปผลการประเมิน 
จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  พ.ศ. 2555 – 2558 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่   “ขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง” พบว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของนโยบายรัฐและมีกฎหมายก าหนดสอดคล้องกับพันธกิจแต่จาก
การประเมินประเด็นยุทธศาสตร์นี้ไม่สนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของกรมวิทยาสาสตร์การแพทย์เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  
เห็นควรที่จะด าเนินการทบทวน Goal/KPI/Strategy 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้จัดท าแผนต้องมีความรู้ 
2. เก็บข้อมูล สถิติ ส าหรับเป็นข้อมูลน าเข้า ให้ครบถ้วน ครอบคลุม 
3. ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ให้ทราบที่ยืน 
4. ควรก าหนดเวลาในการประเมินแผนยุทธศาสตร์/ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น หลังจากแผน

เสร็จ  หรือครึ่งแผน เป็นต้น 
5. น าความรู้และทักษะจากการอบรมทั้ง 4 ครั้ง ไปประเมินแผนยุทธศาสตร์ 2559 – 2562 และ

จัดท าค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
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                                                        -2558 
                                                        

 
 

บทสรุปผู้บริหาร : มีความชัดเจน กระชับ บอกถึงวัตถุประสงค์ วิธีการได้มาของข้อมูล และผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แต่ไม่มีการระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ : ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามกรอบแนวคิดของ แมคคิน

ซีย์ วิเคราะห์ 7 ด้านและปัจจัยภายนอกวิเคราะห์โดย (STEEP) พบว่ามีข้อมูลประเด็นเดียวกันแต่ถูกแยกเป็นหลาย
ข้อ ไม่มีการทบทวนและจัดล าดับความส าคัญ บางข้อมูลที่มาไม่มีแหล่งที่มาเพ่ืออ้างอิงได้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุดของการท าแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามกลยุทธ์และสนับสนุนการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

 
วิสัยทัศน์ : บอกเป้าหมายที่จะไปถึงในอนาคต มีความท้าทาย จ าง่าย สร้างแรงบันดาลใจให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นองค์กรชั้นน า ยังไม่ระบุเวลาของความส าเร็จ 
 
ค่านิยม : เป็นถ้อยค าที่มีความคล้องจอง จดจ าง่าย แต่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บางส่วนยังไม่ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ตามค่านิยม ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมอย่างต่อเนื่อง 

 
พันธกิจ : ประกอบด้วยพันธกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามกฎหมาย จ านวน 6 ข้อ 
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
จุดแข็ง:  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 
จุดอ่อน: ผลวิเคราะห์ล่าช้า ค่าตรวจวิเคราะห์มีราคาสูง 
โอกาส: เป็นนโยบายของประเทศ เป็นพันธกิจตามกฎหมาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 
อุปสรรค: มีสารเสพติดชนิดใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรับบาลส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานและการบรรลุผลส าเร็จ มีกฎหมาย/กฎระเบียบบางเรื่องที่ไม่เอ้ือในการปฏิบัติงาน มีคู่แข่งที่ให้บริการ 
เช่น นิติเวชวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ส านักงาน ปปส. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพในการตรวจสารเสพติด 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : ขึ้นต้นด้วยค ากริยา ซึ่งน่าจะเป็นกลยุทธ์ มากว่าที่จะเป็นประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

ไม่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ แต่สนับสนุนโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องให้ความส าคัญ เป็นวาระแห่งชาติ หน่วยงาน
มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย แต่การตอบสนองต่อผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายยังไม่
ชัดเจน เนื่องจากผู้รับบริการต้องการผลการทดสอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมสารเสพติดชนิดใหม่ๆ และ
ภาคีเครือข่ายต้องการสนับสนุนข้อมูลและวิชาการ 

เป้าประสงค์ : ยังไม่ชัดเจนในการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ มีการก าหนดทั้ง 4 มิติ ครบถ้วน  
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ด้านบริการ  ยังไม่มีการส ารวจการน าไปใช้ประโยชน์ของผลการวิเคราะห์ ด้านประสิทธิผล จ านวน
ข้อมูลที่น าไปใช้น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้ด าเนินการ ด้านประสิทธิผล ไม่แสดงถึงความคุ้มค่าของ
ปริมาณงานและเงินที่ใช้ด าเนินการ ด้านการพัฒนาองค์กร ไม่มีความเชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นถึงการที่จะบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานเริ่มตั้งแต่การรับ
ตัวอย่าง การรายงานผลการวิเคราะห์และผู้รับบริการสามารถการติดตามความคืบหน้าของตัวอย่างได้ ควรน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ได้ผลที่รวดเร็วและครอบคลุมสารเสพติด
ชนิดใหม่ๆ ให้มากยิ่งข้ึน  

 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีการก าหนดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่ ไม่ตอบเป้าประสงค์และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การตรวจตัวอย่างยาเสพติดในปริมาณมากหรือน้อย ยังไม่สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศ 

 
กลยุทธ์ : สนับสนุนเป้าประสงค์ แต่ยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรปรับบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศ จากภารกิจที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ มาเป็นภารกิจที่สนับสนุน โดยเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครอืข่ายฯ ให้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการเชิงรุก เช่น พัฒนาวิธีการตรวจสาร
เสพติดชนิดใหม่ ผลิตสารมาตรฐานยาเสพติด เพ่ือความยั่งยืนของประเทศและเป็นบทบาทการเป็นผู้ก าหนดและ
ควบคุมมาตรฐานการตรวจ เพ่ือลดการน าเข้าสารมาตรฐานจากต่างประเทศที่ท า ให้เสียดุลการค้าซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ า
กว่า 30 ล้านบาทต่อปี เปลี่ยนบทบาทจากผู้ตรวจวิเคราะห์มาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนทดสอบความช านาญด้าน
ยาเสพติด ซึ่งเป็นความต้องการของหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากต้องใช้ผลการประเมินความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการทดสอบความช านาญในการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน LA HA 
และ ISO 15189 รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพด้านการเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมด้านการตรวจสารเสพติดของประเทศ 
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รายช่ือผู้ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. นางปราณี นาคประสิทธิ์  ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
2. นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล  ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
3. นางมธุรส ทาทอง   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2  (พิษณุโลก) 
4. นางธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7  (ขอนแก่น) 
5. นางปาริฉัตร ลักขณา   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 
6. นายปุญญภัค ถายา   กองแผนงานและวิชาการ 
7. นายกฤตธี นรภัยพิพากษา  กองแผนงานและวิชาการ 
 

รายช่ือผู้ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 2 
1.  นางสาวกุลชญา ไชยราช  สถาบันวิจัยสมุนไพร 
2.  นางสาวสุดใจ นันตารัตน์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
3.  นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
4.  นางสาวปัทมา อยู่สิน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  นางสาวจ ารัส พูลเกื้อ   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
6.  นางสาวกิรณา เทวอักษร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7.  นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ  กองแผนงานและวิชาการ 
 

รายช่ือผู้ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 3 
1.  นายยุทธนา บางม่วง   ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ หัวหน้ากลุ่ม 
2.  นายพันธวิทย์ นทกุล   สถาบันชีววัตถุ 
3.  น.ส.จรรยา มีศรี   ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
4.  พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5.  น.ส.ล ายงค์ ผึ้งสลับ   ส านักงานเลขานุการกรม 
6.  น.ส.ธัญญาภรณ์  มณีวงษ ์  กองแผนงานและวิชาการ 
7.  น.ส.โลมไสล วงค์จันตา  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
 

รายช่ือผู้ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
2. นางสาวอรทัย  สุพรรณ   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี) 
3. นางณัฐชลัยย์  บุญไทย   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 
4. นางสุภาภรณ์ นิยมแก้ว   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 
5. นางประคอง นิลวิเชียร   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 
6. นางสาวสารินี เลหะพันธ์  ส านักก ากับ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
7. นางสาวชิสา นันทกิจ   กองแผนงานและวิชาการ 
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รายช่ือผู้ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. นางอรพิณ ทนันขัติ   ส านักยาและวัตถุเสพติด 
2. นางสาววัชรา นพคุณ   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
3. นางสาวนภวรรณ เจนใจ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
4. นางหรรษา ไทยศรี   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
5. นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชาชม  กองแผนงานและวิชาการ 
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