รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ดวยจํานวนประชากรกวา 67 ลานคน ประเทศไทยจึงอยูในลําดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากร
มากที่สุดในโลก มากกวา 70% ของประชากรมีอายุระหวาง 15-64 ป ทําใหเศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใสอยาง
มาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในอับดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 35 ของโลก อุตสาหกรรมชีววิทยา
ศาสตรของไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริการทาง
การแพทยชั้นนํา ประเทศไทยจึงเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวที่ใสใจดานสุขภาพทุกป ตามการวิจัยที่ตีพิมพใน
Renub Research 2012 ประเทศไทยไดสวนแบงการตลาดกวา 40% ของตลาดเอเชีย Tectura ที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจของบริษัทนานาชาติไดที่คาดการณไวในรายงานวาประเทศไทยจะมีตลาดเภสัชกรรมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 8
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในป 2016 ในชวง 15 ปที่ผานมาจํานวนของบริษัทเอกชนทางดานเทคโนโลยีชีวภาพใน
ประเทศไทย มีจํานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 11% ดวยการเปลี่ยนกรอบการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของอาเซียนในป 2016-2020 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตรในประเทศจะมีความสําคัญมากขึ้นเกินความคาดหมาย
ดังนั้น ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) จากนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงศูนยกลางของ
นวัตกรรมและการลงทุนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ โดยเดิมเปนหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ซึ่งไดมีการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2552 มีชื่อวา "ศูนยความเปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย" ตอมาในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นวาชีววิทยาศาสตรมีความสําคัญ
และจําเปนแกการแพทยในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เนื่องจากสามารถนําองคความรูและนวัตกรรม
ไปสูการผลิตผลิตภัณฑดานชีววิทยาศาสตรในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงไดมีการจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดย
ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใชใน
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป นองคก ารมหาชนภายใตก ารกํ ากั บ ดูแลของกระทรวงวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ ศลช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
(1) สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
(2) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการพั ฒ นาต อ ยอดการวิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละนวั ต กรรม
ดานชีววิทยาศาสตรใหมีศักยภาพเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
(3) พัฒนาและสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑชีววิทยาศาสตร

2
(4) จัดทําและเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
(5) ประสานความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
(6) ใหบริการทางวิชาการ เผยแพรความรู และพัฒนาบุคลากรดานชีววิทยาศาสตร
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : นายนเรศ ดํารงชัย
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ
1. นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
2. ศาสตราจารย ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3. ดร.พรชัย รุจิประภา
4. ศาสตราจารยคลินิก นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
5. ศาสตราจารย ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
6. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
7. เภสัชกรปรีชา พันธุติเวช
8. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
9. นพ.ชาญวิทย ทระเทพ
10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
11. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
12. ดร.นเรศ ดํารงชัย
ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง รวม 45 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 3 คน เจาหนาที่ 40 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 438.50 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
"เปนหนวยงานหลักที่สรางธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตรใหเติบโตเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ นําประเทศไทยสูระดับแนวหนาของภูมิภาค"
พันธกิจ
ศลช. มีพันธกิจดังตอไปนี้
1) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
2) สงเสริมและสนับสนุน การสรางองคความรู การวิจัยและพัฒนาตอยอดใหเกิด ผลิตภัณฑ
บริการ และนวัตกรรมดานชีววิทยาศาสตร เพื่อสรางมูลคาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
3) สงเสริม และพัฒ นา โครงสรางพื้นฐาน การพัฒ นาบุคลากรที่จํ าเปนตอ การพัฒ นาธุรกิ จ
และอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
4) จัดทําและเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
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5) เปนศูนยประสานงานและพัฒนาความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
6) ใหบริการทางวิชาการ เผยแพรองคความรู ขอมูลขาวสารดานชีววิทยาศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
1) สนั บ สนุ น และพั ฒ นากลไกขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมด า น
ชีววิทยาศาสตร
2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาตอยอดการวิจัยสูผลิตภัณฑและบริการดานชีววิทยาศาสตร
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
3) พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตรของประเทศใหไดมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน
4) สงเสริมและพัฒนาใหเกิดเครือขายความรวมมือดานชีววิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาองคความรู
เทคโนโลยี ธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร
5) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจและวิชาการ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงานของศูนยความเป นเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมไดคะแนน 4.5138 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว
มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบั ติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ที่ไดคะแนน 4.4533 มิติที่ 2 ดาน
คุณภาพการใหบริการไดคะแนน 5.0000 สําหรับผลการปฏิบัติงานมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได
คะแนน 4.0769 และ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.7268 โดยสรุป ศลช.มีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิ นการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของศูนย ความเปนเลิศดา น
ชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ ศลช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิตทิ ี่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั งิ าน

60%

4.4533

13%

5.0000

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ
มิตทิ ี่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั งิ าน

13%

4.0769

มิตทิ ี่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

14%

4.7268

100%

4.5138

รวมทุกมิติ

.

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติท ี่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิ นการปฏิ บัติงานตามคํารับ รองการปฏิบั ติงานของ
ศู น ยค วามเป น เลิศ ดานชีววิท ยาศาสตร (องค การมหาชน)
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

60
20
6.0

ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล

1.1 ระดับความสํา เร็จในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อ รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการของ
โครงการตามยุทธศาสตรประเทศ
1) โครงการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนต
ทางการแพทยชั้นสู งเพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยก ลางการผลิ ตของอาเซียน
2) โครงการจัดตั้งศูนยปองกันและรักษาผู
เจ็บปวยคนพิการและชราภาพโดยใชเทคโนโลยี
เซลล บําบัด และยีนบําบัด
1.2 ระดับความสํา เร็จในการจัดซื้ อครุภัณฑ ที่มีความ
จําเปนเรงดวนเพื่อใชในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ
และบริก ารของโครงการตามยุทธศาสตรประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.4533
3.8600
3.6000

ระดับ

2.4

1

2

3

4

5

3.00

3.0000

0.0720

ระดับ

3.6

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.1440

ระดับ

6

1

2

3

4

5

2.60

2.6000

0.1560

ระดับ

8

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.4000

ระดับ

40
10

1

2

3

4

5

5.00

4.7500
5.0000

0.5000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.4000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

รอยละ
ระดับ

13
10
3

70
1

75
2

80
3

85
4

90
5

90.79
5.00

5.0000
5.0000
5.0000

0.5000
0.1500

รอยละ
ระดับ

13
3
5

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

35.00
5.00

4.0769
1.0000
5.0000

0.0300
0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

ระดับ
ระดับ

14
10
4

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.62
5.00

4.7268
4.6175
5.0000

0.4618
0.2000

น้ําหนักรวม

100

1.3 ระดับความสํา เร็จของการพัฒนาตอยอด
ผลิ ตภัณฑ ที่ส รางมูลคาเชิงเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีที่ ศลช.มีสวนในการส งเสริม หรือ ให
การสนับสนุน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามวัตถุประสงคการจัดตัง้

1.4 ระดับความสํา เร็จในการสงเสริมและสนับสนุน
ธุรกิ จและอุตสาหกรรมดาน ชีววิทยาศาสตร โดย
ศลช.
1.5 ระดับความสํา เร็จในการสนับสนุนการพัฒนาตอ
ยอดใหเกิ ด ผลิต ภัณฑ/บริการที่สามารถ
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุ ตสาหกรรม
1.6 ระดับความสํา เร็จในการบริหารทรัพยสินทาง
ปญญาใหเกิ ดความพรอมเขาสูเชิงพาณิชย
1.7 ระดับความสํา เร็จของการจัดกิ จกรรมหรือเขา
รวมกิ จกรรมเพื่อประสานความรวมมือ ดาน
ชีววิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ
มิติที่ 2 มิติดานคุณ ภาพการใหบริการ
2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
2.2 ระดับความสํา เร็จของกิจกรรมดานการพัฒนา
คุณภาพการ ใหบริการของ ศลช.
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 ระดับความสํา เร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริหาร
โครงการ
3.3 ระดับความสํา เร็จของการจัดทํา SOP เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริหารงานภายในองคกร
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิ จการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํา กั บดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสํา เร็จในการจัดทําเครื่อ งมือสําหรับ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คาคะแนนที่ได 4.5138
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.4533
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ ศลช. สวนใหญ เปนตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธที่ มีความ
ครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้งและพันธกิจ ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล:
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการของโครงการตาม
ยุทธศาสตรประเทศ โดยในป 2557 มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนการลงทุนสรางหนวยปฏิบัติการของ 2
โครงการ ไดแก
1) โครงการตามยุทธศาสตรประเทศเพื่อพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสูงเพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตของอาเซียน
2) โครงการจัดตั้งศูนยปองกันรักษาผูเจ็บปวยคนพิการและชราภาพโดยใชเทคโนโลยีเซลลและยีน
บําบัด
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานรายโครงการ ดังนี้
1) โครงการตามยุทธศาสตรประเทศเพื่อพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสูงเพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตของอาเซียน ซึ่งดําเนินการใน พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ภายใต
โครงการพัฒ นาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสูงเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยก ลางการผลิตของ
อาเซียน ของ ศลช. นั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1) การอนุญาตใหใชพื้นที่ในการกอสรางหนวยปฏิบัติการฯ
1.2) ดําเนินการออกแบบแปลนกอสราง
1.3) ดําเนินการจัดจางและทาสัญญากับผูรับเหมากอสราง
1.4) ดําเนินการกอสรางตามสัญญา
ทั้ ง นี้ ภายหลั ง จากการประชุม หารื อ ร วมกั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของมหาวิท ยาลั ย มหิ ดล และ
ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย ศลช. ไดรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให ใ ช พื้ น ที่ ในการก อ สร า งหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารฯ ณ พื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดลตามหนังสือเลขที่ ศธ 0517/2335 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 และปรับแบบแปลนกอสรางให
เปนไปตามความเหมาะสมในการใชงาน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอจํากัดตางๆ จากทางมหาวิทยาลัยมหิดล ผานการ
พิจารณามาตรฐานอาคารประหยัดพลั งงานของกระทรวงพลังงานแลว มี การจัดทําราคากลางและเตรียมการ
e-auction ผลการดําเนินงาน ในป 2557 ศลช. ทั้งนี้การดําเนินงานลาชากวาแผนที่กําหนดไว เนื่องจากการจัดตั้ง
หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสู ง เปนความร วมมือ ระหวาง ศลช. และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไว จึงมีความ
จําเปนที่จะตองอาศัยการหารือระหวางผูบริหารระดับสูงของทั้งสองหนวยงาน ซึ่งตองใชระยะเวลาในการหารือ
รวมกับผูเกี่ยวของหลายครั้งเพื่อหาขอสรุปของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ทําใหการดําเนินงานอาจจะลาชา
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ออกไป อีกทั้ งมีก ารขอเปลี่ยนแปลงสถานที่กอ สรางอาคารหนวยปฏิบัติก าร 3 ครั้ง ทําใหตองปรับแบบแปลน
กอสรางใหเขากับพื้นที่ สงผลใหการขอรับรองแบบแปลนจากหนวยงานที่เกี่ยวของลาชาตามไปดวย รวมทั้งการ
ดําเนินการจัดจางกอสรางลาชากวาระยะเวลาที่กาหนดไว
2) โครงการจัดตั้งศูนยปองกันรักษาผูเจ็บปวยคนพิการและชราภาพโดยใชเทคโนโลยีเซลลและยีน
บําบัด โดยหนวยปฏิบัติการการผลิตของโครงการจัดตั้งศูนยปองกันและรักษาผูเจ็บปวยคนพิการและชราภาพโดย
ใชเทคโนโลยีเซลลและยีนบําบัดฯ เปนสถานทีผ่ ลิตเทียบเทากับสถานผลิตยาที่ปราศจากเชื้อ แบบ Clean Room
Class 100 นอกจากนี้ภายในระบบของหอง Clean Room ยังมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แสง
สวาง และความสะอาดของหองและบริเวณใกลเคียงใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP) ดังนั้น แบบที่จะใช
ในการกอสรางจะตองผานการรับรองแบบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กอน ซึ่ง ศลช. ได
ดําเนินการจัดทําแบบแปลนเบือ้ งตน (Conceptual Design) และไดรับการพิจารณารับรองแบบแปลนสถานที่ผลิต
ตามมาตรฐาน GMP โดย อย. และไดดําเนินการในขั้นตอนการจัดจางปรับปรุงสถานที่หนวยปฏิบัติการผลิตฯ ดวย
วิธีป ระกวดราคา โดยคณะกรรมการจั ดจางพิจ ารณาคัดเลื อก บริ ษัท โกลบอลเทค จํ ากั ด เนื่องจากบริษัท มี
ประสบการณในการกอสรางปรับปรุงสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบันประเภทชีววัตถุ ใหกับ สภากาชาดไทย โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร และบริษัทเอกชนอีกหลายราย แตทั้งนี้ผลการดําเนินงานลาชากวาแผนที่กําหนดไว เนื่องจาก
หนวยปฏิบัติการการผลิตภายใตโครงการเซลลและยีนบําบัด เปนสถานที่ปฏิบัติการผลิตเทียบเทากับสถานผลิตยา
ที่ป ราศจากเชื้อ จําเป นตอ งจ างผู ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะและมี ความชํานาญการเป นพิเ ศษ เพื่ อให สามารถ
กอสรางตามแบบที่ผานการรับรองจาก อย. จึงมีปจจัยที่เปนอุปสรรคทําใหการดําเนินงานจัดจางเกิดความลาชา
ดังนี้
2.1) แบบก อ สร างจะตอ งผานการรับ รองโดย อย. ซึ่ง การออกแบบในทุก ๆ ส วนจะตอ งมีความ
สอดคลองตามมาตรฐาน GMP และจะตองมีการหารือแกไขแบบตามความเห็นและขอเสนอแนะโดยผูเชี่ยวชาญ
ของ อย. หลายครั้ง
2.2) ขั้นตอนการจัดจ างตามระเบี ยบพั ส ดุโ ดยวิธีการประกวดราคา เพื่ อ ใหก ารจั ดจ างสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสม คลองตัว และไดผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตาม
แบบที่ผานการรับรองจาก อย. และตามมาตรฐาน GMP โดยจะตองผานขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจัดจางโดย
คณะกรรมการบริหาร ศลช.ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุของ ศลช.
 การจัดซื้อครุภัณฑที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของ
โครงการตามยุทธศาสตรประเทศ โดยพิจารณาจากการจัดซื้อครุภัณฑที่มีความจําเปนเรงดวนสําหรับหนวย
ปฏิบั ติก ารเพื่ อใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของโครงการตามแผนยุทธศาสตร ประเทศ (Country
Strategy) 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสูงเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตของอาเซียน
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2) โครงการจัดตัง้ ศูนยปองกันและรักษาผูเจ็บปวยคนพิการและชราภาพโดยใชเทคโนโลยีเซลลบําบัด
และยีนบําบัด
โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศลช. สามารถจัดซื้อครุภัณฑที่มีความจําเปน
เรงดวนสําหรับหนวยปฏิบัติการเพื่อใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของโครงการตามแผนยุทธศาสตร
ประเทศ ไดจํานวน 18 รายการ จากจํานวนครุภัณฑทั้งสิ้น 45 รายการ คิดเปนรอยละ 40 ของรายการที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการ ต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องจาก งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑของทั้ง 2 โครงการ
มีวงเงิ นเกิ น 20,000,000 บาท ซึ่ ง เกิ นอํ านาจของผู อํ านวยการศูนยฯ อาศัยระเบี ยบ คณะกรรมการบริ ห าร
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูวาดวยการพัสดุ (สบร.) พ.ศ. 2553 ขอ 12 (2) เปนอํานาจของประธาน
กรรมการบริหาร แตในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2557 ไดมีนโยบาย ใหนําเรื่ องการขออนุมั ติห ลัก การและดําเนินโครงการหรื อการจั ดซื้ อจั ดจ างที่ มีวงเงิ นเกิ น
20,000,000 บาท เสนอตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ ดวยเหตุนี้ จึงทําให
เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานมากขึ้น
 การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีที่ ศลช.มีสวนในการ
สงเสริม หรือ ใหการสนับสนุน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดย ศลช. เลือกที่จะพัฒนาตอยอดสารสกัดจาก
เซรั่ ม น้ํายางพารา เนื่อ งจากยางพาราเป นพื ชเศรษฐกิ จ ที่ อ ยูในแผนยุท ธศาสตร ของประเทศ รวมทั้ ง มี ป จ จั ย
สนับสนุนจากผลการศึกษาความเปนไปไดในเชิงธุรกิจและการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาของโครงการครีม
หนาขาวจากเซรั่มน้ํายางพารา โดยมีบริษัทเอกชนตางประเทศมีความสนใจที่จะลงทุนเพื่อนําสารสกัดจากเซรั่มน้ํา
ยางพาราไปตอยอดเชิงพาณิชย เชน Johnson & Johnson Pte. Ltd และสถาบันวิจัยและพัฒนา ชิเซโด สาขาชิน
โยโกฮามา ประเทศญี่ปุน ภายหลังการหารือรวมกัน Johnson & Johnson Pte. Ltd ไดตกลงทํา Material
Transfer Agreement เพื่อนําตัวอยางสารสกัดน้ํายางพาราไปทําการศึกษาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร โดย ศลช.
ไดจัดทําแผนงาน/โครงการ สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ
2557 และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศลช. โดยไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนไดแลว
เสร็จ โดยสรุปประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
- การจัด Thailand Life Sciences Business Forum จํานวน 10 ครั้ง
- การเขารวมเจรจาธุรกิจในกิจกรรม Business Partnering ในระหวางการรวมงาน Bio Japan
2013 World Business Forum ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน จํานวน 9 บริษัท และตอมาบริษัท พรีเวนเทค
จํากัด หนึ่งในบริษัทที่ไดเขารวมการเจรจาธุรกิจตองการผูรวมลงทุนที่ประเทศไทย
- การดําเนินการเจรจากับบริษัทเอกชนตางประเทศที่สนใจนําผลงานวิจัยไปตอยอดเชิงพาณิชย เชน
Johnson & Johnson Pte. Ltd และสถาบันวิจัยและพัฒนา ชิเซโด สาขาชินโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน ภายหลัง
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การหารือรวมกัน Johnson & Johnson Pte. Ltd ไดตกลงทํา Material Transfer Agreement เพื่อนําตัวอยาง
สารสกัดจากเซรั่มน้ํายางพาราไปทําการศึกษาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ
- ศลช. ให คํ า แนะนํ า และออกหนั ง สื อ รั บ รองโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ก ล ว ยไม โ ดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพของ บริษัท สุพรีม แพโนฟลอรา จํากัด ใหไดรับ อนุมัติการสงเสริม การลงทุนจาก BOI บัตร
สงเสริมเลขที่ 2565(1)/2556 ประเภทกิจการ 7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากกําไรสุทธิเปน เวลา 8 ป
 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตอยอดการวิจัยผลิตภัณฑและนวัตกรรม
ดานชีววิทยาศาสตรใหมีศักยภาพเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม โดยประเมินผลความสําเร็จจาก 2 โครงการ โดย
มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) โครงการพั ฒ นาตอ ยอดเทคโนโลยีหุ นยนตท างการแพทยชั้นสู ง เพื่ อ ให ป ระเทศไทยเป น
ศูนยกลางการผลิตของอาเซียน มีกิจกรรมยอยที่สนับสนุนการพัฒนาตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑ/บริการ ใหสามารถ
นาไปใชป ระโยชนเชิงพาณิชยและอุ ตสาหกรรม เปนการสง เสริม และสนับ สนุนใหตนแบบ/ผลิตภัณฑ/บริ การ
สามารถผ านการทดสอบมาตรฐาน/คุณภาพ/ความปลอดภัย คือ โครงการสนับสนุนการทดสอบหุ นยนตท าง
การแพทยและเครื่องมือแพทย
1.1) ศลช. ดําเนินการอนุมัติให PTEC ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน/ความปลอดภัยชอง
หุนยนตทางการแพทยและเครื่องมือแพทย จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้
(1) โครงการการพัฒนามาตรฐานและผลิตภัณฑ KIDNY-KLEEN Dialyzer Reprocessing
Unit
(2) โครงการเครื่องนวดผอนคลายกลามเนื้อบนในหนา
(3) โครงการการพัฒนาเครื่องไบโอพลาสมา เพื่อประยุกตใชทางการแพทย
(4) โครงการการทดสอบกระบวนการผลิตแพลตฟอรมเทคโนโลยีดานดิจิทัลเอ็กซเรยใหได
มาตรฐาน ISO: 13485: 2003 และ IEC60601
1.2) PTEC ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน/ความปลอดภัยชองหุนยนตทางการแพทยและ
เครื่องมือแพทย จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย
2) โครงการพัฒนาศูนยผ ลิตสัตวทดลองที่ไดม าตรฐานในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตสัตวที่ใชสําหรับการทดสอบทางวิทยาศาสตรของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลัก
สากล ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนา
ดังกลาวยังชวยลดตนทุนคาใชจายในการนําเขาสัตวทดลองจากตางประเทศดวย โดยมีสถานที่ตั้ง ศูนยสัตวทดลอง
แหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ผลการพัฒนาทําใหเกิดตนแบบบริการสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานสากล
AAALAC ภายหลังการพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล มูลคาคาดการณรายไดจากการใหบริการ ประมาณ 30 ลาน
บาทตอป
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศลช. ไดสนับสนุนใหศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

10
ไดรั บการรั บรองมาตรฐานจากองคกร AAALAC International จึงทํ าให เกิ ดตนแบบบริ การสัตวทดลองที่ได
มาตรฐานระดับ สากล เพื่อ รองรั บการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและอุ ตสาหกรรม จํ านวน 1 ตนแบบบริ การ
คาดการณมูลคาจากการใหบริการมีรายไดประมาณ 30 ลานบาทตอป
 ดา นการบริหารทรัพยสิ นทางปญญาใหเ กิดความพรอมเข าสู เชิ งพาณิช ย โดย ศลช.ได
พิจารณาผลิตภัณฑ ที่ ศลช. ใหก ารสนับสนุน และไดมีการยื่นคําขอรับ ความคุมครองทรัพยสินทางป ญญา ซึ่ ง
ผลิตภัณฑจากโครงการเซรั่มน้ํายางพารา เปนผลิตภัณฑที่จะทําการประเมินมูลคาเพื่อเปนขอมูลประกอบการนํา
ผลิตภัณฑออกสูเชิงพาณิชย เนื่องจากเปนผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่ประเทศไทยนิยมปลูก และไดรับความสนใจ
จากนักลงทุน โดยไดจัดทําฐานขอมูลของธุรกิจเอกชนและภาคมหาวิทยาลัย และไดคัดเลือกผลิตภัณฑครีมหนาขาว
จากเซรั่มน้ํายางพาราที่ ศลช. ไดใหทุนสนับสนุน เพื่อนําไปตอยอดเชิงพาณิชยในรูปแบบของผลิตภัณฑครีมหนา
ขาว จึงไดมีการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา โดย ศลช. และทีมผูเชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด ของผลิตภัณฑครีมหนาขาว โดย TCELS รวมกับทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ (Skyquest Technology Consulting Pvt.) เปนผูดําเนินการจัดทํารายงาน
Skin Whitening Extract from Rubber Latex Technology Evaluation Report (หนังสือ Skin Whitening
Technology Evaluation Report) และจัดทําแผนธุรกิจและรายงานความเปนไปไดทางการตลาดของโครงการ
เภสัชพันธุศาสตรเกี่ยวกับ Personal Genomics Medicine โดย TCELS รวมกับผูเชี่ยวชาญดานการตลาดจาก
ตางประเทศเปนผูจัดทํารายงาน A Commercialized, Institutionally Integrated, Personal Genomics
Business
Model
โดย ณ สิ้นปงบประมาณ มีผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจจากภาคเอกชนที่มีความประสงคเขามาสอบถามและศึกษา
รายละเอียดในผลิตภัณฑตางๆเปนจํานวนมากโดยมีบริษัท Johnson and Johnson Pte จํากัด ใหความสนใจใน
ผลิตภัณฑครีมหนาขาวจากเซรั่มน้ํายางพารา และไดมีการลงนาม Material Transfer Agreement แลวเมื่อวันที่
1 เมษายน 2557
 ดานการประสานความรวมมือดานชีววิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ พิจารณาจากการ
ดําเนนินงาน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
1) ศลช. เขารวมกิ จกรรมประสานความร วมมือ ดานชีววิทยาศาสตรระหวางองคก รทั้งในและ
ตางประเทศ สามารถดําเนินการได 7 กิจ กรรม เปนไปตามแผนงานที่กําหนด โดยประกอบดวย กิจกรรมใน
ประเทศ 3 กิจกรรม ไดแก 1) รวมจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร 2) รวมจัดงาน Technomart 3) การจัดงาน Life
Science Garden และเขารวมกิจกรรมตางประเทศ 4 กิจกรรม ไดแก 1) APEC Life Sciences Innovation
Forum (LSIF) 2) Bio Japan2013 World Business Forum 3) BIO Malaysia และ 4) BIO International
2) จัดทําตกลงหรือสัญญาความรวมมือระหวางองคกรกับ ศลช. 3 รายการ ไดแก
2.1) สัญ ญาความร วมมื อระหวาง ศลช. กับ RIKEN Center for Integrative Medical
Sciences ลงนามเมื่ อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ น ระหวางการเขารวมงาน Bio
Japan 2013 World Business Forum

11
2.2) ร างขอตกลงความรวมมือ (DraftMOU) ระหวาง ศลช. กับ Federation of Asian
Biotech Associations, India
2.3) บันทึกความเขาใจ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน)
3) เกิดกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือ จาก MOU ในขอ 2.3 โดยรวมกันพัฒนาใหเกิด
รายวิชาที่เ กี่ยวของกับ หุนยนตทางการแพทยภายใตห ลักสู ตรฟสิก สอุ ตสาหกรรมและอุป กรณการแพทย หรื อ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อสรางบุคลากรในสาขา
วิชาชีพดังกลาว
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.2.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยศลช. ได
มอบหมายใหผูป ระเมินภายนอก ดําเนินการสํารวจความพึง พอใจของผูรับ บริการ ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 โดยนําเสนอกรอบและวิธีการประเมินความพึงพอใจ แบบสํารวจความพึงพอใจ โดยบุคคลภายนอก เสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร ศลช. ซึ่งใหความเห็นชอบกรอบและวิธีการประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินและผูทํา
การประเมิน โดยงานบริการของ ศลช. ที่ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจะเปนการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรู ผลิตภัณฑและบริการดานชีววิทยาศาสตรและการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร ไดแก
1) การใหบริการขอมูลขาวสาร ขอมูลทางธุรกิจผานทาง website ศูนย Hotline
2) การจั ด การอบรมในหลั ก สู ต รตางๆ ซึ่ ง ดาเนินการโดย ศลช. หรื อ เครื อ ขายที่ ไดรั บ การ
สนับสนุนจาก ศลช.
3) การใหบริการประสานงานหรือการเจรจาจับคูทางธุรกิจ
4) การใหคําปรึกษาหรือประสานงานในดานตางๆ เชน ดานขอกฎหมาย ดานกฎระเบียบ ดาน
มาตรฐานและการขออนุญาตตางๆ
5) การใหคํารับรองเพื่อขอยื่นรับสิทธิประโยชนดานการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
6) การอํานวยความสะดวกใหภาครัฐหรือภาคเอกชนไปแสวงหาตลาดหรือเจรจาจับคูทางธุรกิจใน
ตางประเทศ เชน การนําผลิตภัณฑของภาครัฐหรือภาคเอกชนไปเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อ
แสวงหาตลาด หรือ การนาภาครัฐหรือภาคเอกชนไปเจรจาจับคูทางธุรกิจ เปนตน
โดย ศลช.ไดนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจตอคณะกรรมการบริหาร ศลช. ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีผลการประเมิน รอยละความพึงพอใจในบริการของ ศลช.ภาพรวม เทากับ 90.79
ตาราง จําแนกกลุมตัวอยางของผูรับบริการ
กลุมตัวอยางของผูร ับบริการ
1) กลุมผูประกอบการ
2) กลุมนักวิชาการ นักวิจัย

จํานวนตัวอยาง
48
101
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กลุมตัวอยางของผูร ับบริการ
3) กลุมประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
รวม

จํานวนตัวอยาง
180
329

ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการขององคการมหาชน
งานใหบริการตามภารกิจหลัก
เฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ
1) สงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม
รอยละ 88
2) กิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ
รอยละ 82
3) กิจกรรมเผยแพรความรู
รอยละ 98
3.2.2 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ ศลช. เปนการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของ ศลช.
(Standard of Operating Procedure : SOP) เพื่อใหเจาหนาที่ใชเปนแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการ
บริการที่มีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการของ ศลช. ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการจัดทา SOP
เพื่ อ พั ฒ นาคุณภาพบริ ก ารของ ศลช. โดยเริ่ ม จากการจั ดตั้ง คณะทางานพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อพัฒนาการบริหารงานภายในองคกร และดําเนินการจัดทํา SOP ดานการพัฒนาคุณภาพการ
ให บ ริก ารตามเป าหมายในป 2557 จํ านวน 1 SOP และนําเสนอนําเสนอ SOP ดานการพั ฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ ใหผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรทุกทานทราบ เมื่อผูบริหารอนุมัติ ไดมีการประกาศใช SOP ตั้งแต
วันที่ 1 สิง หาคม 2557 และมีการติดตามประเมินผลการใช SOP และรายงานตอผูบริ หาร วันที่ 30 กันยายน
2557 เพื่อนําไปขยายผลในกระบวนงานอื่นในปตอไป ซึ่งดําเนินการไดครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนดไว
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 4.0769
3.3.1 การเบิกจายงบประมาณ โดย ศลช. ไดรับงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร ศลช. เทากับ 360,430,000 บาท และสามารถเบิกจายเงินคาใชจายตามแผนการใช
จายเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2557 เทากับ 126,294,234 บาท คิดเปนรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจาย
งบประมาณเทากับ 35.04 ต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้สาเหตุที่ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากงบประมาณป 2557 สวนใหญเปนงบลงทุน ซึ่งจําเปนตองผานกระบวนการดําเนินงานหลายขั้นตอนจึงจะ
เริ่มมีการเบิกจายงบประมาณ ทําใหการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานสวนใหญอยูในชวงไตรมาส 3-4 และ
เนื่องจากงบประมาณในหมวดงบลงทุนเปนงานกอสรางและครุภัณฑดานวิทยาศาสตร ซึ่งบางรายการตองจัดซื้อ
จากตางประเทศ และ ครุภัณฑจําเปนตองมีการติดตั้งและทดสอบระบบการทางานของเครื่องอยางนอย 3-4 เดือน
จนแนใจในประสิทธิภาพระบบการทางานของครุภัณฑแลวจึงจะสามารถตรวจรับและเบิกจายเงินได จึงมีโอกาสที่
การดาเนินงานจะลาชาไปกวาแผนที่กาหนด ทําใหการเบิกจายงบประมาณลาชา
3.3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ เปนการออกแบบ
และนําระบบสารสนเทศ มาใชในการจัดทําฐานขอมูลสําหรับการบริหารโครงการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยจัดประชุมสวนงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอกําหนดความตองการของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
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จัดการโครงการมาจั ดทํ าเป นฐานขอ มูลเดียวกัน เพื่อ นํามาจัดทํา SOP เพื่อ กําหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ผูรับผิดชอบ ในการบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ และไดจัดประชุมชี้แจงระบบบันทึกขอมูล และเริ่มบันทึก
ขอมูลในระบบ เพื่อทดสอบการใชงานจริง ซึ่ง ณ สิ้นปงบประมาณ มีการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะ
ของผูใชงานและผูบันทึกขอมูล ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ รอยละ 86.11 สูงกวาเปาหมายที่กําหนด
ไว รอยละ 80
3.3.3 การจัดทํา SOP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองคกร โดยเปนการจัดทํา
เอกสารที่แนะนําวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ที่ทําเปนประจํา โดยมีความสัมพันธกับการปฏิบัติจริงของแตละองคกร
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง โดย SOP จะระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอน (step-by-step) โดย
ละเอี ยด ซึ่ ง ผู ป ฏิบัติง านตาม SOP นั้นๆ จะไดผ ลออกมาอยางนาเชื่อ ถือ (reliably) และมี ความสม่ํ าเสมอ
(consistently ) ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานนั้นจะกระทําโดยผูใด โดยในป 2557 ศลช.ดําเนินการจัดทํา SOP เพื่อ
การบริหารงานภายในองคกร จํานวน 31 SOP ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร ซึ่งไดมีการจัดทําคูมือ SOP ได
ครบถวนทุกกระบวนงาน และมีการติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติตาม SOP ของเจาหนาที่ภายในองคกร
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได 4.7268
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.6175
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส งเสริม ให มีก ารกํ ากับ ดูแลที่ ดี และการสนับ สนุนใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
3.9000

1.75

4.0714

0.5
1
1.75

5.0000
5.0000
5.0000
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ประเด็นการประเมิน
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1

5.0000

ระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.6175 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติห นาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มี การเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรว มแสดงความคิ ดเห็น ที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติห นาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐ มนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น
คือ 1) วัตถุป ระสงค 2) เป าหมาย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณคาใชจ า ย และ6) ผู รั บ ผิ ดชอบ
นอกจากนี้ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการพิ จารณา แตยัง ขาดการวิเ คราะห สภาวะแวดลอ มทั้ ง
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องคการมหาชนที่สําคัญอยางนอยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่
สําคัญ ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
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และการติ ด ตามผลการประเมิ น ผล มี ร ายงานผลการควบคุ ม ภายในต อ คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2557 เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- การพิ จารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอ คณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่
11/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยการวิ เ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่
11/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่
11/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และมีการ
ประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง รองจากผูอํานวยการเพียง 1 ระดับ
- การพิ จารณารายงานดานการเงิ น มี การวิเ คราะห สาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
คือ ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
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- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลั กแกรั ฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน 2 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการ
เขาประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80
ขึ้นไปจํานวน 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 91.67
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชนดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห ดานการเงิ น ความเสี่ ยง และภารกิจหลักของ
องคกร มี ขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไร
ขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย
1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
นอกเหนือจากในองคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวน
ทุกคณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมา
ขององคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ
ขององค ก ร และผลการปฏิบั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ที่ ผ านมา 3) คํ าอธิ บ าย
ภาพรวมการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ในป จ จุ บั น 4) ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ แ ละ
คําอธิบ ายภาพรวมแผนยุทธศาสตรและเป าหมายการปฏิบัติงานขององคกรใน
ระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มี ขอ มู ล ที่ สํ าคั ญ ในเว็บ ไซตขององคก ารมหาชน มี ก ารเป ดเผยข อ มู ล และ
สารสนเทศที่สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป
2) โครงการลงทุนที่สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายของ
องคการ โดยผูบ ริหาร 5) การปฏิบั ติงานตามนโยบายรั ฐ 6) แผนงานที่สํ าคัญ
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจ
หลัก และ 9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน ทางเว็บไซตของ
หนวยงาน
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2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปง บประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (ศลช.) ไดจัดทํ า
แบบฟอรมประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยใหมีเนื้อหาครบถวนตามที่กําหนด เพื่อใหคณะกรรมการประเมิน
ตนเองและ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการรับทราบและรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตติ อไป
- ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (ศลช.) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความ
เขาใจดานชีววิท ยาศาสตร ให กับ คณะกรรมการ ตัวอยางกิ จ กรรม ไดแก การศึกษาดูงาน BioMalaysia –
Bioeconomy Asia Pacific 2013 ของกรรมการบริหารและเจาหนาที่ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร
(องคการมหาชน) ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยง จํานวน 1 ครั้ง และมีรายงานสรุป
เสนอผลของการจัดกิจกรรมและการนาความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานของ ศลช.
3.4.2 การจัดทําเครื่องมือสําหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากร (น้ําหนักรอยละ 4) คาคะแนน
ที่ได 5.0000
การจัดทําเครื่องมือสําหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยได ศลช.ไดจัดตั้งคณะทํางาน
เพื่อจัดทําตนแบบสมรรถนะ และคณะทํางานฯ ไดดําเนินการจัดทําตนแบบสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุมบริหาร
และสมรรถนะกลุมงาน (Core, Managerial and Functional Competency Model) โดยนําคานิยมองคกร
PASSED TO มาจัดทําเปนตนแบบสมรรถนะหลัก (Core Competency) และไดดําเนินการจัดทําพจนานุกรรม
สมรรถนะ (Competency Dictionary) แลวเสร็จ

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนปแรกที่ ศลช. ไดรับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจาก
สํานัก งาน ก.พ.ร. ซึ่งผลคะแนนรวมเทากับ 4.5138 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมายที่ ตั้งไวมาก ทั้ง นี้เนื่อ งจาก
ผูบริหารและบุคลากรของ ศลช. ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามคํารับรอง และ
มีสวนรวมในการติดตามการประเมินผล
2) ผลการดําเนินงานในมิ ติดานประสิ ท ธิผ ล ในการดําเนินงานตามวัตถุป ระสงคก ารจั ดตั้ง ของ
องคการมหาชน มี คาคะแนนเท ากั บ 4.4533 ซึ่ ง สะท อ นถึง การดําเนินงานที่ดีตามภารกิจ หลัก ทั้ งในดานการ
สนับสนุน และพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร และการพัฒนาและ
ยกระดับโครงสร างพื้ นฐาน เพื่ อรองรั บการพั ฒนาผลิ ตภัณฑและกระบวนการผลิ ตของภาคอุตสาหกรรมดาน
ชีววิทยาศาสตรของประเทศใหไดมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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3) ศลช.มี ก ารดํ าเนินการส ง เสริ ม และพั ฒ นาตอ ยอดผลิ ตภัณ ฑ ที่ ส ร า งมู ล คา เชิ ง เศรษฐกิ จ ดว ย
เทคโนโลยีที่ ศลช. มีสวนในการสงเสริม หรือ ใหการสนับสนุน เพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ไดแกการพัฒนา
ตอยอดสารสกัดจากเซรั่มน้ํายางพารา ซึ่งไดรับความสนใจจากบริษัทเอกชนตางประเทศที่จะลงทุน และนําไปตอ
ยอดเชิงพาณิชยตอไป
4) คณะกรรมการบริหารของ ศลช. ใหความรวมมือ ในการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และให
การสนับสนุน ติดตาม รวมทั้ งให คําปรึ กษาแนะนําเพื่ อเป นแนวทางในการปรั บปรุ งผลการดําเนินงาน และให
ความสําคัญในการทําความเขาใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ ศลช. อยูระดับคะแนนที่สูง สะทอนถึงความ
พึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของ ศลช. ซึ่งเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรู
ผลิ ตภัณฑ และบริ ก ารดานชีววิท ยาศาสตร และการสง เสริ ม สนับ สนุน และพั ฒ นาธุรกิ จ อุ ตสาหกรรมดาน
ชีววิทยาศาสตร

5. ขอสังเกตเพือ่ การปรับปรุง
1) วันที่ผูตรวจประเมิน ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของศลช. รอบ
12 เดือน ณ สถานที่ ควรใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด เปนผูมาชี้แจงผลการดําเนินงานดวยตนเอง เนื่องจากผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด จะทราบถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนเปนอยางดีและเปนโอกาสที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและ
ผูประเมินไดซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพงานใหดียิ่งขึ้นไป
2) ศลช. ควรปรับปรุงเรื่องจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และ
เอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัด รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่ เปนงานตามภารกิจ ขององคกร ทั้ งนี้การ
จัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัดยังขาดความเปนระเบียบ คนหาเอกสารไดยาก
3) ผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน มีผลการดําเนินงานรอยละ 35
และมีคาคะแนนเทากับ 1.0000 นั่นคือการบริหารจัดการเรื่องการเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว ดังนั้นในป
ตอไป ศลช. ควรดําเนินการทบทวนการเบิกจายที่ผานมา และทําการแกไขเพื่อปรับปรุงเรงรัดใหเกิดการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน
4) ควรมีการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ และระเบียบวิธวี ิจัยเชิงสํารวจสําหรับการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ ทั้งนี้เพื่อ ศลช. สามารถกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาอิสระใหสงมอบผลงานสํารวจที่มี
ความครบถวน ไดขอมูล ที่ถูกตองนาเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ ตลอดจนมีการนําผลของการสํารวจความพึ ง
พอใจที่ไดรับ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนาการใหบริการใหดีมากยิ่งขึ้นในปตอไป
5) ศลช. ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธของการดําเนินงาน รวมถึง
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อความทาทายในปงบประมาณตอไป
………………………………….

