
 

BM-Minute-3-61 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 3/2561 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
-------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  และเทคโนโลยี 
2. นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 
3. นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ 
4. นายจรินทร  สุทธนารักษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
5. นายประสงค์ ประยงค์เพชร   ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
7. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
8. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
9. นายด าริ สุโขธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11. นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
12. นายวัลลภ  เตียศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ ติดภารกิจ 
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. นายสุรงค์ บูลกุล ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ติดภารกิจ 
3. นายผณิศวร ช านาญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสิริวรรณ กองแม่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
2. นายรวีภัทร์ ผุดผ่อง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
4. นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
5. นายจรัญ ยะฝา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
6. นางสาวสิวินีย์ สวัสดิ์อารีย ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
7. นายรภัทร โพธิวัชร ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
8. นายมาณพ ติณสิริสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
9. นายทศพร เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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10. นางสาวพริมา เกิดอุดม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
11. นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
13. นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
14. นางสาวพิชชาพร  เปรื่องประดิษฐ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
15. นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
16. นางสาวชนิกานต์ สินกล่ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
17. นางสาวมนัญชยา แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
18. นางสาวสร้อยอารญา อินทรพรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
19. นางสาวเขมจิรา ค าจุมพล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ติดภารกิจเร่งด่วน จึงด าเนินการประชุมเฉพาะระเบียบวาระที่ 4.4 และ
มอบหมายให้ นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการมาตร
วิทยาแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุมแทน เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
การจัดตั้งกระทรวงใหม่ 
ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุทราบถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอพระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 โดยคาดว่าจะน าเสนอได้ในวันที่ 25 กันยายน 2561 นี้ และเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการส่งรายงานการประชุม

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางจดหมาย ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2 (1) 
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มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน กรณีค่าตอบแทนพิเศษปี 2550 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์  ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 
นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยา

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ที่เห็นชอบให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด าเนินการตาม
ค าแนะน าของส านักงาน ก.พ.ร. ในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษพนักงานประจ าปี 2550 นั้น สถาบันฯ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. สถาบันได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รวท.) ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือโปรดลงนามหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่านรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งท่าน รวท. ได้ลงนามแล้วตามหนังสือที่ วท (ปคร) 5101/3729 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) ได้ส่งเรื่องดังกล่าวคืน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเวลาต่อมา ตามหนังสือที่ วท 0211/3907 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 โดยแจ้งว่าหากสถาบันยังประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าว ให้ไปด าเนินการหารือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องก่อน เช่น กรมบัญชีกลาง พร้อมแนบเอกสารที่ได้หารือไปประกอบการพิจารณาด้วย  

3. สถาบันมีหนังสือขอหารือไปยังกรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4. กรมบัญชีกลางได้มีความเห็นตามหนังสือที่ กค 0406.6/28365 ลงวันที่  11 
กรกฎาคม 2561 โดยสรุปว่า ให้สถาบันด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

5. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีความเห็นตามหนังสือที่ ตผ 0037/2118 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยสรุปว่า ให้สถาบันด าเนินการตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินส าหรับปี 2554 แจ้งตามหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับที่ ตผ 0026/2119 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2555 โดยมีข้อเสนอแนะขอให้สถาบันปฏิบัติตามความเห็นที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้น า
เงินส่งคืนเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาทั้งจ านวนเป็นเงิน 5,108,000.00 บาท หรือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

6. ในขณะเดียวกันสถาบันได้หารือการเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 
2550 ไปยังส านักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือที่ วท 5101/512 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561 ให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าต่างฟ้องเรียกคืนเงินตามมูลคดีเกิดและรวมฟ้องเป็นลักษณะคดีกลุ่มเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เพียงใด และจะต้องด าเนินการเมื่อใดอย่างไร 

7. ส านักงานคดีแรงงานภาค 1 ส านักงานอัยการสูงสุด ตอบข้อหารือตามหนังสือ
ที่ อส 0038 (พ1)/508 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สรุปไดด้ังนี้ 
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  1) ประเด็นเรื่องเขตอ านาจศาล อาจถือว่ามูลคดีเกิด ณ ที่ตั้งของสถาบันที่ ได้
มีค าสั่งให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้พนักงาน หรืออาจด าเนินคดียังศาลที่พนักงานมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 4 

  2) การฟ้องคดีเป็นกลุ่มไม่เข้าข่ายตามบทบัญญัติในหมวด 4 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา 4 ไม่สามารถด าเนินการได้ 

3) ประเด็นต้องด าเนินการเมื่อใด อย่างไร เห็นว่าการจ่ายเงินโดยมิชอบซึ่งไม่
มีระเบียบหรือกฎหมายใดให้อ านาจไว้ การรับเงินดังกล่าวของพนักงานจึงเป็นการรับเงินโดยปราศจากมูลอัน
จะอ้างตามกฎหมายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 406 จึงเป็นการเรียกเงินในกรณีลาภมิ
ควรได้ ซึ่งต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่ผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือ 10 ปี นับแต่เวลา
ที่สิทธินั้นได้มีขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 419 ส่วนกรณีพนักงานรับเงินค่าตอบแทน
พิเศษ ถึงแก่ความตายนอกจากต้องฟ้องคดีภายในอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 419 
แล้ว สถาบันต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันตายด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/23 
และมาตรา 1754 วรรคสามและวรรคสี่ 

ทั้งนี้  จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามที่สถาบันได้ขอหารือ น่าเชื่อว่าคดีของ
สถาบัน บัดนี้ได้ขาดอายุความแล้ว  เห็นควรที่สถาบันจะพิจารณาปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว.221 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1.3 จึงไม่ควรส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการด าเนินการต่อไป 

8. สถาบันได้น าเสนอผลการหารือกับกรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซ่ึงที่ประชุมเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติต่อไป 

9. ผลการหารือกับส านักงานอัยการสูงสุด สถาบันได้ขอค าปรึกษาจาก นายถาวร 
พานิชพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของสถาบัน นายถาวรมี
ความเห็นตามหนังสือลงวันที่ 4 กันยายน 2561 ดังนี้ 

  ประเด็นเรื่องเขตอ านาจศาล เห็นว่าสถาบันได้มีค าสั่งให้จ่ายไม่ได้ร่วมกันรับเงิน 
หรือมีการท านิติกรรมในลักษณะร่วมกัน จึงเห็นพ้องกับความเห็นข้างต้นว่า ต้องแยกยื่นฟ้องจ าเลยแต่ละรายที่
ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือศาลที่พนักงานแต่ละคนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล 

ประเด็นการด าเนินคดีเพ่ือเรียกคืนเงิน สถาบันจะต้องด าเนินการภายในเมื่อใด 
อย่างไร เห็นว่าการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของสถาบันให้แก่พนักงานเป็นการจ่ายเงินโดยส าคัญผิดว่ามี
อ านาจท าได้ตามแนวองค์การมหาชนที่มีลักษณะเดียวกัน การเรียกค่าตอบแทนพิเศษคืนเป็นการติดตามเอาคืน
ซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 ที่มี
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 

 และเห็นว่า การจะเรียกค่าตอบแทนพิเศษคืนยังไม่แจ้งชัดแน่นอนว่าคดีขาด
อายุความที่จะเรียกติดตามเอาคืน และหนังสือที่หารือยังไม่ใช่การส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุดหรือ
พนักงานอัยการด าเนินคดีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 21 จึงเห็นว่าสถาบันควรน าส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการซึ่งมีหน้าที่และอ านาจด าเนินคดีโดยตรงด าเนินการ 

10. ปัจจุบัน สถาบันอยู่ระหว่างเร่งด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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มติที่ประชุม 
รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

3.2 สมุดปกขาวการจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศไทย (white paper) 
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการมาตร

วิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่มอบหมายให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ด าเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุมดังนี้ 

1. VTR NQI-2 ขอให้ลดเวลาลงอีก 
2. ในการน าเสนอ NQI เข้าคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป ให้น าเสนอในแบบรูปธรรม 

เช่น กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากในครั้งแรก คณะรัฐมนตรีได้ท าความเข้าใจแนวคิดของ NQI แล้ว 
3. ควรสร้างความรู้ในเรื่อง NQI ให้ภาคประชาชนได้เกิดความตระหนักเพ่ือ

น าไปสู่วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) โดยการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบรายการโทรทัศน์ เช่น รายการ
ของช่อง Thai PBS รายการข่าว 3 มิติของช่อง 3 และสื่อแผนภาพ (Infographics) เพ่ือให้ประชาชนอ่านง่าย 
เข้าใจง่าย และเมื่อประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคตระหนักรู้และให้ความส าคัญ ภาคการผลิตก็จะผลิตสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งความต้องการดังกล่าวจะเป็นตัวก ากับดูแลตลาดให้เกิด
ความปลอดภัยและมาตฐานทางคุณภาพของสินค้าและบริการ 

4. ถึงแม้ NQI จะไม่อยู่ใน 10 S-Curve แต่การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน 10 S-Curve 
ก็ควรต้องเร่งท า เช่นในเรื่องของ Electric Vehicle (EV) และ เทคโนโลยีระบบราง เป็นต้น 

5. ควรสร้างความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มข้ึน 
6. ควรส่งเสริมให้เกิด NQI Industry โดยภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันลงทุนหรือ

สนับสนุนร่วมกัน  
 สถาบันได้ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว ดังนี้ 

1) ได้ด าเนินการเพ่ือตัดเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวออกจาก VTR-
NQI-2 เพ่ือลดเวลาลง 

2) ได้จัดท า PR materials และ infographic เกี่ ยวกับ NQI เพ่ิมเติม ซึ่ งได้
น าเสนอในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งในกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
ด้านความร่วมมือของสถาบันอ่ืนๆ ทั้งนี้พบว่ามีผู้สนใจเกี่ยวกับระบบ NQI เพ่ิมขึ้น และแสดงความหวังว่า
ประเทศจะมีระบบ NQI ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 

3) คณะท างานจัดท าสมุดปกขาว NQI ได้วางแผนที่จะทบทวน (review) ความพร้อม
ของระบบ NQI ของประเทศในปัจจุบันที่รองรับอุตสาหกรรม s-curves รายสาขา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความ
จ าเป็นและความเร่งด่วนในการวางระบบ การพัฒนาบริการและบุคลากรด้าน NQI   

4) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ได้มีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ในประเด็นแผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนงานการปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมขึ้น 
ซึ่งมี นายด าริ สุโขธนัง เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นคณะท างาน และผู้แทน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นคณะท างานและเลขานุการร่วม นอกจากนี้ ในการด าเนินการตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ จะมีการผลักดันการปฏิรูป NQI ตามข้อเสนอของสมุดปกขาว โดยจัดท ายุทธศาสตร์ 
NQI รายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายไปด้วย 
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นายด าริ สุโขธนัง ประธานคณะท างานจัดท าสมุดปากขาวได้รายงานเพ่ิมเติมว่า 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จะรับไปด าเนินการขับเคลื่อน โดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นทีมเลขานุการ 
นอกจากนี้ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ได้ยกร่างกฏหมายโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ของประเทศไทย (Basic law) ซึ่งจะบอกรายละเอียดว่าหน่วยงานไหนควรจะท าอะไรบ้าง  

มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบหมายให้คณะท างานจัดท าสมุดปกขาวน าร่างกฏหมายโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศไทย (Basic law) มารายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา ได้ก าหนดให้สถาบันจะต้องจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยจะต้องมีการทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และยุทธศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 นี้
สถาบันได้ด าเนินการทบทวนการวางยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) โดยใช้วิธีส่งแบบสอบถามในการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารของสถาบันตั้งแต่ระดับ
กลุ่มงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ที่วางไว้ภายใต้แผนแม่บทฯ 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน 

โดยการส ารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้แบ่งหัวข้อเพ่ือการทบทวนออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
ส่วนที่ 3 แผนงานและโครงการ 

และจากผลการส ารวจพบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ แผนงาน และโครงการ ที่วางไว้ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ สถาบันได้
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้มีการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการแล้ว โดยได้มีการ
ปรับในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส าหรับประเด็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในด าเนินการ เช่น 
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การหาผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ สถาบันจะน าไปปรับเพ่ิมเติมในแผนปฏิบั ติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561–2564) ตามรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561–2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณการ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 505,901,300 บาท ลดลงจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 222,968,800 บาท (ปี 2561 ได้รับจัดสรร 728,870,100 บาท) หรือลดลงร้อยละ 
30.59 ดังนั้น เพ่ือให้สถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามแผน
แม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  สถาบันจึงได้ขอความเห็นชอบแผนการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปี 2562 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน  จ านวน 31 
โครงการ ซึ่ง 18 โครงการ มาจากการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และอีก 13 โครงการ เป็นการขอใช้
งบประมาณแบบเร่งด่วน (ทดแทน/ซ่อม ระบบการวัดเดิม) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 
105,599,900 บาท นอกจากนี้ สถาบันมีโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
ระยะที่ 3 (ภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  Development Policy Loan ; 
DPL) อีกจ านวน 28,152,000 บาท รวมเป็นแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 
639,653,200 บาท  

แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลผลิต / แผนงาน 
แหล่งเงิน 

รวมท้ังสิ้น งบประมาณประจ าปี 
(จัดสรร) 

เงินกองทุน 
ที่ไม่มีภาระผูกพัน 

ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา 505,901,300 105,599,900 611,501,200 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 119,349,200 - 119,349,200 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 93,257,900 105,599,900 198,857,800 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม 177,166,900 - 177,166,900 

แผนงานบูรณาการ 116,127,300 - 116,127,300 

โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรเงินกู้  โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
ระยะที่ 3  (ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  Development Policy Loan ; DPL) 

  
28,152,000 

รวมแผนการใช้จ่ายทั้งสิ้น 639,653,200 
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สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมกีารพัฒนาทีย่ั่งยืน 

พันธกิจ 1. จัดหา พัฒนาและเกบ็รักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดอุ้างอิง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานภายในประเทศ 

2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นทีย่อมรับในระหว่างประเทศ 
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อน าไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 

ภายในประเทศ 
5. สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยดา้น

สิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ค่านิยมองค์กร I AM NIMT 

ยุทธศาสตร ์
(ตามแผนแมบ่ทฯ 
พ.ศ. 2560-2564) 

1. พัฒนาขีดความ- 
สามารถทางการวัดเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็น
และความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์ 

2. บูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศให้เป็นระบบ
และมีสมรรถนะ 

3. ยกระดับ
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้วย
ทักษะและเทคโนโลยี
ทางมาตรวิทยา 

4. ขับเคลื่อนสังคม
คุณภาพด้วยมาตรวิทยา 

5. พัฒนาสถาบัน 
มาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความ
เป็นเลิศทางการวัด 

เป้าประสงค ์
(ตามแผนแมบ่ทฯ 
พ.ศ. 2560-
2564) 

1. ผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันและได้รับการ
ยอมรับในคุณภาพใน
ตลาดการค้าโลกสูงขึ้น 
2. มีนวัตกรรมด้านการ
วัดและเครื่องมือต้นแบบ
ที่พัฒนาได้เองใน
ประเทศ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพของ
ประเทศ เป็นระบบและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
สากล 

1. แรงงานไทยมีทักษะ
ด้านมาตรวิทยา (เป็น 
extra skills) สูงขึ้น 
2. วิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อม รวมทั้ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สามารถสร้างนวัตกรรม
ให้แก่สินค้าและบริการ
ของตนเพิ่มขึ้นด้วยมาตร
วิทยา 

1. สังคมไทยมี
วัฒนธรรมคุณภาพที่
เข้มแข็งและสามารถใช้
วัฒนธรรมดังกล่าวใน
การขับเคลื่อนตลาด
สินค้าและบริการของ
ประเทศ 

1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมี
สมรรถนะทางวิชาการและความ-
สามารถทางการวัดที่สูงขึ้น สามารถ
ให้บริการด้านมาตรวิทยาในระดับ
สากล 
2. บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบน
เวที 
มาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัย 
 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาขีดความ-
สามารถทางการวัดให้
ทันและเพียงพอต่อความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของประเทศ 
2. สร้างนวัตกรรม และ
เครื่องมือวัดระบบการ
วัดต้นแบบที่ยกระดับ
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพของภาค
การผลิต 

1. สร้างการยอมรับ
ความสามารถทางการวัด
ของประเทศและระบบ
มาตรวิทยาแห่งชาติใน
เวทีระหว่างประเทศ 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการวัดเพื่อส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต 
และการสร้างนวัตกรรม
ในภาคการผลิตและ
บริการ เพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของสินค้า
ไทย 
2. พัฒนาทักษะ
แรงงานด้านมาตรวิทยา 
เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. ใช้มาตรวิทยาในการ
สร้างสังคมคุณภาพ 

1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัด
ระดับสากล 
2. สร้างบุคลากร 
มืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 1. สร้างพื้นฐานระบบ
มาตรวิทยาของประเทศ 

2. สร้างเครือข่ายด้าน
มาตรวิทยา 

3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน 
/สังคม 

4. สร้างเสริมศักยภาพการบริหาร
องค์กร 

5. แผนงานบุคลากรภาครัฐและงานบริหารและพัฒนาสถาบัน 

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.2 (1)   
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 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อคิดเห็นให้สถาบันตรวจสอบความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ยุทธศาสตร์ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ เนื่องจากในเอกสารประกอบวาระยังไม่เห็นภาพทึ่ชัดเจน 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ  ภายใต้งบประมาณท้ังสิ้น 639,653,200 บาท 

4.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2564 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายอนุสรณ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติได้
มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และสถาบันได้น าไปปฏิบัติแล้วนั้น 
ส าหรับการด าเนินงานปี 2562 เพ่ือให้พันธกิจบรรลุความส าเร็จตามแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) แผนกลยุทธ์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสอดคล้องกับข้อตกลงผลงานกับรัฐบาล (กรมบัญชีกลาง
โดย TRIS)  สถาบันจึงได้ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งเป็น
แผนภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ “ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กร
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางการวัด” และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 

ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 
พบว่ายังมีความทันสมัย แต่ควรต้องปรับปรุงให้การด าเนินงานเป็นระบบดิจิทัล  

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 
ด้าน 17 โครงการ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1: ปรับองค์กรกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงานของสถาบัน มี 6 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ของพนักงานและผู้บริหาร มี 10 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3: ประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการฐานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน มี 1 โครงการ 
 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3 (1)   

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรมีการแจกแจงข้อมูลอัตราก าลังคนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ควรมีแผนพัฒนาผู้บริหารของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
3. ควรมีแผนพัฒนาก าลังคนระดับชาติ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2564 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และมอบหมายให้สถาบันรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
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4.4 การปรับปรุงแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กร ประจ าปีบัญชี 2562 และ
การติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2561 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ร.ท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

ร.ท.อุทัย รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดท า
แผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีบัญชี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้น าแผนการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไป
ประกอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีบัญชี 2561  

จากการด าเนินงานในปี 2561 คณะท างานด้านการวิจัยและพัฒนาของสถาบันได้ท าการ
ประเมินผล และพิจารณาข้อดี ข้อด้อย ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงานประจ าปี 2562 และ
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะท างานได้มีการปรับปรุง ดังนี้ 

- ปรับงบประมาณประจ าปี 2562 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
- ปรับลดโครงการ/ปรับโครงการบางส่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
ทั้งนี้ในส่วนของการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สามารถสรุปเป็นโครงการ

ที่ส าคัญได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่ อุตสาหกรรม

ศักยภาพ (หม้อแปลงไฟฟ้า) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสู่มาตรฐาน 

ฮาลาลสากลเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ าระดับปฐมภูมิ 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาของสถาบันมาตร

วิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
2. เห็นชอบแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ประจ าปี 2562 

4.5 แผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายจรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมี

และชีวภาพ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายจรัญ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะต้องถูก
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  และตามเกณฑ์ส านักงาน ก.พ.ร. องค์ประกอบ
การประเมินที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อ 1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง  
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง
และคู่มือบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 และรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารสถาบัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 และรับทราบผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 และต่อมาได้
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 

ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ก่อนการจัดการ หลังการจดัการ 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

สถาบันไมส่ามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า O-03-61 (สูง) O-03-61 (ต่ า) 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

ความเสีย่งจากการสูญเสียลูกค้าตา่งประเทศ S-03-61 (สูง) S-03-61 (ต่ า) 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ประเภทความเสี่ยง รหัสความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสีย่ง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

O-04-62 (สูงมาก) เครื่องมือซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่าอายุการใช้งานตามปกติอาจเกิด
การช ารุดกะทันหัน 

O-05-62 (สูง) สถาบันไมส่ามารถจดัหาเครื่องมือได้ทันตามแผน 
O-09-62 (สูง) พนักงานไม่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อรองรับ 

Thailand 4.0 

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.5 (1)  ทั้งนี้ สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือบริหาร
ความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.5 (2)  

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากสถาบันยังขาด 
แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง จึงเห็นควรให้ทบทวนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของสถาบันด้วยหรือไม่  

มติที่ประชุม 
1. รับทราบผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ประจ าปี 2561 
2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

และคู่มือบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

 4.6 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์  ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ เพ่ือให้ด าเนินการในเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 ดังนี้ 
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1. น าเสนอร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2562  ต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง 
เพ่ือใช้ในการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ต่อไป 

2. จัดให้มีการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ระหว่างกรมบัญชีกลาง 
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) และทุนหมุนเวียน กับ คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ในการ
ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ดังกล่าว ร่วมกั บกรมบัญชีกลาง และ ที่ปรึกษาฯ โดยที่ 
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะ
ด าเนินการประชุมหารือฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 และกรมบัญชีกลางจะแจ้งก าหนดวัน
ประชุมดังกล่าว ให้ทราบต่อไป  

สถาบันได้จัดท าร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2562 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) พร้อมทั้งได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ 
1. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สถาบันได้มีการพิจารณากรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 โดยให้มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่าง กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) คณะอนุกรรมการ
บริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้บริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ 2. ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไข ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 และให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
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การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปีบัญชี 2562 

 

 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 

2562 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) 
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ท า

หน้าที่หารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และ ที่ปรึกษาด้าน
การประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
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4.7 แผนการน าเงินกองทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอ่ืนของรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 12 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 4 ง 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561) และ เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การ
รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 292 ง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) ข้อ 3 ที่ก าหนดให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติต้องเปิดบัญชีเงิน
ฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือฝากเงินทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้น า เงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้า
บัญชีเงินฝาก ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/18771 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ขอให้จัดท าแผนการน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง โดยให้สถาบันด าเนินการจัดท า
รายละเอียดเงินฝากธนาคารและการจัดหาผลประโยชน์ของทุนหมุนเวียนและแผนการน าเงินของทุนหมุนเวียน
กลับมาฝากกระทรวงการคลัง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ตามแบบแสดงรายการเงินฝาก
ธนาคารและการจัดหาผลประโยชน์ของทุนหมุนเวียน 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
สถาบันจะด าเนินการน าฝากกระทรวงการคลังภายใน 30 วันหลังจาก 

1. น าเสนอแผนการน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลังและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 

2. น าเสนอแผนการน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลังและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งนี้  

3. เมื่อได้รับอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบัน
ได้รับแจ้งอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากแล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค 0406.6/25133 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2561 สถาบันได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 จึงมีผลท าให้สถาบัน ต้องน าเงินฝากธนาคารตั้งแต่
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  

โดยสถานะเงินฝากธนาคาร ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 มีจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
721,324,777.19 บาท รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.7 (4) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนการน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง 

4.8 การสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (วาระลับ) 
- รายงานการประชุมวาระลับ - 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

5.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายมาณพ  ติณสิริสุข เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายมาณพ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
1. การสอบทานงบการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 ของสถาบันฯ ในคราว
ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จากการสอบทานงบการเงินของสถาบันฯ ไตรมาสที่ 
3/2561 ไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นใดอันเป็นสาระส าคัญ 
2.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายใน 

2.1 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์  กรณีพนักงาน

น าเครื่องมือสอบเทียบไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง  ซึ่งสถาบันได้มีค าสั่งปลดพนักงานที่กระท าความผิด
ทั้งสองคนออกแล้ว  และอดีตพนักงานทั้งสองได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองให้สถาบันเพิกถอนค าสั่งปลดออก
ดังกล่าว  การด าเนินการด้านความผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบกลับมายังสถาบัน 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.6/11428 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิด โดยให้พนักงานทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 27,583.50 บาท ซึ่งให้รับผิดคนละส่วน
เท่า ๆ กัน ทั้งนี้สถาบัน ได้แจ้งความด าเนินคดีกับอดีตพนักงานทั้งสองตามกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว 

ผลการด าเนินการ ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดี นายเอกชัย  พุฒฑิตวงศ์ และ
นายธนภณ  วุฒิวสุธร ที่ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้ศาลด าเนินการเพิกถอนค าสั่งชดใช้ค่าเสียหาย  
ที่สถาบันได้เรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และในกรณีฟ้องให้เพิกถอนค าสั่งปลดออกของ
สถาบัน ซึ่งผลของคดี ศาลไม่เห็นพ้องกับการฟ้องคดีของบุคคลทั้งสอง  โดยให้เป็นไปตามค าพิพากษายกฟ้อง 
ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1946/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 

ปัจจุบันนายเอกชัย ได้น าเงินมาช าระตามค าพิพากษาของศาล จ านวน 13,791.75 บาท สถาบันได้
ด าเนินการบันทึกรับเงินเข้าสู่ระบบงานบัญชีและการเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ส่วนของ
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในรายนายธณภณ จ านวน 13,791.75 บาท นายธนภณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด ผลศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องเช่นกัน และอยู่ระหว่างการติดตามเรียกเงินคืนจากนายธนภณ 
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2.2 ติดตามผลความคืบหน้าคดีของสถาบัน ณ เดือนสิงหาคม 2561 
 สถาบันมีคดีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 6 คดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอน/

กระบวนการของศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยสถาบันฯ ด าเนินการติดตามผลความคืบหน้าของคดีต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันฯ ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม 
3.  การติดตามระบบตรวจสอบภายใน 
 จากการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
พบว่า ปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
จ านวน 2 แผนงาน กล่าวคือ 1) แผนงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 2) แผนงานตรวจสอบระบบงานบัญชีการเงิน ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 
4.  การบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 และปี 2562 
 คณะท างานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รายงานผล
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 และคู่มือบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
5. การสอบทานผลการปฏิบัติงานและการด าเนินของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สอบทานแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนด และผลการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561)  ผลการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

5.2 พระราชทานชื่ออาคารห้องปฏิบัติการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ได้มีหนังสือกราบบังคับทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานชื่ออาคาร
ห้องปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและผู้บริหารของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  นั้น บัดนี้ราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้น าความกราบบังคับทูลทราบฝ่า
ละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานชื่ออาคารห้องปฏิบัติการว่า “มาตรธ ารง” หมายถึง อาคารที่ทรงไว้ซึ่ง
งานด้านมาตรวิทยา และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อ
อาคารห้องปฏิบัติการด้วย โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบป้ายชื่ออาคาร พร้อมเชิญอักษรพระนามาภิไธย 
“ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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5.3 การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปงบประมาณ 2561 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้ 
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 17 

กันยายน 2561 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด ณ วันที่ 17 

กันยายน 2561 สถาบันมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้มากกว่าเป้าหมายของ
แผนจ านวน 15 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของแผนจ านวน 4 ตัวชี้วัด อย่างไรก็
ตามคาดว่าตัวชี้วัดดังกล่าวทุกตัวชี้วัด จะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

2) รายงานผลการใช้เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

                  หน่วย : ล้านบาท 

เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา/ แหล่งเงินอื่น 

แผน 
ผล 

(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

 
คงเหลือ 

ผล 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 124.9670 109.9744 88.00 14.9926 109.9744 88.00 14.9926 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

140.0620 96.3441 68.79 43.7179 89.4552 63.87 50.6067 

3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

31.5000 26.6199 84.51 4.8801 3.6983 11.74 27.8017 

4. แผนงานบูรณาการ 500.3172 393.6167 78.67 106.7005 292.8980 58.54 207.4192 

5. โครงการพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 ภายใต้
โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน Development Policy 
Loan : DPL 

46.2954    46.2954   100.00   -     28.4367   61.42   17.8587  

รวมท้ังสิ้น 843.1416 672.8505 79.80 170.2910 524.4626 62.20 318.6790 
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3) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

 ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน “กองทุนเพ่ือการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ” โดยกรมบัญชีกลาง  ก าหนดให้มีตัวชี้วัดบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ต้องมี
การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอในทุกไตรมาส สถาบันจึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ รวม 5 ด้าน ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้  

ผลการปฏิบัติงานด้าน/เร่ือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน) 

4.44 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.3 (2) 

ด้านที่ 2 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ)  

3.60 
(4.45)* 

รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.3 (3) 

ด้านที่ 3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ตัวช้ีวัดที ่4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล) 

2.90 
(4.30)* 

รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.3 (4) 

* คะแนนที่คาดว่าจะได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
หมายเหตุ : ด้านที่ 4 คือ ผลการด าเนินการด้านการเงิน ซึ่งได้รายงานแล้วในหัวข้อที่ 2)  

ด้านที่ 5 คือ ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ซึ่งได้
รายงานแล้วในหัวข้อที่ 1) 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

5.4 งบการเงินสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 3/2561 (ปีงบประมาณ) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงงบการเงินของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 3/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้ังนี้ 

ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงินและรายงานการวิเคราะห์การเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561                                    
 30 มิ.ย. 61 ร้อยละ 30 มิ.ย. 60 ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ของปีงบประมาณ2560 
ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 2,197.87 100.00 1,715.26 100.00 482.61 28.14 
หนี้สินรวม 124.83 5.68 106.37 6.21 18.46 17.35 
สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนรวม 2,073.04 94.32 1,608.89 93.79 464.15 28.85 
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ผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 9 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 30 มิ.ย. 61 ร้อยละ 30 มิ.ย. 60 ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ของปีงบประมาณ 2560 
ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงานและรายได้อื่น 745.89 100.00 603.36 100.00 142.53 23.62 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 270.30 36.24 249.06 41.27 21.24 8.53 
รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนตน้ทุน
การเงิน 

475.59 63.76 354.30 58.72 121.29 105.07 

ดอกเบี้ยจ่าย-ตามสัญญาเช่าการเงิน 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 69.23 
รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 475.56 63.75 354.29 58.71 121.27 34.23 

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.4 (1) 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

5.5 รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือถึง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือน าส่งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) โดยส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ น าเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนเพ่ือทราบต่อไป ในการนี้ สถาบันจึงได้รายงานมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบและให้น าเสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติต่อไป 

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) 

องค์การมหาชน Function 
Base 

Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร 

คะแนน 
ITA 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ สูงกว่า
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

- เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ระดับ
มาตรฐาน 

77.42 

 

ผู้อ านวยการ 
องค์การมหาชน 

ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ สรุปผลการประเมินผู้อ านวยการ (สัญญาจ้าง การประเมินองค์กร 
งานที่คณะกรรมการมอบหมาย) 

นางอัจฉรา เจริญสุข สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคณุภาพ ระดับ 3 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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5.6 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้

ขอความกรุณาคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติทุกท่านตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชน ของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ที่ได้ก าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประเมินตนเองและให้เปิดเผยผล
การประเมินดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการด้วย บัดนี้ คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความกรุณาท าการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติทั้งคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1) คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ มีองค์คณะรวมทั้งสิ้น 16 ต าแหน่ง   
ผลสรุปคือ มีผู้ตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 16 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ผลสรุปคือ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตร
วิทยาแห่งชาติทั้งคณะในภาพรวมอยู่ในระดับ “มีประสิทธิภาพดี” คิดเป็นร้อยละ 88.35 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) ซึ่งมี
ผลการประเมินสูงกว่าปี 2560 ที่ได้ร้อยละ 84.81 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39) 

ผลการประเมินตนเองฯ ในภาพรวม เป็นดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลรวมการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ดิบ 

ร้อยละ 
(%) 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 192 179 93.23% 3.73 ดีเยี่ยม 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการมาตรวิทยา

แห่งชาติ 
320 269 84.06% 3.36 ดี 

3. การจัดการประชุมและการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 512 460 89.84% 3.59 ดี 
4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 448 406 90.63% 3.63 ดีเยี่ยม 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 384 347 90.36% 3.61 ดีเยี่ยม 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บรหิาร 384 318 82.81% 3.31 ดี 

รวมท้ังสิ้น 2240 1979 88.35% 3.53 ดี 

ทั้งนี้ ยังมปีระเด็นคะแนนที่อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ดิบ 
ร้อยละ 

ค่า 
เฉลี่ย 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 

5.6  มีการประชุมอย่างไมเ่ป็นทางการระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเข้าใจกันเพ่ิมขึ้น 

64 44 68.75 2.75 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน และก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อเสนอแนะว่า สถาบันควรจัดให้มีการประชุม/
ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ หรือการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของสถาบัน เพ่ือคณะกรรมการฯ ได้ 
ร่วมกันพิจารณาหรือช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานต่างๆ ของสถาบันต่อไป 

มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบหมายให้สถาบันรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ 

5.7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มีการ
ด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในศาล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 จ านวน 6 คดี ซึ่งสามารถสรุปความ
คืบหน้าคดีต่างๆ ได้ดังนี้  

1. ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 2 คดี  
1.1) กรณีอาคารผดุงมาตร รอศาลแจ้งเพ่ือนัดฟังค าพิพากษา  อีกทั้ ง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการก่อสร้างอาคารผดุงมาตร ที่ สถาบันแต่งตั้ง ได้
สอบสวนและพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ
ประธานกรรมการได้สรุปข้อเท็จจริงและความเห็นน าเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือ
พิจารณาก่อนน าเสนอต่อกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการเห็นว่าเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคิดค่าปรับตาม
สัญญาจ้าง เข้าใจว่า กรณีดังกล่าวมีเหตุที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะต้องคิดค่าปรับกับบริษัท รวมนคร
ก่อสร้าง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง และเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พฤติการณ์ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทาง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) 

1.2) กรณี นายธนภณ วุฒิวสุธร ถูกฟ้องละเมิดการน าเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

2. ศาลปกครองกลาง จ านวน 1 คดี   
กรณีพนักงาน 3 คน ยื่นฟ้อง อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง 

3. ศาลแรงงงานกลาง จ.นนทบุรี  จ านวน 2 คดี  
ศาลนัดพิจารณา วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และนัดฟังค าพิพากษา วันที่ 28 
กันยายน 2561 

4. สภ. คูคต จ านวน 1 เรื่อง/คดี   
ยังไม่มีความคืบหน้าของคด ี

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา 15.50 น. 
 
 
นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 




