
 

BM-Minute-4-61-RV04 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 1 

ครั้งที่ 4/2561 2 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น.  3 

ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 5 

-------------------------------------------------------------- 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 8 

  และเทคโนโลยี 9 

2. นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 10 

3. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ 11 

4. นายจรินทร  สุทธนารักษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ  12 

5. นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 13 

6. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 14 

7. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการ 15 

  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16 

8. นายสุรงค์ บูลกุล ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 17 

9. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 18 

10. นายด าริ สุโขธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 19 

11. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 20 

12. นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 21 

13. นายผณิศวร ช านาญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 22 

14. นายวัลลภ  เตียศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 23 

15. นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 24 

ผู้ไม่มาประชุม 25 

1. นายประสงค์ ประยงค์เพชร   ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ติดภารกิจ 26 

ผู้เข้าร่วมประชุม 27 

1. นางปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 

2. นางสาวสิริวรรณ กองแม่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  29 

3. นางสาวปรีชญา นาคแกม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 30 

4. นางสาวรฐา แก้วพรรณราย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 31 

5. นายจุฑาวิชญ์ มาลาหอม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 32 

6. นายสิโรจน์ ทรัพย์ทิพย์ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 33 

7. ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 34 

8. นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 35 

9. นายรภัทร โพธิวัชร ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 36 
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10. นายมาณพ ติณสิริสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 1 

11. นายทศพร เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2 

12. นางสาวพริมา เกิดอุดม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3 

13. นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 4 

14. นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 5 

15. นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 6 

16. นางสาวชนิกานต์ สินกล่ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 7 

17. นางสาวมนัญชยา แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 8 

18. นางสาวสร้อยอารญา อินทรพรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 9 

19. นางสาวเขมจิรา ค าจุมพล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 10 

20. นางสาวณฎัฐณิชา มณีวรรณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 11 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 12 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน13 

กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ติดภารกิจเร่งด่วน จึงด าเนินการประชุมเฉพาะระเบียบวาระที่ 2, 4.2, 4.4, 5.2 14 

และ 6.1 และมอบหมายให้ นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธาน15 

กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุมแทน เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม16 

ต่อไป 17 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 18 

การประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (The General 19 

Conference on Weights and Measures CGPM) ครั้งที่ 26 20 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง วาระส าคัญในที่ประชุมใหญ่ของสมัชชา21 

สหประชาชาติ ว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (The General Conference on Weights and 22 

Measures CGPM) ครั้งที่ 26 ณ พระราชวังแวร์ซาย กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีการลงมติยอมรับการ23 

เปลี่ยนนิยามหน่วยกิโลกรัม แอมแปร์ เคลวิน และ โมล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ24 

ห้องปฏิบัติการ ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ ทั้งนี้ สถาบันได้ก าหนดแนวการด าเนินงานภายหลัง25 

การปรับเปลี่ยนนิยาม SI ดังนี้ 26 

ภายในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 27 

1. สร้างความเข้าใจในบริบทของการปรับเปลี่ยนร่วมกัน 28 

2. วางแผนร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย รวมถึงพัฒนาหน่วยวัดที่จ าเป็นต่อ29 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต 30 

ภายนอกสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 31 

1. สร้างความรับรู้  ความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ในทุกระดับชั้น (Policy makers/ 32 

Teachers & Lecturers/ Users) 33 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการ34 

เปลี่ยนแปลง  35 

3. บรรจุในบทเรียนมาตรวิทยาเบื้องต้นในภาคการศึกษา 36 
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ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีความเห็นว่า สถาบันควรท าเป็นแผนการ1 

ด าเนินงานที่ชัดเจนโดยก าหนดกรอบระยะเวลา (Timeframe) การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย  2 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ สถาบันอยู่ระหว่างการท า Baseline 3 

Assessment ในเรื่องความสามารถของสถาบันว่าพร้อมที่จะด าเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งความคืบหน้าต่างๆ 4 

ฝ่ายเลขานุการจะขอน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 5 

มติที่ประชุม                                                  6 

รับทราบ 7 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 8 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561  9 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 10 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการส่งรายงานการประชุม11 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ให้กรรมการทุกท่านพิจารณา12 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางจดหมาย ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไข13 

ข้อความ ดังนี้  14 

หน้า 6 (บรรทัดที่ 6 และ 9)  15 

จากค าว่า “..ของประเทศไทย (Basic law)..”  16 

แก้ไขเป็น “..ของประเทศไทย..”   17 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม18 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสาร19 

ประกอบวาระท่ี 2 (1) ถึง (2) 20 

มติที่ประชุม 21 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 22 

กันยายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข 23 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 24 

3.1 สมุดปกขาวการจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศไทย (white paper) 25 

ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ26 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่มีมติมอบหมายให้คณะท างานจัดท าสมุด27 

ปกขาวการปฏิรูปการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: 28 

NQI) น าร่างกฏหมายโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศไทย มารายงานในที่ประชุมครั้งต่อไปนั้น 29 

 30 

 31 
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ฝ่ายเลขานุการในฐานะคณะท างานจัดท าสมุดปกขาวฯ ขอรายงานความคืบหน้า1 

การด าเนินงานและร่างกฎหมายดังนี้ 2 

1. การตราพระราชบัญญัติโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็น3 

กฎหมายกลาง  4 

1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ หลักการ ขอบเขต โครงสร้าง องค์ประกอบและ5 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 6 

1.2 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ7 

ประเทศ ให้มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 8 

รวมทั้งการก ากับดูแล 9 

1.3 ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ10 

ประเทศจัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ และเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ กับแผนพัฒนา11 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนหลักของชาติด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 12 

1.4 ก าหนดให้องค์กรหลักของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ มี13 

พันธกิจหลักด้านเดียว แต่ครอบคลุมทุกมิติ คือ (1) พัฒนาความสามารถเฉพาะในด้านนั้น (2) สร้างการยอมรับ14 

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านให้สอดคล้องกับข้อ 1.3 (4) พัฒนาบทบาท15 

ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (5) ประสานงานและบูรณาการกับองค์กร NQI อ่ืน 16 

1.5 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานทาง17 

คุณภาพของประเทศอย่างสม่ าเสมอ 18 

1.6 ก าหนดให้มีการประเมินความพร้อม สมรรถนะและประสิทธิภาพของ19 

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระยะ 20 

2. แก้ไขพระราชบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ21 

ประเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 22 

3. จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ23 

ประเทศ (NQI Policy and Strategy) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 24 

หรืออุตสาหกรรมเป้าหมาย 25 

 3.1 ก าหนดสาขาอุตสาหกรรมและเจ้าภาพที่ชัดเจน 26 

3.2 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาความสามารถและบริการ NQI 27 

โดยให้หน่วยงานของรัฐเน้นการพัฒนาความสามารถและบริการ NQI ระดับสูงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา28 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ทันต่อความต้องการของผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนบริการที่มีความ29 

ต้องการในตลาดเพียงพอควรปล่อยให้เกิดการแข่งขันตามกลไกตลาด ทั้งนี้ ควรส่งเสริมการใช้เครื่องมือวัด 30 

วิเคราะห์และทดสอบระดับสูงร่วมกัน (เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกินกว่าที่จะยอมรับได้) 31 

3.3 ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบและกระบวนการ NQI เพ่ือ32 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 33 

3.4 ก าหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ พร้อมทั้งวิธีการติดตามและ34 

ประเมินผล คุณภาพ ความเพียงพอของบริการ และการใช้ประโยชน์ NQI (ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 35 

เช่น อัตราที่เพ่ิมข้ึนของมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่ามาตรฐานระหว่างประเทศ อัตราที่เพ่ิมข้ึนของสินค้าและ36 

บริการที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระหว่างประเทศ จ านวนสินค้าส่งออกที่37 
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ถูกกักตรวจและถูกตีกลับที่ลดลง และปริมาณการส่งออกสินค้านวัตกรรม หรือสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง เป็น1 

ต้น) 2 

4. จัดท าแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ตลอดห่วงโซ่3 

คุณค่าของสินค้า ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีการจัดล าดับก่อนหลัง ตามความพร้อมของหน่วยงาน เครื่องมือ 4 

บุคลากร รายได้เพ่ิมหรือมูลค่าเพ่ิม ผลกระทบเชิงสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 5 

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้าน NQI ระยะกลางและระยะยาว และเร่งจัดท า6 

หลักสูตรเพ่ือปรับหรือเปลี่ยนทักษะของวิศวกรและแรงงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ7 

เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของ8 

ประชาชน 9 

6. จัดให้มีมาตรการก ากับดูแลตลาด การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาองค์กร10 

ผู้บริโภคและตราคุณภาพ การบริหารภาพลักษณ์ของประเทศด้านคุณภาพ รวมทั้งการออกกฎหมายและการ11 

บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 12 

มติที่ประชุม 13 

รับทราบ 14 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 15 

4.1 การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยา (ประจ าปี 2561) 16 

ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ17 

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 18 

ฉบับที่ 3 และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ให้คณะอนุกรรมการบริหาร19 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  ได้ทราบตามล าดับแล้วนั้น ในการนี้ 20 

สถาบันได้รวบรวมผลงานเด่นตามภารกิจ อันได้แก่ นวัตกรรมด้านมาตรวิทยาประจ าปี 2561 จ านวน 25 21 

รายการ และการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง จ านวน 102 รายการ โดยฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพได้ผลิตวัสดุ22 

อ้างอิงรับรองเพ่ือรองรับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และใช้ชื่อว่า TRM ซึ่งขณะนี้ 23 

TRM ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในปี 2559 แล้วจ านวน 48 รายการ โดยการผลิตวัสดุอ้างอิง24 

รับรองของสถาบันสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี ้ 25 

1. วัสดุอ้างอิงรับรองส าหรับการตรวจวัดทางเคมีคลินิก (Clinic) 26 

2. วัสดุอ้างอิงรับรองส าหรับการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 27 

3. วัสดุอ้างอิงรับรองส าหรับการตรวจวัดทางอาหาร (Food) 28 

4. วัสดุอ้างอิงรับรองส าหรับการตรวจวัดทางวัสดุ (Material) 29 

5. วัสดุอ้างอิงรับรองสารมาตรฐาน (Standard) 30 

 31 

ทั้งนี้ สถาบันได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ32 

แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ33 

และให้น าเสนอคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติต่อไป สถาบันจึงน าเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้34 

ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันต่อไป  35 

 36 
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มติที่ประชุม 1 

เห็นชอบการด าเนินงานของสถาบันในการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองและนวัตกรรม2 

ด้านมาตรวิทยา (ประจ าปี 2561) 3 

4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน4 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 5 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย6 

บริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 7 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตร8 

วิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ มีอ านาจออกข้อบังคับ9 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งใน10 

การประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติ11 

เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการ12 

ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2561  13 

ในข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดให้สถาบันด าเนินการ ดังนี้ “ข้อ 13 ให้สถาบัน14 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานภายในวงเงิน15 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่พนักงานของสถาบัน ตามผลการ16 

ปฏิบัติงานที่อิงจากผลการประเมินประจ าปี” 17 

ในการนี้ สถาบันจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก18 

เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 ดังนี้ 19 

หลักเกณฑ์และผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 20 

หลักเกณฑ์ 1 : ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 ผล : ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
หลักเกณฑ์ 2 : ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2561 
ค่าเป้าหมาย : ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 6* ผล : 4.7124 คะแนน 
หลักเกณฑ์ 3 : ผลการประเมินตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี 2561 
ค่าเป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ ผล : ระดับคุณภาพ 
หลักเกณฑ์ 4 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปี 2561 
ค่าเป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ผล : 87.78 คะแนน ระดับสูงมาก 
หลักเกณฑ์ 5 : สถาบันต้องมีรายได้จากการด าเนินงานประจ าปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 มากกว่าร้อยละ 6 
ค่าเป้าหมาย : 49.24 ล้านบาท ผล : มากกว่าเป้าหมาย 51.16 ล้านบาท (10.14%) 
* ข้อ 6 การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการด าเนินงานทุน21 

หมุนเวียน และวงเงินท่ีก าหนด โดยคะแนน 4.5001-4.7500 จ่ายค่าตอบแทนฯ 1.01-1.50 (เท่าของเงินเดือน) 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและวงเงินที่ขออนุมัติ 1 

1 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน และวงเงินที่ก าหนด 
สถาบันต้องน าเสนอกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับ
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผล
การปฏิบัติงาน ส าหรับปีงบประมาณ 2561 จาก
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 

การด าเนินงาน : สถาบันได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตาม
ผลการปฏิบัติงาน ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ในการ
ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่ งชาติ  ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 วงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติเป็นจ านวนเงิน 8,864,000 บาท 

2. การจัดสรรค่าตอบแทนจะกระท าเม่ือ 
2.1 สถาบันได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของ
กรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2561 เป็นลายลักษณ์
อักษร จากกรมบัญชีกลาง 

การด าเนินงาน : รอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร
จากกรมบัญชีกลาง 

2.2 สถาบันได้รับการตรวจสอบและรับรอง 
งบการเงิน ประจ าปี 2561 จากส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

การด าเนินงาน : รอการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
จาก สตง. 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุปดังนี้ 2 

1. การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ให้สถาบันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน 3 

กพร. โดยให้เบิกจ่ายจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 4 

2. ให้สถาบันปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ให้5 

เห็นที่มาของค่าใช้จ่ายที่ท าให้เกิดรายได้ของสถาบัน โดยให้ใช้ต้นทุนด าเนินงาน (Operating Cost) เป็น6 

ค่าใช้จ่ายเพื่อค านวณหารายได้  7 

มติที่ประชุม 8 

เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการ9 

ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 และมอบหมายให้สถาบันด าเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 10 

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 11 

ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน 12 

ซึ่งประกอบด้วย นายไพรัช บูรพชัยศรี นายธานินทร์ ผะเอม และนางสุกัญญา เจียรดิษฐ์อาภรณ์ ได้ปฏิบัติ13 

หน้าที่กรรมการตรวจสอบติดต่อกัน 2 สมัย (ตามค าสั่งคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ 2/2557 และ14 

ค าสั่งคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ 2/2559) และครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 15 

2561 ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ได้16 

ก าหนดให้กรรมการมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 สมัย17 

ติดต่อกัน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  18 

 19 

 20 
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ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ1 

ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 2 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 1 ท่าน แต่งตั้ง 3 

นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์  4 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การ5 

ตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในเป็นอย่างดี 1 ท่าน แต่งตั้ง นายบัณฑิต ศรีอมร   6 

3. กรรมการในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 7 

1 ท่าน แต่งตั้ง ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลังในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  8 

มติที่ประชุม 9 

1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 10 

1) นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์ 11 

2) นายบัณฑิต ศรีอมร   12 

3) ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลังในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 13 

และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็น14 

เลขานุการของคณะกรรมการ 15 

2. มอบหมายให้สถาบันท าหนังสือเพ่ือเรียนเชิญผู้แทนปลัดกระทรวงการคลังใน16 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการ 17 

4.4 ผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 18 

(วาระลับ) 19 

- รายงานการประชุมวาระลับ – 20 

4.5 การจ่ายค่าชดเชยคดีอาคารผดุงมาตร เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา 21 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย22 

บริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 23 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดี24 

ครั้งแรกจากศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.1445-1446/2556 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่แจ้งให้25 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ไปรับฟังค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ 14 มิถุยายน 2561 โดยตุลาการ26 

เจ้าของส านวนแถลงค าวินิจฉัยส่วนตัว สรุปว่า ควรลดค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้กับสถาบัน ซึ่งผลคดียังอยู่27 

ระหว่างการพิจารณาของคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ สถาบันได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ28 

ส าหรับช าระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยจากคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ29 

วันที่ 19 กันยายน 2561 จ านวน 20,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  30 

สถาบันได้ค านวณค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามค าแถลงของตุลาการเจ้าของส านวน 31 

โดยค านวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นจ านวนเงิน 12,189,428.04 บาท ทั้งนี้ หากมีค าพิพากษา โดย32 

ปกติจะก าหนดให้ช าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ในการนี้ สถาบันจึงขอที่ประชุมโปรด33 

พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่สถาบันต้องช าระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยหากมีค าพิพากษาศาลปกครอง34 

สูงสุด โดยช าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 35 
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มติที่ประชุม 1 

เห็นชอบให้สถาบันด าเนินการช าระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามค าพิพากษาศาล2 

ปกครองสูงสุด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด  3 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 4 

5.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายมาณพ  ติณสิริสุข เลขานุการคณะกรรมการ6 

ตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 7 

นายมาณพ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา8 

แห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ก าหนดหน้าที่และ9 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ10 

มาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 11 

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ของ12 

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการ13 

ตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 14 

1. การสอบทานงบการเงิน 15 

 ไม่มีการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 4/2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานงบการเงิน16 

ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 17 

2.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายใน 18 

2.1 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์   19 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์  กรณีพนักงาน20 

น าเครื่องมือสอบเทียบไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง  ซึ่งสถาบันได้มีค าสั่งปลดพนักงานที่กระท าความผิด21 

ทั้งสองคนออกแล้ว  และอดีตพนักงานทั้งสองได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองให้สถาบันเพิกถอนค าสั่งปลดออก22 

ดังกล่าว  การด าเนินการด้านความผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบกลับมายังสถาบัน 23 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.6/11428 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาความรับผิด24 

ทางละเมิด โดยให้พนักงานทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 27,583.50 บาท ซึ่งให้รับผิดคนละส่วน25 

เท่า ๆ กัน ทั้งนี้สถาบัน ได้แจ้งความด าเนินคดีกับอดีตพนักงานทั้งสองตามกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น26 

ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว 27 

ผลการด าเนินการ ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดี นายเอกชัย  พุฒฑิตวงศ์ และ28 

นายธนภณ  วุฒิวสุธร ที่ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้ศาลด าเนินการเพิกถอนค าสั่งชดใช้ค่าเสียหาย  29 

ที่สถาบันได้เรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และในกรณีฟ้องให้เพิกถอนค าสั่งปลดออกของ30 

สถาบัน ซึ่งผลของคดี ศาลไม่เห็นพ้องกับการฟ้องคดีของบุคคลทั้งสอง  โดยให้เป็นไปตามค าพิพากษายกฟ้อง 31 

ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1946/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 32 

ปัจจุบันนายเอกชัย ได้น าเงินมาช าระตามค าพิพากษาของศาล จ านวน 13 ,791.75 บาท สถาบันได้33 

ด าเนินการบันทึกรับเงินเข้าสู่ระบบงานบัญชีและการเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ส่วนของ34 
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ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในรายนายธณภณ จ านวน 13,791.75 บาท นายธนภณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล1 

ปกครองสูงสุด ผลศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องเช่นกัน และอยู่ระหว่างการติดตามเรียกเงินคืนจากนายธนภณ 2 

2.2 ติดตามผลความคืบหน้าคดีของสถาบัน ณ เดือนกันยายน 2561 3 

 สถาบันมีคดีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 4 คดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม4 

ขั้นตอน/กระบวนการของศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยสถาบันด าเนินการติดตามผลความคืบหน้าของ5 

คดีต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันทุกครั้ง6 

ที่มีการประชุม 7 

3.  การติดตามระบบตรวจสอบภายใน 8 

 จากการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน9 

ประจ าปี 2561 ของผู้ตรวจสอบภายใน 10 

4.  การบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 และปี 2562 11 

 อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนงานของคณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 12 

5. การสอบทานผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 13 

5.1 สอบทานแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนด และผลการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 14 

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)  ผลการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถ15 

ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2561 16 

5.2 พิจารณาแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 17 

มติที่ประชุม 18 

รับทราบ 19 

5.2 สรุปผลการด าเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561  20 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 21 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย22 

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 23 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้ 24 

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 30 25 

กันยายน 2561 26 

: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด ณ วันที่ 30 27 

กันยายน 2561 สถาบันมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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2) รายงานผลการใช้เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ1 

ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2 

                   หน่วย : ล้านบาท 3 

เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา/ แหล่งเงินอื่น 

แผน 
ผล 

(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

คงเหลือ 
ผล 

(จ่ายจริง) 
ร้อยละ 

(จ่ายจริง) 
คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 124.9670 119.9977 96.02 4.9693 119.9977 96.02 4.9693 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

150.6854 111.7089 74.13 38.9765 102.9898 68.35 47.6956 

3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

31.4697 26.6199 84.59 4.8498 12.1883 38.73 19.2814 

4. แผนงานบูรณาการ 489.7241 444.3282 90.73 45.3959 296.1643 60.48 193.5598 

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

46.2954 46.2954 100.00 - 30.0459 64.90 16.2495 

รวมท้ังสิ้น 843.1416 748.9500 88.83 94.1916 561.3860 66.58 281.7556 

หมายเหตุ : แผนงานพื้นฐานในช่องแผน มีการปรับเพิ่มแผนการขอใช้เงินกองทุน (ครั้งที่ 2) จ านวน 20.2827 ล้านบาท ท าให ้ยอดรวมของแผน4 
เพิ่มขึ้น จาก 822.8589 ล้านบาท เป็น 843.1416 ล้านบาท 5 

3) รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (TRIS) ส าหรับงวด6 

สิ้นปีบัญชี 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 7 

: ในปีบัญชี 2561 สถาบันได้คะแนนเท่ากับ 4.7124 (จากคะแนนเต็ม 5) 8 

และอยู่ระหว่างจัดส่งผลการประเมิน (เอกสาร) ให้กรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 9 

4) รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การ10 

ประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (กพร.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 11 

 : สรุปผลประเมินแต่ละองค์ประกอบ ได้ผลด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่ง12 

ส่งผลท าให้ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันอยู่ใน “ระดับคุณภาพ” 13 

pornpimonv
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Highlight
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 1 
หมายเหตุ : 2 
หลักการประเมิน 3 
1. เปรียบเทียบจ านวนตัวชีว้ัดที่สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตอ่ตัวชีว้ัดทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ 4 
2. ในแต่ละองค์ประกอบ จะได้ระดับผลประเมินในระดับ "เป็นไปตามเป้าหมาย" ตอ่เมื่อ 5 

  - ผ่าน 1 ตวัชี้วัดจาก 2 ตัวชีว้ัด 50 % 6 
  - ผ่าน 2 ตวัชี้วัดจาก 3 ตัวชีว้ัด 67 % 7 
  - ผ่าน 2 ตวัชี้วัดจาก 4 ตัวชีว้ัด 50 % 8 
  - ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด 60 % 9 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ จากร้อยละตัวชีว้ัดที่ด าเนินการบรรลุเปา้หมายต่อตัวชีว้ัดทั้งหมด ดังนี้ 10 
  - ต่ ากว่าเป้าหมาย ต่ ากวา่ 50 % 11 
  - เป็นไปตามเป้าหมาย ระหวา่ง 50-60 % 12 
  - สูงกว่าเปา้หมาย สูงกว่า 67 % 13 

4. ก าหนดให้ทุกตวัน้ าหนักเท่ากัน เพราะถอืว่าต่างเป็น core functions ที่ตอ้งมีความส าคัญเท่า ๆ กัน 14 

5) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ15 

2561 16 

 : สถาบันได้คะแนนประจ าปี งบประมาณ 2561 ที่  87.78 ซึ่ งสูงกว่า17 

ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้คะแนน 77.42 และเป็นหน่วยงานอันดับที่ 5 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ18 

เทคโนโลยีจากทั้งหมด 15 หน่วยงาน  19 

มติที่ประชุม 20 

รับทราบ 21 

5.3 การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน22 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปงบประมาณ 2562 23 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย24 

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 25 

 26 
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นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้ 1 

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ 2 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 3 

: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด ณ วันที่ 31 4 

ตุลาคม 2561 สถาบันมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายของแผนในไตรมาสที่ 1 5 

จ านวน 3 ตัวชี้วัด  6 

2) รายงานผลการใช้เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ตามแผนปฏิบัติ7 

การประจ าปี 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 8 

                   หน่วย : ล้านบาท 9 

เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา/ แหล่งเงินอื่น 

แผน 
ผล 

(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

 
คงเหลือ 

ผล 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 119.3492 10.0288 8.40 109.3204 10.0288 8.40 109.3204 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

198.8578 5.5701 2.80 193.2877 0.4829 0.24 198.3749 

3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

177.1669 - - 177.1669 - - 177.1669 

4. แผนงานบูรณาการ 116.1273 0.0207 0.02 116.1066 0.0207 0.02 116.1066 

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

28.1520 - - 28.1520 - - 28.1520 

รวมท้ังสิ้น 639.6532 15.6196 2.44 624.0336 10.5324 1.65 629.1208 

3) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 10 

ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 11 

 3.1) สถาบันจัดท าร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 12 

ประจ าปีบัญชี 2562 “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” และส่งให้กับ บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 13 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 14 

3.2) สถาบันจัดประชุมหารือ ระหว่าง คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตร15 

วิทยาแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และ บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร16 
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สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และน าเสนอต่อคณะกรรมการมาตร1 

วิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  2 

 3.3) กรมบัญชีกลาง ได้ส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน3 

หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 เพ่ือให้สถาบันน าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 4 

 3.4) สถาบันได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ แล้วพบว่า ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 5 

1.3 เดิม คือ “รายได้จากงานบริการ” มีการปรับเป็น “ค่าใช้จ่ายต่อการด าเนินงานต่อรายได้จากการขายสินค้า6 

และบริการ” ซึ่งข้อมูลในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ไม่ตรงตามข้อมูลที่ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ7 

กรมบัญชีกลาง และ ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 8 

 3.5) สถาบันได้น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 9 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่พิจารณา เนื่องจากตัวชี้วัดได้10 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติมาแล้ว 11 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 12 

1. ควรให้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ13 

ของสถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบท่ีรัฐบาลก าหนด 14 

2. สถาบันควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง 15 

ซ่ึงสถาบันควรศึกษากระบวนการทางพัสดุให้ดี เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 16 

มติที่ประชุม 17 

รับทราบและมอบหมายให้สถาบันรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 18 

5.4 การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและผู้อ านวยการ 19 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 20 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย21 

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 22 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์23 

และเทคโนโลยี ได้ส่งหนังสือ ส านักงาน กพร. ที่ นร 1208/856 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง การประเมิน24 

หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจ าแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติ25 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้สถาบัน26 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ด าเนินการตามสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 

ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ทราบด้วยนั้น 28 

ในการนี้ สถาบันจึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้ 29 

1. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้พิจารณาเห็นชอบ30 

แนวทางการประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจ าแนกให้ถือว่าเป็นองค์การ31 

มหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 32 

และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐฯ ดังกล่าวได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายทุน33 

หมุนเวียนเพียงระบบเดียว พร้อมทั้งให้ส่งส าเนารายงานการประเมินของ มว. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย 34 

2. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้ก าหนดแนวทาง35 

ที่เป็นค าแนะน าส าหรับคณะกรรมการองค์การมหาชนในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อ านวยการ36 
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องค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ไว้ดังนี้ “คณะกรรมการองค์การมหาชนควร1 

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อ านวยการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 7 กันยายน 2 

2547 ให้ได้รับเต็มตามจ านวน เมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนอยู่ใน3 

ระดับคุณภาพ” ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่าการพิจารณาผลการประเมินในระดับ “คุณภาพ” เป็น4 

ดุลพินิจของคณะกรรมการองค์การมหาชน 5 

ทั้งนี้ สถาบันได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยา6 

แห่งชาติรับทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 7 

มติที่ประชุม 8 

รับทราบ 9 

5.5 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ10 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 11 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย12 

บริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 13 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ14 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 15 

102 พ.ศ. 2561 โดยให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานที่ก าหนดมีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ 16 

ปปช. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 โดยต าแหน่งที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 17 

1) ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 18 

2) ผู้อ านวยการองค์การมหาชน 19 

3) คู่สมรส รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนของบุคคลตาม (1) (2) 20 

4) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) (2) 21 

ทั้งนี้  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน22 

ระยะเวลาที่ก าหนด 23 

มติที่ประชุม 24 

รับทราบ 25 

5.6 รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 26 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย27 

บริหารกลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 28 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มี29 

การด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียน และเป็นคดีที่อยู่ในศาล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จ านวน 7 คดี ซึ่งสามารถสรุป30 

ความคืบหน้าคดีต่างๆ ได้ดังนี้ 31 

1. ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 3 คด ี 32 

1.1) กรณีอาคารผดุงมาตร อยู่ระหว่างรอศาลนัดฟังค าพิพากษา  ส าหรับการ33 

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการก่อสร้างอาคารผดุงมาตร สถาบันได้น าเสนอที่ประชุม34 

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับทราบแล้วว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคิดค่าปรับ35 
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ตามสัญญาจ้าง คิดค่าปรับกับบริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง 1 

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พฤติการณ์ดังกล่าว2 

ยังถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้อง3 

รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันได้น าส่งรายงานผลการสอบ4 

ข้อเท็จจริงให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วตามหนังสือที่ วท 5101/12 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561  5 

1.2) กรณี นายธนภณ วุฒิวสุธร ถูกฟ้องละเมิดการน าเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว 6 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 7 

1.3) กรณี นายเอกชัย พุฒฑิตวงศ์ ฟ้องคดีเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง กรณี8 

ถูกปลดออกจากการเป็นพนักงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 9 

2. ศาลปกครองกลาง จ านวน 1 คดี   10 

กรณีพนักงาน 3 คน ยื่นฟ้อง อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง 11 

3. ศาลแรงงงานกลาง จ.นนทบุรี  จ านวน 2 คดี  12 

ศาลพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 13 

4. สภ. คูคต จ านวน 1 เรื่อง/คดี   14 

ยังไม่มีความคืบหน้าของคด ี15 

 ที่ประชุมขอให้สถาบันรายงานความคืบหน้าคดีต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันกว่านี้ เนื่องจาก16 

การรายงานในครั้งนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  17 

มติที่ประชุม 18 

รับทราบ 19 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 20 

6.1 การหารือการปรับตัวชี้วัดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ การประเมินผลการด าเนินงาน21 

ทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2562 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) กับ 22 

กรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 23 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะกรรมการมาตรวิทยา24 

แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการ25 

ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) ซึ่งต่อมา 26 

กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/45537 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 แจ้งว่า ได้ส่งบันทึก27 

ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ28 

มาตรวิทยา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุน29 

หมุนเวียนแล้ว และได้ปรับข้อมูลในส่วนของ ตัวชี้วัดที่ 1.1 เดิม คือ “รายได้จากงานบริการ” เป็น “ค่าใช้จ่าย30 

ต่อการด าเนินงานต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการ” และแจ้งให้สถาบันน าเสนอบันทึกข้อตกลงฯ ต่อผู้มี31 

อ านาจเพ่ือพิจารณาลงนาม รวมทั้งส่งคืนให้แก่กรมบัญชีกลางภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมบัญชีกลางจัดส่ง32 

บันทึกข้อตกลงฯ ซึ่ งจากการปรับแก้ไขข้อมูลของตัวชี้ วัดที่  1.1 ดังกล่าว สถาบันจึงได้น าเสนอต่อ33 

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 34 

2561 ในวาระที่ 4.4 การปรับแก้ไขกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี35 
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บัญชี 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่พิจารณาวาระที่ 4.4  เนื่องจากตัวชี้วัดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ1 

มาตรวิทยาแห่งชาติมาแล้ว  2 

ในการนี้ สถาบันจึงได้ประสานแจ้งมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน3 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ดังกล่าว ให้กับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ทราบในเบื้องต้น และต่อมา กรมบัญชีกลาง 4 

และ ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ได้ขอหารือประเด็นการปรับตัวชี้วัดภายใต้5 

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ6 

มาตรวิทยา) ในส่วนของ ตัวชี้วัดที่ 1.1 “รายได้จากงานบริการ” ที่ปรับแก้ไขเป็น “ค่าใช้จ่ายต่อการด าเนินงานต่อ7 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ” กับ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งนี้ 8 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและอนุญาตให้ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และที่9 

ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) เข้าชี้แจงต่อท่ีประชุม ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ 10 

1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการ11 

บริหารองคก์รแบบไม่มุ่งแสวงหาก าไร การปรับแก้ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดังกล่าว จึงไม่สะท้อนกับภารกิจของสถาบัน 12 

2. หากการปรับแก้ไขตัวชี้วัดที่ 1.1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย13 

ของสถาบัน เห็นควรให้ใช้วิธีการหาประสิทธิภาพจากการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายปกติเทียบกับปีก่อน 14 

มากกว่าการเทียบกับรายไดจ้ากการขายสินค้าและบริการ 15 

มติที่ประชุม 16 

ให้กรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 17 

จ ากัด) น าข้อสรุปของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขตัวชี้วัดที่ 1.1 ใหม่ โดยให้มุ่งเน้นที่การควบคุมค่าใช้จ่ายปกติ 18 

และไม่น ารายไดจ้ากการขายสินค้าและบริการมาเทียบ 19 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 20 

 21 

 22 

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 23 


