
 

BM-Minute-2-62-RV04-เวียนผูบ้ริหาร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 1 

ครั้งที่ 2/2562 2 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  เวลา 11.30 น.  3 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า 2  4 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  5 

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 6 

-------------------------------------------------------------- 7 

ผู้มาประชุม 8 

1. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ประธานกรรมการ 9 

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  10 

2. นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รองประธานกรรมการ 11 

  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12 

3. นางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 13 

4. นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 14 

5. นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ  15 

6. นางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ  16 

7. นายไพรัช บูรพชัยศรี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 17 

8. นายกิตติ สุขุตมตันติ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 18 

10. นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 19 

11 นายผณิศวร ช านาญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 20 

12. นายวัลลภ  เตียศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 21 

13. นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 22 

ผู้ไม่มาประชุม 23 

1. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ติดภารกิจ 24 

  และสังคมแห่งชาติ 25 

2. นางสุธาวดี เตชะจันตะ   ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ติดภารกิจ 26 

ผู้เข้าร่วมประชุม 27 

1. นายณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย ส านักงานรัฐมนตรี  28 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 29 

2. นางปราณปรียา ลุนด์แบร์ย ส านักงานรัฐมนตรี  30 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 31 

3. นางสาวสุมนา ค าหอมกุล ส านักงบประมาณ 32 

4. นางสาวสิริวรรณ กองแม่ กรมการค้าภายใน 33 

5. ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 34 

6. นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 35 

7. นายรภัทร โพธิวัชร ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 36 
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8. นายมาณพ ติณสิริสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 1 

9. นายทศพร เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2 

10. นางสาวพริมา เกิดอุดม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3 

11. นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 4 

12. นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 5 

13. นางสาวนฤมล สถานุทัศน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 6 

14. นางสาวนันทกา บุตรวัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 7 

15. นางสาวพิชชาพร เปรื่องประดิษฐ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 8 

16. นางสาวรมย์รสกร ขุนพลพิทักษ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 9 

17. นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 10 

18. นางสาวมนัญชยา แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 11 

19. นางสาวสร้อยอารญา อินทรพรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 12 

20. นางสาวเขมจิรา ค าจุมพล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 13 

21. นางสาวณัฎฐณิชา มณีวรรณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 14 

22. นางกาญจนา แสวงแก้ว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 15 

23. นายปฐมพงษ์ กิตติสาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 16 

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น. 17 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ18 

นวัตกรรม ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ติดภารกิจเร่งด่วน จึงด าเนินการประชุมเฉพาะระเบียบวาระ19 

ที่  3.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 4.3 และมอบหมายให้  นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 20 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุมแทน เพ่ือ21 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 22 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 23 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 24 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 25 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 26 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการส่งรายงานการประชุม27 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กรรมการทุกท่าน28 

พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางจดหมาย ปรากฏว่ากรรมการส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข  29 

ทั้งนี้ มีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายจรินทร สุทธนารักษ์ ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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หน้า 7 (บรรทัดที่ 9) 1 

จากค าว่า “1. บริหาร ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น2 

ในการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ”  3 

แก้ไขเป็น “1. ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และติดตามการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ4 

บริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ”   5 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.1 (1)  6 

มติที่ประชุม 7 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 

22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีการแก้ไข  9 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 10 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 11 

นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ ประธานอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ12 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 13 

คณะอนุกรรมการบริหารฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงสร้าง14 

พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) จ านวน 3 คณะ ซ่ึงประกอบด้วย  15 

1) คณะท างาน NQI ด้านยานยนต์และระบบราง ได้เลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ 16 

หมอนคอนกรีต และยางล้อ โดยมีแผนที่จะประกาศใช้มาตรฐาน (ภาคสมัครใจ/บังคับ) รวมถึงถ่ายทอด17 

เทคโนโลยีให้ภาคแรงงานและภาคการศึกษา ต่อไป 18 

2) คณะท างาน NQI ด้านอาหารและสุขภาพ ได้เลือกด าเนินการในผลิตภัณฑ์ด้าน19 

การแพทย์ คือ เครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดครีเอตินิน (Creatinine) โดยมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนา20 

มาตรฐานการวัด วิธีการทดสอบ และระบบตรวจสอบ/รับรอง เพ่ือให้ผลการวัดถูกต้องและสามารถใช้ผลการวัด21 

ประกอบการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 22 

3) คณะท างาน NQI ด้านผลผลิตทางการเกษตรและชีวภาพ ได้เลือกผลิตภัณฑ์23 

ต้นแบบ คือ ข้าว โดยเลือกพารามิเตอร์น าร่อง ประกอบด้วย อะไมโลส สารอาหาร สารปนเปื้อน และการดัดแปร24 

พันธุกรรม และมีแผนที่จะศึกษาผลกระทบ จัดล าดับความส าคัญ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ องทั้ง 25 

ผู้ส่งออก ผู้ค้าข้าว ห้องปฏิบัติการต่างๆ  26 

มติที่ประชุม 27 

รับทราบ 28 

3.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน กรณีค่าตอบแทนพิเศษปี 2550 29 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 30 

เป็นผู้รายงานต่อทีป่ระชุม 31 

 32 

 33 
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นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 1 

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด าเนินการตาม2 

ขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่ยังไม่คืนเงิน และจะต้องมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าด าเนินการทางศาลที่เกิดขึ้น 3 

ซึ่งจะต้องแจ้งให้พนักงานทราบ นั้น 4 

สถาบันขอรายงานสรุปผลการติดตามการคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี 2550 ซึ่งมี5 

พนักงานจ านวนทั้งสิ้น 36 ราย ทั้งนี้  สถาบันได้ขอความอนุเคราะห์อัยการจังหวัดธัญบุรีแต่งตั้งพนักงานอัยการเพ่ือ6 

เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษประจ าปี 2550  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  โดยสถาบันได้จัดส่งเอกสารให้อัยการจังหวัด7 

ธัญบุรีเพ่ือยื่นฟ้องพนักงานและอดีตพนักงานต่อศาลทั้ง 36 ราย ผลการด าเนินคดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 8 

1. ด าเนินการยื่นฟ้องพนักงานและอดีตพนักงานต่อศาลแล้ว จ านวน 26 คดี  โดย9 

แยกได้ดังนี้ 10 

1.1 มีค าพิพากษาแล้ว 1 คดี  ศาลจังหวัดธัญบุรีได้มีค าพิพากษา คดีหมายเลข11 

ด าที่ ม 434/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ม 705/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  จ าเลย นางสาวเสาวนีย์หรืออภิญญา12 

พัชญ์ รัตนในโกมลหรือสามัตถิยะกุล ให้จ าเลยคืนเงิน 17,370 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น13 

เงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 14 

1.2 สถาบันถอนฟ้อง 1 คดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  จ าเลย นายทัศน์พล หรือ 15 

ศุภวัฒน์ สายแก้ว ช าระเงินคืนตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันนัดสืบพยาน เมื่อวันที่ 22  กรกฏาคม 2562 คดี16 

หมายเลขด าที่ ม 468/2562 17 

1.3 ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดไกล่เกลี่ย จ านวน 16 คดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  18 

ศาลจังหวัดธัญบุรีได้มีรายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขด าที่ 333/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562  โดยทนาย19 

จ าเลยเสนอขอช าระหนี้ตามฟ้อง ผ่อนช าระขั้นต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท ให้เสร็จภายในระยะ 2 ปี  ระหว่าง20 

ผ่อนช าระหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย หากผิดนัดยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะนัดไกล่เกลี่ยครั้งต่อไปใน21 

วันที่ 12 กันยายน 2562 22 

1.4 ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดไกล่เกลี่ย จ านวน 3 คดี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดย23 

ให้มีเงื่อนไขเป็นไปตามรายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขด าที่ 333/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562  โดยทนาย24 

จ าเลยเสนอขอช าระหนี้ตามฟ้อง ผ่อนช าระขั้นต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท ให้เสร็จภายในระยะ 2 ปี  ระหว่าง25 

ผ่อนช าระหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย หากผิดนัดยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี   26 

1.5 อยู่ระหว่างการนัดสืบพยาน 5 คด ี27 

2. อยู่ระหว่างเตรียมยื่นฟ้องต่อศาล 10 คดี 28 

ทั้งนี้ ท่านผู้พิพากษามีค าแนะน าเพ่ิมเติมในวันนัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน โจทก์ 29 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยให้เพ่ิมเติมข้อเสนอจากทนายจ าเลย  ดังนี้ 30 

1)  พิจารณาให้พนักงานและอดีตพนักงานตามฟ้องให้ช าระคืนเฉพาะเงินตอบแทน31 

พิเศษตามฟ้อง โดยไม่คิดดอกเบี้ยตามฟ้อง 32 

2) พิจารณาให้พนักงานและอดีตพนักงานตามฟ้องให้ช าระคืนเงินตอบแทนพิเศษ33 

ตามฟ้อง โดยไม่คิดดอกเบี้ยตามฟ้อง และให้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ออก 34 

ในการนี้ สถาบันจึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้35 

พนักงานและอดีตพนักงานผ่อนช าระหนี้ตามฟ้องได้ตามที่ทนายจ าเลยเสนอขอช าระหนี้ตามฟ้อง แต่ให้คืนเฉพาะเงิน36 

ต้นโดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนช าระขั้นต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท ให้เสร็จภายในระยะ 2 ปี  ระหว่างผ่อนช าระหนี้37 

ไม่คิดดอกเบี้ย หากผิดนัดยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 38 
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มติที่ประชุม 1 

 เห็นชอบให้พนักงานและอดีตพนักงานผ่อนช าระหนี้ตามฟ้องได้ตามที่ทนายจ าเลย2 

เสนอขอช าระหนี้ตามฟ้อง แต่ให้คืนเฉพาะเงินต้นโดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนช าระขั้นต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 3 

บาท ให้เสร็จภายในระยะ 2 ปี  ระหว่างผ่อนช าระหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย หากผิดนัดยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อย4 

ละ 7.5 ต่อป ี5 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 6 

4.1 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 7 

พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 8 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 9 

เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 10 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับ11 

ดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ12 

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปี 2562  โดยให้ถอนค่าใช้จ่ายตาม13 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 14 

จ านวนเงินที่ขอใช้รวม 12,643,800 บาท ออก และหากมีความจ าเป็นต้องใช้ให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ15 

น าเข้าที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติต่อไป   16 

ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 

รายการเงินเดือน 112,858,700 บาท และ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 4 ,600,500 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 18 

117,459,200 บาท  แต่สถาบันมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินในรายการเงินเดือน และเงินกองทุนส ารองเลี้ ยง19 

ชีพ รวมเป็นเงินจ านวน 126,259,200 บาท จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องของบประมาณจากกองทุนเพ่ือการ20 

พัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 8 ,800,000 บาท เพ่ือให้เพียงพอ21 

ต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้  ในการของบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิ ทยา ประจ าปี22 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) นี้ ได้ปรับลดจ านวนเงินจากแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (แผนงานบุคลากร23 

ภาครัฐ) ที่สถาบันได้เคยเสนอของบประมาณในครั้งแรก จากเดิมจ านวน 12 ,643,800 บาท คงเหลือ 24 

8,800,000 บาท เนื่องจากอัตราก าลังคน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีจ านวน 201 อัตรา จากแผนที่ตั้งไว้ 25 

210 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเลื่อนระดับและสรรหาอัตราทดแทนผู้ที่ได้รับการปรับเลื่อนระดับ จ านวน 4 26 

อัตรา  และอยู่ระหว่างการสรรหาอัตราทดแทนผู้ที่ลาออก จ านวน 5 อัตรา และในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่27 

ประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้28 

น าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ครั้งที่ 2) 29 

จ านวน 8,800,000 บาท เสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 30 

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณที่ไดร้ับ ความจ าเป็นต้องใช้จริง งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

- เงินเดือน 
- เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

117,459,200 
112,858,700 

4,600,500 

126,259,200 
117,858,700 

8,400,500 

8,800,000 
5,000,000 
3,800,000 
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มติที่ประชุม 1 

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปี 2 

2562 (ครั้งที่ 2) จ านวนเงินทั้งสิ้น 8,800,000 บาท 3 

4.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 4 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวพริมา เกิดอุดม รักษาการผู้จัดการ5 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 6 

นางสาวพริมา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 7 

กค 0406.3/ว 238 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 8 

2563 ที่กรมบัญชีกลางได้จัดส่งกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ซึ่ง9 

ขอให้กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาด าเนินการ ดังนี้ 10 

1. จัดท าร่างตัวชี้ วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบที่11 

กรมบัญชีกลางก าหนด โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งและครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของทุน12 

หมุนเวียน ทั้งนี้ ร่างตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก่อน13 

จัดส่งให้แก่กรมบัญชีกาลางและที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ภายในวันที่ 14 

28 มิถุนายน 2562  15 

2. จัดให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการ16 

ประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) และผู้แทนทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะต้องแต่งตั้ง17 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือมอบหมายกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เข้าร่วม18 

ประชุมหารือ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) 19 

สถาบันได้จัดท า ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี20 

บัญชี 2563 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน21 

หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ของกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์22 

ปอเรชั่น จ ากัด) ที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมบัญชีกลาง ที่23 

ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) และคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยา24 

แห่งชาติ เพ่ือร่วมหารือและพิจารณาร่างตัวชี้วัดฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยา25 

แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว และให้26 

น าเสนอคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 27 

มติที่ประชุม 28 

เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 29 

2563 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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4.3 การปรับปรุงและจัดท าแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง2 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0220/ว 381 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 3 

เรื่อง การประชุมชี้แจงการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ได้4 

ข้อสรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนระดับ 5 

31 ของหน่วยงาน 6 

นอกจากนี้  ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 7 

ประจ าปีบัญชี 2562 ระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา สถาบันมาตร8 

วิทยาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด าเนินการดังนี้ 9 

1) ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 10 

พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ข้อย่อยที่ 1 การจัดให้มีหรือ11 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สถาบันจะต้องจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 -5 ปี) และ12 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนมุนเวียนพร้อม13 

ข้อเสนอแนะ 14 

 15 

2) ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่  2.1 การจัดท า16 

รายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) 17 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยจะต้องมีการทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์18 

สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ เป็นต้น 19 

สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ20 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้ง 3 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 21 

1. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 22 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5** ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสถาบันมาตรวิทยา23 

แห่งชาติ  **ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)   24 

3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25 

2560 - 2565) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 26 

โดยให้มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนระดับ 2 คือ 27 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ28 

ได้ด าเนินการทบทวนแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) พร้อมทั้ง29 

วิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว 30 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 31 

1. ควรใช้  OKR (Objective & Key Result) แทนการใช้  KPI (Key Performance 32 

Indicator)  33 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565))   34 

ควรก าหนดให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 35 

 36 

1 แผนระดับ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือ37 

จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซ่ึงจะรวมถึงแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการทุกระดับ 38 
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ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของการพัฒนา1 

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดังนี้ 2 

1. NQI ต้องมีในแผนระดับ 2 เมื่อมีการบูรณาการหน่วยงานในแผนระดับ 2 การ3 

ด าเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการในแผนระดับ 3 ก็จะง่ายไปด้วย 4 

2. NQI ในแผนระดับ 2 จะต้องตอบโจทย์เรื่องอะไร NQI Ecosystem (ระบบ5 

นิเวศโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ) คืออะไร และหน่วยงานภาครัฐไม่จ าเป็นต้องท าเองทั้งหมด 6 

ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ช่วยสนับสนุน/ส่งเสริมการท า testing เรื่องต่างๆ ส่วน7 

ภาครัฐควรท าเรื่อง accreditation และการท าให้ NQI อยู่ในเวทีระดับสากล 8 

3. ในล าดับถัดมา (แผนระดับ 3) จึงเป็นเรื่องของการจัดล าดับความส าคัญของ9 

เรื่องท่ี NQI จะต้องท าเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ เช่น BCG2 และ None BCG เป็นต้น 10 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานเพ่ิมเติมว่า NQI อยู่ในแผนระดับ 2 ในส่วนของประเด็นที่ 11 

4, 7, 8 และ 23 นอกจากนี้ NQI ยังได้บรรจุอยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย12 

และนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563-2570 แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและสร้าง13 

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน โปรแกรม 12 (P12) โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 14 

ซึ่ง P12 นี้จะท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 15 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  16 

ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 17 

1. ในล าดับแรก ต้องแสดงให้เห็นและเข้าใจว่า NQI มีความส าคัญ โดยการสร้าง18 

การรับรู้ ซึ่ง NQI สามารถตอบโจทย์ทั้ง 4 แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายและ19 

ยุทธศาสตร์ อววน.  ได้ดังนี้ 20 

1) NQI สร้างให้เกิด Quality Culture ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ21 

ได้ตระหนักรู ้22 

2) NQI ลดความเหลื่อมล้ าได้ โดยประชาชนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงสินค้า23 

และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม 24 

3) NQI ตอบโจทย์ความท้าทายใหญ่ เช่นการลดปริมาณขยะให้เหลือศูนย์ เป็นต้น 25 

4) NQI เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทั้งด้านการรุก 26 

(offensive) และการป้องกัน (defensive)  27 

2. ในล าดับถัดมาจึงเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 28 

และภาคประชาชน จนไปสู่การเป็น Global Network ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะต้องไม่หารือกันเอง แต่จะให้ผู้29 

มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่างๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลว่าต้องการอะไร เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ เช่น ให้30 

ปกป้องผู้บริโภค ให้ช่วยการส่งออก ให้ช่วยกีดกันการน าเข้า เป็นต้น นอกจากนี้ การด าเนินงานดังกล่าวต้อง31 

ก าหนดเป็นเชิงนโยบาย ไม่ให้เป็นเพียงบทความทางวิชาการ (Technical Paper) ที่ไม่สามารถดึงความสนใจ32 

และความร่วมมือจากผู้ก าหนดนโยบายของรัฐหรือผู้มีส่วนได้เสียได้เลย 33 

3. ท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า NQI มีผลกระทบอย่างไร แล้วจัดท าเป็น agenda 34 

น าเข้าที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ 35 

2 B=Bio Economy C=Circular Economy G=Green Economy 36 
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มติที่ประชุม 1 

1. เห็นชอบการปรับปรุงและจัดท าแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 2 

ธันวาคม 2560 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้ง 3 ฉบับ และมอบหมายให้สถาบันรับข้อเสนอแนะของที่3 

ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 4 

2. มอบหมายให้สถาบันด าเนินการตามข้อเสนอแนะของประธานกรรมการมาตร5 

วิทยาแห่งชาติ และน าเสนอ agenda ต่อที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ6 

นวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ 7 

4.4 แผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 8 

2563 9 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายจรัญ ยะฝา ประธานคณะท างานจัดท าแผน10 

บริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 11 

นายจรัญ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะต้องถูก12 

ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด้านที่ 4 การบริหาร13 

พัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  14 

คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ15 

คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2563 และรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 ต่อ16 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือ17 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2563 และรับทราบรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 18 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 19 

ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 20 

ระดับความเสี่ยงก่อน ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงหลัง สรุปผล 
4 x 3 = 12 

(สูงมาก) 
เครื่องมือซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่าอายุการใช้งานตามปกติ
อาจเกิดการช ารุดกะทันหัน 

3 x 1 = 3  
(ต่ า) 

ปิดความเสี่ยงได ้

3 x 3 = 9 
(สูง) 

สถาบันไมส่ามารถจดัหาเครื่องมือได้ทันตามแผน 3 x 3 = 9 (สงู) ด าเนินการต่อในปี 2563 

2 x 4 = 8 
(สูง) 

พนักงานไม่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 

2 x 4 = 8 (สูง) ด าเนินการต่อในปี 2563 เนื่องจาก
แผนเพื่อการพัฒนาพนักงานฯ ยัง
ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  21 

ประเภทความเสี่ยง 
รหัส 

ความเสีย่ง 
เหตุการณ์ความเสีย่ง หมายเหต ุ

ด้านการปฏิบัติงาน 3 x 3 = 9 
(สูง) 

สถาบันไมส่ามารถจดัหาเครื่องมือได้ทันตามแผน ด าเนินการตามแผนปิดความเสี่ยง
ต่อเนื่องจากปี 2562 

2 x 4 = 8 
(สูง) 

พนักงานไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 

ด าเนินการตามแผนปิดความเสี่ยง
ต่อเนื่องจากปี 2562 

ด้านกลยุทธ์ 3 x 3 = 9 
(สูง) 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักด้านมาตรวิทยาของ
ประเทศซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมถึง ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับ
อาเซียนมากขึ้น 

จัดท าแผนบริหารโอกาส ปี 2563 
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รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4 (1)  ทั้งนี้ สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือบริหาร1 

ความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4 (2)  2 

มติที่ประชุม 3 

1. รับทราบผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 4 

ประจ าปี 2562 5 

2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2563 6 

และคู่มือบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  7 

4.5 การสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (วาระลับ) 8 

- รายงานการประชุมวาระลับ - 9 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 10 

5.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 11 

นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ12 

ว่า ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตร13 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต้องรายงานผลการ14 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 15 

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้นจ านวน 5 ครั้ง 16 

ประกอบด้วย 17 

 การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2562 18 

 การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 19 

 การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 20 

 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 21 

 การประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2562 22 

(หมายเหตุ  การประชุมครั้งที่ 1 เป็นการประชุมของคณะกรรมการชุดเดิม) 23 

ซึ่งการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขต และความรับผิดชอบ 24 

โดยมีผลการด าเนินงาน เดือนมีนาคม – 9 สิงหาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 25 

1. จัดท ากฎบัตร แถลงต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 26 

2. สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 และ 2/2562  27 

3. ก ากับดูแลกิจการที่ดี  และการควบคุมภายใน 28 

4. สอบทานและติดตามระบบการตรวจสอบภายใน 29 

5. สอบทานประเมินการบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   30 

6. สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 

1. การสอบทานงบการเงิน 32 

 สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 และ 2/2562 ผลสอบทานไม่พบประเด็นใดที่เป็นสาระส าคัญ 33 

 34 

 35 
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2.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายใน 1 

2.1 สอบทานการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (พนักงานสถาบันจ านวน 2 คน น าเครื่องมือสอบเทียบของ2 

สถาบันไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง) 3 

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง กรณีร้องให้เพิกถอนค าสั่งชดใช้ค่าเสียหายที่สถาบันเรียกร้องให้4 

ช าระค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นเงิน 27,583.50 บาท/ชดใช้คืนคนละ 13,791.75 บาท ผลมีดังนี้ 5 

1) นายเอกชัย พุฒทิตวงศ์ ช าระตามค าพิพากษาของศาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 แต่ยื่นอุทธรณ์6 

ค าสั่งปลดจากการเป็นพนักงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 7 

2) นายธนภณ วุฒิวสุธร ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีค าสั่งปลดจากการเป็นพนักงาน 8 

และการชดใช้ค่าสินไหมคืนสถาบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  9 

2.2 สอบทานผลความคืบหน้าคดีของสถาบันจ านวน 7 คดี 10 

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ และมีการติดตามของสถาบันฯ อย่างใกล้ชิด 11 

3.  สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน 12 

 สอบทานการด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามขอบเขตภาระหน้าที่ 13 

ความรับผิดชอบความเป็นอิสระ ของผู้ตรวจสอบภายใน 14 

4.  สอบทานประเมินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 15 

 สอบทานการบริหารความเสี่ยงปี 2562 และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง 16 

ประจ าปี 2563  อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนงานของคณะท างานด้านความเสี่ยงของสถาบัน 17 

5. สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 18 

ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.19 

61 - ก.ค.62) สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนด โดยคณะกรรมการได้แนะน าให้ผู้ตรวจสอบภายในปรับ20 

แผนงานตามความเหมาะสมกับระยะเวลา และให้บริหารจัดการแผนงานให้ตรงตามระยเวลาที่ก าหนดไว้ใ น21 

แผนงาน  22 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีความเห็นว่า ควรน าวาระเรื่อง รายงานของ23 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไปบรรจุไว้ในวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จะมีความเหมาะสมกว่าบรรจุไว้ใน24 

วาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 25 

มติที่ประชุม 26 

เห็นชอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้สถาบันน าวาระ27 

เรื่อง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไปบรรจุไว้ในวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุม28 

คราวถัดไป 29 

5.2 งบการเงินสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 3/2562 (ปีงบประมาณ)  30 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 31 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร32 

กลาง เป็นผู้รายงานต่อทีป่ระชุม 33 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา34 

แห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 51 (1) 35 

ก าหนดให้จัดท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ ารายไตรมาสเสนอผู้อ านวยการเพ่ือทราบ ภายใน 45 วัน 36 
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นับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสหนึ่งๆ ในการนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงขอรายงานงบการเงิน ประจ าปี 2562 1 

ไตรมาสที่ 3/2562 (ปีงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 2 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และปีงบประมาณ 2561 3 

 4 

 5 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ 2562 งวด 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 1 

2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ ปีงบประมาณ2561 2 

 3 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและขอข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับไตร4 

มาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย เพ่ือจะได้ทราบว่าจะมีเงินเหลือเพียงพอส าหรับ5 

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 6 

นายรภัทร รายงานเพ่ิมเติมว่า ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่  4 7 

(กรกฎาคม-กันยายน 2562) จะมีจ านวนเงินไม่เกินกว่าเงินรายได้ที่เหลืออยู่ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน8 

ของสถาบันในปี 2562  9 

มติที่ประชุม 10 

รับทราบและมอบหมายให้สถาบันรายงานตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับไตร11 

มาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ให้ที่ประชุมทราบด้วยส าหรับการน าเสนองบการเงินสถาบันมาตรวิทยา12 

แห่งชาติ ไตรมาสที ่3 ในปีถัดไป 13 

5.3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 และการติดตามระบบการ14 

บริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีบัญชี 2562 15 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวพริมา เกิดอุดม รักษาการผู้จัดการ16 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 17 

นางสาวพริมา รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้  18 

1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  19 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด ณ วันที่ 15 20 

สิงหาคม 2562 สถาบันมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้มากกว่าเป้าหมาย ตาม21 

แผนในไตรมาสที่ 1 - 4 จ านวน 14 ตัวชี้วัด (รอบ 10.5 เดือน) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของ22 
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แผนในไตรมาสที่ 1 - 4 จ านวน 5 ตัวชี้วัด (รอบ 10.5 เดือน) อย่างไรก็ตามคาดว่าตัวชี้วัดดังกล่าวทุกตัวชี้วัด 1 

จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 2 

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปี 2562 3 

จ านวน 31 งาน / โครงการ จ านวนเงิน 105.5999 ล้านบาท มีดังนี้ 4 

1. งาน / โครงการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จทันภายใน 30 กันยายน 2562 5 

จ านวนทั้งสิ้น  21 งาน / โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.74 6 

2. งาน / โครงการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 10 งาน / โครงการ 7 

คิดเป็นร้อยละ 32.26 8 

2) การติดตามระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง 9 

ประจ าปีบัญชี 2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  10 

 ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 11 

“กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  โดยกรมบัญชีกลาง  ตัวชี้วัดร่วมด้านที่ 12 

5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาท13 

คณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อย่อยที่ 2 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงาน14 

ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน โดยประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา คือ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน15 

ที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอโดยจะได้ระดับคะแนน 5 เมื่อมีการติดตามผลการ16 

ปฏิบัติงานที่ส าคัญครบถ้วน 5 ด้าน เป็นรายไตรมาส สถาบันจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ รวม 5 17 

ด้าน ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ 18 

ผลการปฏิบัติงานด้าน/เร่ือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) 

2.20 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.3 (2) 

ด้านที่ 2 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล) 

3.25 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.3 (3) 

ด้านที่ 3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล) 

1.40 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.3 (4) 

หมายเหตุ : ด้านที่ 4 คือ ผลการด าเนินการด้านการเงิน ซึ่งได้รายงานแล้วในหัวข้อที่ 1)  19 

ด้านที่ 5 คือ ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ซึ่งได้20 

รายงานแล้วในหัวข้อที่ 1) 21 

มติที่ประชุม 22 

 รับทราบ 23 

5.4 รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 24 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร25 

กลาง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 26 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มี27 

การด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งเป็นจ านวนคดีที่อยู่ในแต่ละศาล ดังนี้ 28 

 29 
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1. ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 3 คดี  1 

1.1) กรณีอาคารผดุงมาตร อยู่ระหว่างรอศาลปกครองสูงสุดแจ้งนัดฟังค า2 

พิพากษา   3 

1.2) กรณี นายธนภณ วุฒิวสุธร ถูกฟ้องละเมิดการน าเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว 4 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 5 

1.3) กรณี นายเอกชัย พุฒฑิตวงศ์ ฟ้องคดีเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง กรณี6 

ถูกปลดออกจากการเป็นพนักงาน  อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 7 

2. ศาลปกครองกลาง จ านวน 1 คดี   8 

กรณีพนักงาน 3 คน ยื่นฟ้องสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่องระเบียบสถาบัน9 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานของพนักงาน พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่างการ10 

พิจารณาของศาลปกครองกลาง 11 

3. ศาลแรงงงานกลาง จ.นนทบุรี  จ านวน 1 คดี  12 

ค าพิพากษาศาลแรงงานอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ที่ 1298/2562 เมื่อวันที่ 27 13 

พฤษภาคม 2562 พิพากษายกค าพิพากษาศาลแรงงานกลาง โดยย้อนส านวนให้ศาลแรงงานกลางฟัง14 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วมีค าพิพากษาใหม่ต่อไป (ศาลนัดฟังค าพิพากษา15 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562) ศาลแรงงานกลาง นัดวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทนายโจทก์ไม่มาศาล ศาลนัด16 

ครัง้ต่อไปวันที่ 5 กันยายน 2562 17 

4. สภ. คูคต จ านวน 1 เรื่อง/คดี   18 

กรณีเครื่องมือของสถาบันถูกโจรกรรมระหว่างการเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติงาน  19 

อยู่ระหว่างการด าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรคูคต 20 

5. ศาลจังหวัดธัญญบุรี  21 

 เรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน พ.ศ. 2550 อยู่ระหว่างด าเนินคดี22 

จ านวน 36 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 23 

5.1 มีค าพิพากษาแล้ว 1 คดี ค าพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขด าที่ 24 

ม 434/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ม 705/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  จ าเลย นางสาวเสาวนีย์หรือ25 

อภิญญาพัชญ์ รัตนในโกมลหรือสามัตถิยะกุล ให้จ าเลยคืนเงิน 17,370 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 26 

ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 27 

5.2 สถาบันถอนฟ้อง 1 คดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  จ าเลย นายทัศน์พล 28 

หรือ ศุภวัฒน์ สายแก้ว ช าระเงินคืนตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันนัดสืบพยาน เมื่อวันที่ 22  กรกฏาคม 29 

2562 คดีหมายเลขด าที่ ม 468/2562 30 

5.3 ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดไกล่เกลี่ย จ านวน 16 คดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 31 

2562  ศาลจังหวัดธัญบุรีได้มีรายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขด าที่ 333/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 32 

2562  โดยทนายจ าเลยเสนอขอช าระหนี้ตามฟ้อง ผ่อนช าระขั้นต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท ให้เสร็จ33 

ภายในระยะ 2 ปี  ระหว่างผ่อนช าระหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย หากผิดนัดยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  34 

ข้อเสนอดังกล่าว ผมว. จะน ามาเสนอ กมว. เพ่ือพิจารณา โดยจะนัดไกล่เกลี่ยครั้งต่อไปในวันที่ 12 กันยายน 35 

2562    36 

 37 
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5.4 ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดไกล่เกลี่ย จ านวน 3 คดี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 1 

โดยให้มีเงื่อนไขเป็นไปตามรายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขด าที่ 333/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562  2 

โดยทนายจ าเลยเสนอขอช าระหนี้ตามฟ้อง ผ่อนช าระข้ันต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท ให้เสร็จภายในระยะ 3 

2 ปี  ระหว่างผ่อนช าระหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย หากผิดนัดยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ข้อเสนอ4 

ดังกล่าว ผมว. จะน ามาเสนอคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา    5 

5.5 อยู่ระหว่างการนัดสืบพยาน 5 คดี     6 

5.6 อยู่ระหว่างเตรียมยื่นฟ้องต่อศาล 10 คด ี7 

มติที่ประชุม 8 

รับทราบ 9 

เลิกประชุม เวลา 12.40 น. 10 

 11 

 12 

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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