
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 1 
ครั้งท่ี 1/2563 2 

วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563  เวลา 15.30 น. 3 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารพระจอมเกล้า 4 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  5 
ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพฯ  6 

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

ผู้มาประชุม 8 
1. นายสรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ประธานอนุกรรมการ 9 

 วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10 
2. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์  อนุกรรมการ 11 
3. นายวรบุตร วภักด์ิเพชร ผู้แทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ 12 
4. นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา อนุกรรมการ 13 

 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 14 
5. นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 15 
6. นางอัจฉรา  เจริญสุข  ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม 17 
1. นายอนุสรณ์ ทนหม่ืนไวย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 18 
2. ร.ท.อุทัย  นรน่ิม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 19 
3. นายรภัทร  โพธิวัชร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 20 
4. นางสาวพริมา  เกิดอุดม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 21 
5. นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 22 
6. นางสาวลักขณา  ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 23 
7. นางสาวมนัญชยา  แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 24 
8. นายสิทธรัฐ  ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 25 
9. นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 26 
10. นายชูศักด์ิ เช้ือสาย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 27 
11. นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 28 
12. นางสาวพรพิมล วรดิถี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 29 
13. นายทศพร เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 30 

เริ่มประชุมเวลา 15.45 น. 31 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 32 
-ไม่มี- 33 

 34 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 

รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 2 
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 3 

ฝ่ายเลขานุการ  รายงานให้ที ่ประชุมทราบว่า ได้แจ้ง เวียนรายงานการประชุมคณะ 4 
อนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งท่ี 1/2562 ให้อนุกรรมการทุกท่านพิจารณา5 
แล้วน้ัน ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข 6 

มติท่ีประชุม 7 
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งท่ี 8 

1/2562 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 9 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 10 

-ไม่มี- 11 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 12 

4.1 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปีงบประมาณ 2563 13 

  ตามท่ีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้จัดทําคําของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563 เสนอ14 
ต่อสํานักงบประมาณ จํานวน 1,126,789,100 บาท และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 460,259,600 15 
บาท โดยผ่านการพิจารณางบประมาณข้ันกรรมาธิการแล้ว คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 395,483,000 16 
บาท ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี 17 
  18 

 
แผนงาน 

 
ปี 2562 
(ตาม 
พรบ.) 

 
ปี 2562 

(ปรับฐาน)

ปี 2563 
ขั้นกรรมาธิการเพ่ิมข้ึน /

(ลดลง) จากปี 2562 
(ปรับฐาน) 

ขั้นคําขอ ร่าง พ.ร.บ. ข้ัน
กรรมาธิการ ล้านบาท ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 119.3492 123.5945 150.6112 128.3103 128.3103 4.7158 3.82 
2. แผนงานพ้ืนฐาน 93.2579 89.0126 200.7422 86.1714 86.1714 -2.8412 -3.19 
    1. สร้างพ้ืนฐานระบบมาตร
วิทยาของประเทศ 

27.1971 27.1971 64.1533 21.6830 21.6830 -5.5141 -20.27 

    2. สร้างเครือข่ายด้านมาตร
วิทยา 

64.5608 60.3155 127.8497 62.9884 62.9884 2.6729 4.43 

    3. สร้างผลกระทบด้านมาตร
วิทยาต่อประชาชน/สังคม 

1.5000 1.5000 8.7392 1.5000 1.5000 - - 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 177.1669 234.4254 687.0860 184.5099 143.4963 -90.9291 -38.79 
   1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้ านวิ ทยาศาสต ร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

177.1669 177.1669 603.8535 141.4947 100.4811 -76.6858 -43.28 

   2. แผนงานยุทธศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม 
 

- 57.2585 83.2325 43.0152 43.0152 -14.2433 -24.88 
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แผนงาน 
ปี 2562 
(ตาม 
พรบ.) 

ปี 2562 
(ปรับ
ฐาน) 

ปี 2563 
ข้ันกรรมาธิการเพ่ิมข้ึน 
/(ลดลง) จากปี 2562 

(ปรับฐาน) 

ข้ันคําขอ ร่าง พ.ร.บ. ขั้น
กรรมาธิการ 

ล้านบาท ร้อยละ 

4. แผนงานบูรณาการ 116.1273 58.8688 88.3497 61.2680 37.5050 -21.3638 -36.29 
   1.แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

53.0314 53.0314 71.1897 46.7693 23.8721 -29.1593 -54.98 

   2. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ  และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล 

5.8374 5.8374 17.1600 14.4987 13.6329 7.7955 133.54 

   3. แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

57.2585 - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 4 แผนงาน 505.9013 505.9013 1,126.7891 460.2596 395.4830 -110.4183 -21.83 
  ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความจําเป็นในการดําเนินการ1 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจในงานและโครงการต่างๆ สถาบันจึงขอนําเสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการ2 
พัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติมจากงบประมาณประจําปี รวม 2 แผนงาน 23 งาน / 3 
โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 124,903,300 บาท ต่อคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 4 
โดยสรุปได้ดังน้ี 5 
       6 

แผนงาน / กิจกรรม 
จํานวน 

(โครงการ) จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

เดิม* ใหม่ งบลงทุน งบดําเนินงาน รวมท้ังส้ิน 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 - - 4,436,000 4,436,000 
2. แผนงานพ้ืนฐาน 17 5 42,425,200 78,042,100 120,467,300 
    1. กิจกรรมสร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของ
ประเทศ 

3 1 16,500,000 10,463,000 26,963,000 

    2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา     9 3 5,960,000 63,933,100 69,893,100 
    3. กิจกรรมสร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อ
ประชาชน/สังคม 

4 1 - 3,646,000 3,646,000 

    4. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารองค์กร 1 - 19,965,200 - 19,965,200
รวม 18 5 42,425,200 82,478,216 124,903,300

หมายเหตุ : โครงการเดิมคือ โครงการท่ีอยู่ในคําของบประมาณประจําปี 2563 จํานวน 1,126,789,100 บาท 7 
สถานะเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 จํานวน 222,720,980.50 บาท 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
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 1 
แผนการใช้เงินกองทุน 

เพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
(แยกตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีขอใช้ (ล้านบาท) ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบดําเนินงาน งบลงทุน 

แผนบุคลากรภาครัฐ 4,436,000.00  
12 เดือน  

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ทศพร เอียดคง 
/ ฝบ. 

แผนงานพื้นฐาน - กิจกรรมท่ี 1 สร้างพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ  
1.1 การพัฒนาและสถาปนาความสามารถด้านการวัดใหม่/พัฒนาวัสดุอ้างอิงและทดสอบความชํานาญ 
จัดหาเพื่อทดแทนชุดสอบเทียบไมโครโฟน
มาตรฐานระดับปฐมภูมิ (Pressure Sensitivity 
Reciprocity calibration System) เดิม และ
ขยายขีดความสามารถทางด้านการวัด Pressure 
Sensitivity ในช่วงความถี่ต่ํา 2Hz to 20Hz และ 
Phase Sensitivity ของไมโครโฟน 

  16,500,000.00
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

สุรัตน์ ลีอุดม
วงศ์ / กสท. 

1.2 การพัฒนาและดํารงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบคุณภาพและสร้างการยอมรับใน
ความสามารถทางการวัด 
ของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ 

2,500,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

พรชนก  
จรรยาวดี / 

กสป. 
1.3 การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร (3,712,000 บาท)
ค่าอบรม ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ 
 

1,612,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ทศพร เอียดคง 
/ ฝบ. ค่าอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ 

 
2,100,000.00

1.4 ความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรวิทยากับต่างประเทศ 
ความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรวิทยากับสถาบันมาตร
วิทยาในต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ  
และหน่วยงานต่างประเทศ 
 

4,251,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ณัฐพล จารัตน์ 
/ กสอ. 

แผนงานพื้นฐาน - กิจกรรมท่ี 2 สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา  
2.1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับทุติยภูมิ 
จัดหาวัสดุเพ่ือให้บริการสอบเทียบ จําหน่าย 
เครื่องมือด้านความแข็ง แรง แรงบิด  
และการทดสอบทางกล 

2,700,000.00 
10 เดือน 

(1 ธันวาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ณัฐพล แสนคํา 
/ ฝช. 

พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

2,500,000.00 500,000.00 
1.25 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
31 ธันวาคม 2563) 

นฤดม นวลขาว 
/ ฝน. 

 2 
 3 



- 5 - 
 
 
 1 

แผนการใช้เงินกองทุน 
เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 

(แยกตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีขอใช้ (ล้านบาท) ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบดําเนินงาน งบลงทุน 
2.2 การบริหารและพัฒนาสถาบัน 
2.2.1 ด้านงานบริหารทั่วไป (18,159,000 บาท) 
งานบริหารท่ัวไป 14,319,000.00   

  

1 ปี 
(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

รภัทร โพธิวัชร์ 
/ ฝบ. งานจ้างเหมาบริการ 3,840,000.00

งานปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ อาคาร
ผดุงมาตร (ระยะท่ี 1) 

  1,500,000.00  
9 เดือน 

(1 มกราคม 2563 - 
30 กันยายน 2563) 

ชูศักด์ิ เช้ือสาย 
/ ฝบ. 

งานติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) เพิ่มเติม 
อาคารผดุงมาตร 

  2,140,000.00 
9 เดือน 

(1 มกราคม 2563 - 
30 กันยายน 2563) 

ชูศักด์ิ เช้ือสาย 
/ ฝบ. 

งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟ 
ของอาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการ
ส่ันสะเทือน 

      570,000.00 
9 เดือน 

(1 มกราคม 2563 - 
30 กันยายน 2563) 

ชูศักด์ิ เช้ือสาย 
/ ฝบ. 

งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร 
เพื่อพัฒนาองค์กรในด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

    1,292,000.00   1,250,000.00 
9 เดือน 

(1 มกราคม 2563 - 
30 กันยายน 2563) 

ชูศักด์ิ เช้ือสาย 
/ ฝบ. 

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 
 

685,000.00  
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ทศพร เอียดคง 
/ ฝบ. 

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน  
นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง  
ประจําปีประเมิน พ.ศ. 2562 

 
9,446,000.00  

1 ปี 
(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ทศพร เอียดคง 
/ ฝบ. 

เงินสํารองจ่ายกรณีค่าตอบแทนการออกจากงาน  
และกรณีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้สถาบันจ่ายเงิน 

 
25,950,000.00  

1 ปี 
(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ทศพร เอียดคง 
/ ฝบ. 

2.2.2 งานด้านสารสนเทศ 
บํารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองสํารองไฟ  
และอุปกรณ์เครือข่าย (Hardware) 

    2,122,100.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

วโรดม ขวัญ
เผือก / ฝน. 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าสําหรับพนักงานและ
ผู้บริหาร 

 1,079,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

ยุทธนา  
ทิพาพงษ์ผกา
พันธ์ / ฝน. 

 2 
 3 
 4 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

แผนการใช้เงินกองทุน 
เพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 

(แยกตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีขอใช้ (ล้านบาท) ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบดําเนินงาน งบลงทุน 
แผนงานพื้นฐาน - กิจกรรมท่ี 3 สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม 
3.1 การสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาสู่สังคมไทย 

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อ
ปรับปรุงงานบริการ สร้างผลกระทบ 
จัดทําแผนบริหารความเส่ียง และทบทวน
ยุทธศาสตร์ ประจําปี 2563 

397,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 

2563) 

นฐภร วิกรานตเสวี  
และ สุกัญญา กิจวิธี / 

ฝน. 

การสํารวจความต้องการในบริการด้านมาตร
วิทยาของประเทศไทย ประจําปี 2563 

500,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 

2563) 

นฐภร วิกรานตเสวี  
และ สุกัญญา กิจวิธี / 

ฝน. 

พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ประโยชน์ของ
มาตรวิทยาสู่สังคม 

890,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 

2563) 

นฤดม นวลขาว 
/ ฝน. 

สร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการส่ือสารในยุคดิจิทัล 

1,280,000.00   
1 ปี 

(1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 

2563) 

ประสิทธ์ิ   
บุปผาวรรณา / 

กสอ. 

ขับเคล่ือนโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางคุณภาพของประเทศ 

579,000.00   
10 เดือน 

(1 ธันวาคม 2562 
- 30 กันยายน 

2563) 

อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
/รอง ผมว. 

แผนงานพื้นฐาน - กิจกรรมท่ี 4 สร้างเสริมศักยภาพของการบริหารองค์กร 

พัฒนาระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบบุคคลากรอิเล็กทรอนิกส์ 

  19,965,200.00  

12 เดือน 
(1 มีนาคม 2563 - 

28 กุมภาพันธ์ 
2564) 

ธนัญชัย เทศวิรัช / 
ฝน. 

รวมทั้งส้ิน
 

82,478,100.00 
 

42,425,200.00  +  = 124,903,300 บาท 
งบดําเนินงาน งบลงทุน 
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ท่ีประชุมได้อภิปรายและมีความเห็นว่า สถาบันควรมีการจัดทําแผนการใช้เงินในกองทุน เพ่ือ1 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา เพ่ือสํารองไว้ใช้หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน หรือเหตุฉุกเฉินต่อไปในอนาคต 2 

มติท่ีประชุม 3 
1. เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปีงบประมาณ 4 

2563 อันได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพ้ืนฐาน จํานวนท้ังสิ้น 124,903,300 บาทและให้นําเสนอต่อ5 
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาต่อไป 6 

2. มอบหมายให้สถาบันพิจารณาดําเนินการตามความเห็นของท่ีประชุม 7 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 8 
5.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และผลการดําเนินงาน 9 
ประจําปี 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 10 

  ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ร.ท.อุทัย นรน่ิม ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยา11 
แห่งชาติ เป็นผู้นําเสนอผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และผลการดําเนินงาน ประจําปี12 
งบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 13 

ร.ท. อุทัย นรน่ิม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 14 
ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันพุธท่ี 19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระ15 
ท่ี 4.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 16 
2562 ซ่ึงในแผนปฎิบัติการได้รวมแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนประจําปี 2562 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  105,599,900 บาท  17 

และในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพุธท่ี 11 กันยายน 18 
2562 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระท่ี 4.1 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการ19 
พัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปีงบประมาณ 2562 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือ20 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 2) จํานวนเงิน 8,800,000 บาท  21 

รวมการอนุมัติขอใช้เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 22 
114,399,900 บาท มีผลสรุปการดําเนินงานดังน้ี 23 

 24 

รายการ จํานวน
โครงการ

ผลการใช้เงิน 
(บาท) 

ผลการใช้เงิน 
(ร้อยละ) 

ความสําเร็จ
ของ

โครงการ 
(ร้อยละ) 

1. โครงการท่ีดําเนินงานแล้วเสร็จ  
และปิดเงินคืนกลับเข้ากองทุนแล้ว 28 83,128,900.00 72.67 80.00 

2. โครงการท่ียังไม่ครบกําหนด 
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 1 2,000,000.00 1.75 2.86 

3. โครงการได้รับอนุมัติ 
ให้ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 5 28,771,000.00 25.15 14.29 

4. โครงการท่ีขออนุมัติยกเลิก 1 500,000.00 0.44 2.86 
รวม 35  114,399,900.00 100.00 100.00 

 25 
 26 
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มติท่ีประชุม 1 
รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา แผนผลการ2 

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 3 
5.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี4 
งบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 5 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและ6 

ยุทธศาสตร์ เป็นผู้นําเสนอผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี7 
งบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 8 

นางสาวพริมา เกิดอุดม รายงานให้ท่ีประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังน้ี 9 
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 10 
ตามท่ีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 11 

จํานวน 505.9013 ล้านบาท และโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน Development 12 
Policy Loan (DPL) จํานวน 28.1520 ล้านบาท และงบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งท่ี 13 
1/2562 จํานวน 105.5999 ล้านบาท ครั้งท่ี 2/2562 จํานวน 8.80 ล้านบาท รวมเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 648.4532 14 
ล้านบาท  15 

สถาบันได้ดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 16 

งบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีผลการใช้จ่ายเงินดังน้ี 17 

เงินกองทุน 
เพ่ือการพัฒนาระบบ 

มาตรวิทยา/ แหล่งเงินอ่ืน 

งบประมาณ
ปี 2562 
(พรบ.) 

ผล 

(ผูกพัน) 

ร้อยละ 

(ผูกพัน) 
คงเหลือ 

ผล 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 

(จ่ายจริง) 
คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 128.15 128.15 100.00 - 127.67 99.62 0.48 
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

198.86 148.79 74.82 50.07 129.59 65.17 69.26 

3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนา
ศักยภาพด้าน 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

177.17 166.94 94.22 10.23 108.05 60.98 69.12 

4. แผนงานบูรณาการ 116.13 98.75 85.04 17.38 90.06 77.55 26.07 
5. โครงการพัฒนาระบบมาตร

วิทยาแห่งชาติ ระยะท่ี 3 
ภายใต้ โครงการเงินกู้เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
Development Policy 
Loan : DPL 

28.15 17.10 60.74 11.05 17.10 60.74 11.05 

รวมท้ังส้ิน 648.4532 559.7194 86.32 88.7338 472.4658 72.86 175.9874 
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(2) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 1 
สถาบันได้กําหนดเป้าประสงค์การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นท่ียอมรับ 2 

ในระดับสากล  ท่ีมีบทบาทสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  3 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีตัวช้ีวัด รวมท้ังสิ้น จํานวน 19 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสถาบันมีผล 4 
การดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดท่ีได้มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายของแผนในไตรมาสท่ี 4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 5 
จํานวน 19 ตัวช้ีวัด ตามแนวทางการดําเนินงานท่ี 1 - 4 ดังน้ี 6 
1.  แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : สร้างพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ 7 

รายละเอียดกิจกรรม 

แผนทั้งปี 
(ผลไตรมาสที่ 

1-4) 
รอบ 12 
เดือน 

ผล คิดเป็น 
% ของแผน 
ไตรมาส 1-4 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 

61) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 

62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 

62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 

62) 
แผน/(ผล) 

1.1 จํานวนขีดความสามารถทางการ
วัดท่ีได้รับการพัฒนา (รายการวัด) 

63 
(70) 111.11% - 

(1) 
3 
(3) 

7 
(8) 

53 
(58) 

1.2 จํานวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการ
พัฒนา (รายการ) 

25 
(26) 104.00% - 

(-) 
- 
(-) 

- 
(1) 

25 
(25) 

1.3 จํานวนนวัตกรรมด้านการวัด
ต้ นแบบการวั ด ท่ี ส ร้ าง สํ า เ ร็ จ 
(รายการ) 

10 
(15) 150.00% - 

(-) 
1 
(1) 

2 
(2) 

7 
(12) 

1.4 จํานวนการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหว่างประเทศท่ีเป็นทางการ 
(รายการวัด) 

10 
(18) 180.00% - 

(1) 
- 

(0) 
2 
(4) 

8 
(13) 

2.  แนวทางการดําเนินงานท่ี 2 : สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา 8 

รายละเอียดกิจกรรม 

แผนท้ังปี 
(ผลไตรมาสที่ 

1-4) 
รอบ 12 เดือน 

ผล คิดเป็น 
% ของแผน 
ไตรมาส 1-

4 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 

61) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 

62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 

62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 

62) 
แผน/(ผล) 

2.1 จํานวนความสามารถท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ (CMC) (รายการ) 

30 
(32) 106.67% - 

(-) 
- 
(-) 

11 
(11) 

19 
(21) 

2.2 จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน (NQI) 
(กจิกรรม) 

6 
(6) 100.00% - 

(-) 
- 

(1) 
- 

(1) 
6 
(4) 

2.3 จํานวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/
ชมรมมาตรวิทยา (กิจกรรม) 

30 
(30) 100.00% - 

(3) 
3 

(10) 
5 
(1) 

22 
(16) 

2.4 จํานวนรายการเปรียบเทียบผล
การวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
ภายในประเทศ (รายการ) 

50 
(64) 128.00% - 

(-) 
- 
(-) 

5 
(7) 

45 
(57) 

2.5 จํานวนรายการวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ และให้คําปรึกษา
ด้านมาตรวิทยา (รายการ) 

4,800 
(6,054) 126.13% 500 

(1,484) 
1,000 
(1,550) 

1,500 
(1,443) 

1,800 
(1,577) 

 9 
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3.  แนวทางการดําเนินงานท่ี 3 : สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม 1 

รายละเอียดกิจกรรม 

แผนท้ังปี 
(ผลไตรมาสท่ี 

1-4) 
รอบ 12 
เดือน 

ผล คิดเป็น 
% ของ
แผน 

ไตรมาส 1-
4 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 

61) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 

62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย. 62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 

62) 
แผน/(ผล) 

3.1 จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน/
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในระบวนการผลิต/
พัฒนาทักษะแรงงาน (กิจกรรม)  

5 
(5) 100.00% - 

(1) 
- 

(1) 
- 
(-) 

5 
(3) 

3.2 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยา (คน-
วัน) 

1,800 
(2,725) 151.39% 100 

(692) 
800 
(609) 

600 
(1,034) 

300 
(390) 

3.3 จํานวนการนํานวัตกรรมไป
ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ (รายการ) 

8 
(9) 112.50% - 

(-) 
- 

(1) 
1 
(5) 

7 
(3) 

3.4 จํานวนกิจกรรมบูรณาการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการบริการภาค
สาธารณะและสังคม (กิจกรรม) 

8 
(10) 125.00% - 

(-) 
1 
(2) 

3 
(2) 

4 
(6) 

3.5 จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีดี 
( good practice guide) / วิ ธีการ
ทวนสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานภาคสาธารณะ (ฉบับ) 

5 
(5) 100.00% - 

(-) 
- 
(-) 

- 
(-) 

5 
(5) 

3.6 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
มาตรวิทยา (คน) 

1,800 
(2,243) 124.61% 100 

(462) 
800 
(541) 

600 
(503) 

300 
(737) 

3.7 จํานวนผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การแนะนําถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต (ราย) 

20 
(20) 100.00% - 

(-) 
- 

(1) 
- 

(7) 
20 
(12) 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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4.  แนวทางการดําเนินงานท่ี 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารองค์กร 1 

รายละเอียดกิจกรรม 

แผนท้ังปี 
(ผลไตรมาสท่ี 
1-4) 
รอบ 12 เดือน 

ผล คิดเป็น 
% ของแผน 
ไตรมาส 1-
4 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – 
ธ.ค. 61) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค. 62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย. 62) 
แผน/(ผล) 

ไตรมาส 4 
( ก . ค .  – 
ก.ย. 62) 
แผน/(ผล) 

4.1 จํานวนขีดความสามารถการ
วัดระดับปฐมภู มิ ท่ี ได้ รับการ
พัฒนา (รายการ) 

2 
(4) 200.00% - 

(-) 
- 
(-) 

- 
(-) 

2 
(4) 

4.2 จํานวนผลงานวิชาการท่ี
ได้ รับการตี พิม พ์ เผยแพ ร่ ใน
วา รสา ร วิช าก า ร ท้ั ง ใ นและ
ต่างประเทศ (เร่ือง) 

30 
(30) 100.00% - 

(-) 
- 
(-) 

5 
(11) 

25 
(19) 

4.3 ร้อยละความสําเร็จของการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 6 
ระบบ (ร้อยละ) 

100 
(100.00) 100.00% - 

(16.67) 
- 

(30.83) 
- 

(30.83) 
100 

(21.67) 

มติท่ีประชุม 2 
รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 

ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 4 
5.3 รายงานงบการเงินสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจําปี 2562 ไตรมาสท่ี 4/2562 5 
(ปีงบประมาณ) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 6 
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลางเป็น7 

ผู้รายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี  และการงบประมาณ พ.ศ. 8 
2542 ข้อ  51  (1 )  กํ าหนดใ ห้ จัดทํ า งบ ดุล  และงบกําไรขาดทุน  ประจํารายไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร  9 
เพ่ือทราบ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดไตรมาสหน่ึงๆ น้ัน  10 

นายรภัทร โพธิวัชร์ รายงานให้ท่ีประชุมว่า งบการเงินของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจําปี 11 
2562 ไตรมาสท่ี 4/2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังน้ี 12 
 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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สรุปข้อมูลท่ีสําคัญทางการเงิน 1 

งบแสดงฐานะการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และปีงบประมาณ 2561 2 

(หน่วย : บาท) 3 

 4 
(หน่วย : บาท) 5 

 6 
   7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปีงบประมาณ 2562 สําหรับงวด 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี  1 
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ ปีงบประมาณ 2561 2 

(หน่วย : บาท) 3 

 4 
   5 
งบกระแสเงินสด ปีงบประมาณ 2562 สําหรับงวด 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 6 
2562 และ ปีงบประมาณ 2561 7 

(หน่วย : บาท) 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
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(หน่วย : บาท) 1 

 2 
มติท่ีประชุม  3 
รับทราบ  4 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 5 
 -ไม่มี- 6 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 7 
 8 
นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร นางอัจฉรา  เจริญสุข 9 

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 10 

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบวาระท่ี 5.1 รวมการอนุมัติขอใช้เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 2 คร้ัง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11 
114,399,900 บาท ตามเอกสารแนบ (1) 12 



เอกสารแนบ (1) -1 

สรุปรวมรายการอนุมัติขอใช้เงินกองทุนฯ ปี 2562 จํานวน 2 ครั้ง 35 งาน / โครงการ 
จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 114,399,900 บาท  

สรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ ณ 30 กันยายน 2562 ดังนี้  
งาน / โครงการ งบประมาณ สถานภาพการดําเนินงาน 

1.   โครงการรับรองวัสดุอ้างอิง Charpy Impact ตามมาตรฐาน ASTM 
E23 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า ความปลอดภัยยานยนต์

3,959,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 1,522,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” ด้วยระบบ
มาตรวิทยา 830,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการพัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วพร้อมด้วย
อาคารห้องปฏิบัติการ (ห้องแลปกึ่งสําเร็จรูปแบบคอนเทนเนอร์) เพื่อ
สนับสนุนการบังคับการใช้งานด้านจราจรและคมนาคมของประเทศและ
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย 

3,500,000 - ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการถึง 
31 มี.ค. 63 

5. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ําระดับปฐมภูมิ
ด้วยปรากฏการณ์โจเซฟสัน (Josephson effect) 
 

5,130,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

6. การขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการจัดหาเคร่ืองมือ (ฟิสิกส์) 
จากผู้ขายต่างประเทศ ภายใต้โครงการเงินกู้ DPL 2,000,000 - โครงการต่อเน่ือง 2 ปี ส้ินสุด

ระยะเวลาโครงการ 30 ก.ย. 63 
7. โครงการทดแทนเคร่ืองมือเส่ือมสภาพสําหรับมาตรฐานการวัด
ทางด้านมิติ เพื่อบริการสอบเทียบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 5,200,000 - ขยายระยะเวลาส้ินสุด

โครงการถึง 30 มิ.ย. 63 

8. โครงการจัดหามาตรฐานแห่งชาติเพื่อทดแทนมาตรฐานเดิมท่ี
เส่ือมสภาพในสาขา Fixed Point Cells 6,100,000

- ปิดโครงการพร้อมคืนเงิน
คงเหลือกลับเข้ากองทุน
เรียบร้อยแล้ว 

9. การพัฒนาระบบคุณภาพและสร้างการยอมรับในความสามารถทางการวัดของประเทศ
บนเวทีระหว่างประเทศ 870,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

10. การอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ 1,200,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว

11. การอบรม ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ 1,700,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

12. ความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรวิทยาภายใต้ Asia Pacific 
Metrology Programme (APMP) 1,000,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

13. งานบริหารท่ัวไป 10,381,000 - ขยายระยะเวลาส้ินสุด
โครงการถึง 31 มี.ค. 63 

14. ค่าใช้จ่ายกรณีค่าตอบแทนการออกจากงาน และกรณีศาลมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดให้สถาบันจ่ายเงิน 
 

28,000,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

15. งานปรับปรุงระบบส่งลม (Air Compressor) ของอาคารผดุงมาตร 2,252,400 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

16. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน 5,502,700 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 



เอกสารแนบ (1) -2 

17. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน 8,864,000 - ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการถึง 
31 มี.ค. 63 

18. งานจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่าสําหรับพนักงานและผู้บริหาร 1,634,100 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

19. ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา และค่าวัสดุส้ินเปลือง 100,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

20. ค่าบํารุงรักษาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) 720,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

21. เช่าเครื่องพร้อมระบบศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสํารอง
ท่ีจําเป็น (Disaster Recovery Site) และอุปกรณ์เครือข่าย (Hardware) 826,000  - ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการถึง 
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22. การจัดหาระบบโทรศัพท์ IP Phone 400,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

23. ค่าไฟฟ้า 4,534,800 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

24. ค่าโทรศัพท์ 520,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

25. ค่าไปรษณีย์ 40,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

26. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต,e-mail, web server และการเชื่อมต่อภาย
นอก (Internet & Interconnection) 1,655,900 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 
27. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงงานบริการ 
สร้างผลกระทบ จัดทําแผนบริหารความเส่ียง และทบทวนยุทธศาสตร์ 
ประจําปี 2562 

500,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

28. การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการ
เผยแพร่ประโยชน์และองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่สังคม 890,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 
29. การจัดนิทรรศการ “โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
(National Quality Infrastructure : NQI)”  ในงาน Thai Tech Expo 
2019 

500,000
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากไม่มีการ
จัดงาน และคืนเงินกลับเข้ากองทุน
เรียบร้อยแล้ว  

30. งานจัดหาโปรแกรมระบบงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา 428,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

31. งานจัดหาโปรแกรม AutoCAD 160,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว

32. เงินเดือน 5,000,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

33. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 3,800,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ
กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 

34. การจัดหาวัสดุเพื่อให้บริการสอบเทียบ จําหน่าย เคร่ืองมือด้านความ
แข็ง แรง แรงบิด และการทดสอบทางกล 1,680,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว
35. การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาแก่
ภาคอุตสาหกรรม 3,000,000 - ปิดโครงการพร้อมคืนเงินคงเหลือ

กลับเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว 
รวมท้ังส้ิน 114,399,900   

 
 



เอกสารแนบ (1) -3 

คิดเป็นร้อยละความสําเร็จ ดังน้ี 
 

รายการ จํานวน
โครงการ ร้อยละ 

1. โครงการท่ีดําเนินงานแล้วเสร็จปิดเงินคืนกลับเข้ากองทุนแล้ว 26 80.00 
2. โครงการท่ียังไม่ครบกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 1 2.86 
3. โครงการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 5 14.28 
4. โครงการท่ีขออนุมัติยกเลิก 1 2.86 

รวมท้ังส้ิน 35 100.00 
 


