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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นายเขมทัต สุคนธสิงห์ ประธานอนุกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม แล้วดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม โดยมีสรุปผลการประชุม ดังน้ี 

 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบยีบวาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

1. ประธานอนุกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเข้าใจแนวความคิด
Business Continuity Plan (BCP) ซึ่งสถาบันจะต้องกําหนดภาพการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนของการทําให้ธุรกิจหรือหน่วยงานดํารงอยู่ได้โดยใช้ปัจจัย
ทรัพยากรเงินน้อยที่สุด แต่ใช้ทรัพยากรทางด้านคนและความรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
มติ  รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 : เรื่องสบืเนื่อง 
3.1 รายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานของ
คณะทํางานขับเคลื่อน
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ 

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้แทนคณะทํางานฯ ด้านยานยนต์และระบบราง 
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี  

 

 
นายจรัญ ยะฝา ผู้แทนคณะทํางานฯ ด้านอาหารและการแพทย์ รายงานความ
คืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
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Metrology:
• มว. พัฒนาความสามารถการวัดให้สามารถให้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ท่ีจะ

ดําเนินการตาม Essential Principle น้ันมีความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา 

• มว. ช่วยสนับสนุนในการให้ความรูแ้ก่ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์

• คณะทํางานโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านการแพทย์ ของ มว. จะดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
การทํางานของ MPCT โดย

• เลือกรายการเครื่องวัดความดัน/infusion pump เป็นรายการนําร่อง 
• ผลักดันให้หน่วยกําหนดมาตรฐาน (อย.) เร่งรัดการประกาศมาตรฐานของเคร่ืองมือแพทย์ 
• ร่วมมือกับ CAB panel เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบตัิการทดสอบเครื่องมือแพทย์ใน

ประเทศ 
• ผลักดันให้ห้องปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
• ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ อย. จัดทําระบบ post market 

surveillance สําหรับเคร่ืองมือแพทย์ ทั้งสองรายการนี้

ร.ท. อุทัย นรน่ิม ผู้แทนคณะทํางานฯ ด้านผลผลิตทางการเกษตรและชีวภาพ
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

(4) ข้อเสนอแนะเพ่ือดาํเนินการ
• การบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One stop service โดยนําเทคโนโลยี Blockchain หรือ Single 

window เข้ามาช่วยในการดําเนินการปรับให้การดําเนินงานท้ังหมดให้เป็นระบบ Electronic 

• คุณค่าทางโภชนาการของข้าว เน้นส่งเสริมงานวิจัยฤทธิ์ของสาระสําคัญในมนุษย์ 
เช่น Anthocyanin Polyphenol และ -Oryzanol 

• การตรวจสอบ DNA เน้นเฉพาะข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก มว. ควรปรึกษากับศูนย์วิจัยข้าว
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีความสามารถในการตรวจสอบ DNA ให้สามารถเปิดให้บรกิารเพ่ิมเติมได้

• โลหะหนัก และ สารพิษตกค้างในข้าว โดยปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพ่ือวางกลยุทธข์้าวไทยท่ีปลอดภยั
จากการปนเป้ือนโลหะหนักและสารพิษตกค้างต่างๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

• วิจัยหรือรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาศักยภาพของข้าวสี โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด 
เพ่ือให้ทราบแน่ชัดถึงประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวสี เพ่ือประสานความร่วมมือ 
ของหน่วยงาน NQI และ ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนา กําหนดมาตรฐาน การทดสอบ 
การตรวจสอบรับรองคุณภาพของข้าว ให้สอดประสานกัน

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี 
1. ประธานอนุกรรมการให้แนวทางว่า BCP ด้านอาหารและสาธารณสุขเป็น
เรื่องสําคัญและพันธกิจเร่งด่วน ขอให้คณะทํางานฯ ด้านอาหารและการแพทย์
ดําเนินการต่อไป โดยให้จัดทํารายการเคร่ืองมือแพทย์ในรายการที่ อย. หรือ
หน่วยงานอ่ืนไม่สามารถทําได้และสถาบันควรจะต้องดําเนินการสอบเทียบ/
ทดสอบ/ทวนสอบ เช่น thermometer, respirator, ventilator ฯลฯ 
2. ประธานอนุกรรมการมอบหมายนายผณิศวร ชํานาญเวช ประธาน
คณะทํางานฯ ด้านอาหารและการแพทย์ เชิญชวนบริษัทผู้ผลิตอาหารที่สนใจ
จะทํา certify ด้านความปลอดภัยทางอาหาร มาร่วมจัดทํา NQI โดยใช้แนว
ทางการดําเนินงานตามข้อ 5.1 (2)  
3. ประธานอนุกรรมการให้แนวทางการทํา NQI เรื่องข้าว ขอให้แยก
ประเภทของข้าวออกเป็นเพ่ือการบริโภคและการแปรรูป นําไปเพ่ิม 
productivity เน้นคุณภาพของข้าว เพ่ือนําเป็นจุดแข็งในการเพ่ิมมูลค่า และ
หาวิธี certify เพ่ือตรวจสอบไม่ให้มีการปนเป้ือนสารเคมี 
4. ประเทศไทยมี NQI ด้านการตรวจสอบสิ่งปนเป้ือนในข้าวครบถ้วนแล้ว 
แต่ยังไม่มีการนําไปปรับใช้ ประธานอนุกรรมการจึงมอบหมายให้นายจรัญ  
ยะฝา จัดทําสมุดปกขาวอย่างสั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่าง
เร่งด่วน โดยใช้แนวทางการดําเนินงานตามข้อ 5.1 (2)  
 
มติ  รับทราบและมอบหมายให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
3.2 รายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบบริหารงาน
อิเล็กทรอนิกส ์และระบบ
บุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะที่ 2 

นายอนุสรณ์ ทนหม่ืนไวยรองผู้ อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี  
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

เฟส 1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ดําเนินการจัดซ้ือแล้ว

ร่าง TOR

ผลการดําเนินงาน

 

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ
งบประมาณ

ระบบ

งานบุคล

Real-Time 
Monitor

ระบบ

จัดซื้อ/
ครุภัณฑ์/

บัญชี/การเงิน

นโยบายและ
แผน

ระบบงานวิเคราะห์
งบประมาณ

ระบบจัดตั้งและ
เสนอขอ

งบประมาณ

ระบบจัดสรร
งบประมาณ

ระบบบริหาร
งบประมาณ

ระบบโอนเปล่ียน
งบประมาณ

ระบบติดตามและ
ประเมินผล

ระบบงาน IT

บัญช-ีการเงิน

ระบบจัดซ้ือ

ระบบครุภัณฑ์

ระบบการขายและ
ให้บริการ

ระบบเจ้าหนี้

ระบบลูกหนี้

ระบบบัญชีแยก
ประเภท

ระบบบริหาร
การเงิน

ระบบทรัพย์บัญชี
ถาวร

งานบุคล

ระบบการลา

ระบบทะเบียนบุคล

Real-
Time 

Monitor

ผลการดําเนินงาน: ร่าง TOR 
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ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี 
1. ประธานอนุกรรมการให้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด หากมีการร้องเรียนให้ดําเนินการอย่างเป็นกลาง โปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน และจัดทําเป็นบันทึกหลักฐานเก็บไว้เป็น 
rational แนบท้าย TOR โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

มติ  รับทราบและมอบหมายให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 

 
 

3.3 รายงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนามาตรฐานการวัด
เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบราง 
 

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวยรองผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติรายงาน
ความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี  
1. ประธานอนุกรรมการกล่าวขอบคุณที่ได้จัดทําวิดีโอสรุปผลการทํางาน ซึ่ง
ทําให้เข้าใจง่าย และการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดเป็นการแสดงถึง basic 
governance และ basic internal control ส่งผลให้เกิด accurate และลด
ปัญหาต่างๆ ซึ่งควรจัดทําให้เป็นมาตรฐานในหน่วยงาน 

 
มติ  รับทราบ 
 

 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบยีบวาระที่ 4: เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาว (3 – 5 ปี) 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปีบัญชี2564 ของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงานต่อที่
ประชุม ดังน้ี 

 

 

 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี  
1.  ประธานอนุกรรมการขอให้ปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในปี 2564 โดยมุ่งประเด็นไปที่อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคตอันใกล้ที่จะต้องเร่งดําเนินการก่อน เช่นด้านเกษตร อาหาร การแพทย์
ทั้งน้ี แม้ว่ายุทธศาสตร์ชาติในปี 2564 ยังไม่สรุปออกมาชัดเจน แต่สถาบัน
จะต้องเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผนโดยไม่ออกนอก
กรอบแผนงานที่กําหนดไว้ 
 
มติ  เห็นชอบในหลักการและมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของ
ที่ประชุม 
 

4.2 การติดตามระบบการ
บริหารจัดการและผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2563
วิทยาแห่งชาติ 
 

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี 
1. ประธานอนุกรรมการให้แนวคิดว่า เน่ืองปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติซึ่ง
ส่งกระทบผลต่อการดําเนินงานของสถาบัน ขอให้พนักงานทุกคนช่วยกันเร่ง
ดําเนินงานเพื่อให้ KPI บรรลุตามเป้าหมาย รายการใดที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายขอให้พยายามมากขี้นและควรนํารายการอ่ืนที่สามารถดําเนินการ
ได้มาทดแทนตามสถานการณ์ เช่น สามารถนําโครงการช่วยเหลือCOVID-19 
ซึ่งเป็น impact มาต่อรองกับ TRIS ได้  
2. เน่ืองจากสถาบันได้รับเงินโอนคืนจากสํานักงบประมาณโครงการ
ช่วยเหลือ COVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง จํานวน 16 ล้าน เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 ทําให้สถาบันมีงบประมาณเท่าเดิม ประธานอนุกรรมการจึง
ขอให้สถาบันเตรียมข้อมูลนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา (อก.มว.) เพ่ือช้ีแจงว่างบประมาณท่ีได้รับคืนมา
ดังกล่าวทําให้สถาบันสามารถดําเนินการไปได้ตามแผนแต่ไม่สามารถนํามา 
ใช้จ่ายสําหรับงบบุคลากร จึงจําเป็นต้องมาขอใช้งบกองทุนเพ่ือการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา 
 

 

pornpimonv
Highlight



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
มติ  เห็นชอบและมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 
 

4.3 งบการเ งินสถาบัน
ม า ต ร วิ ท ย า แ ห่ ง ช า ติ 
ประจําปี 2563 ไตรมาสที่ 
2/2563 (ปีงบประมาณ) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี 
1. ประธานอนุกรรมการให้ข้อสังเกตเร่ืองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่า
สาธารณูปโภค ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสําคัญ 
2. ประธานอนุกรรรมการให้แนวทางว่าตามหมายเหตุข้อ 18 ค่าสวัสดิการ
อ่ืนไม่ควรนําเงินค่าตอบแทนนอกเหลือจากเงินเดือน (โบนัส) มารวมอยู่ใน
รายการดังกล่าวควรเขียนแยกให้ชัดเจน เพราะเงินโบนัสไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานในรอบบัญชีน้ี 
3. ประธานอนุกรรรมการให้แนวคิดพันธกิจของคณะอนุกรรมการบริหาร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อบ.มว.) ว่า เป็นการให้ความเห็นชอบเพ่ือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ (กมว.) โดยมีข้อสังเกต.... ทั้งน้ี 
การดําเนินงานดังกล่าวเป็นการช่วยกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของ กมว.เน่ืองจากได้ผ่านการพิจารณาจาก อบ.มว. มาก่อนแล้ว 
 
มติ  เห็นชอบและมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 
 

 

4 . 4  ( ร่ า ง )  ข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่ งชา ติ  ว่ า ด้ วย อัตรา
เ งิ น เ ดื อ น  ค่ า จ้ า ง 
ค่าตอบแทน การให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ.... 
 
 
 

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี 
1. ขอให้ระบุเหตุผล (rational) ความจําเป็นของการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ...ดังกล่าว 
2. วิธีการนําเสนอควรทําให้เข้าใจง่าย อธิบายที่มาให้ชัดเจน เช่น 1) เมื่อมี
การออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ จึงมีความจําเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับใหม่
เพ่ือปรับแก้ไขช่ือให้ถูกต้อง 2) ในการปฏิบัติงานจริง ข้อบังคับบางข้อไม่
สอดคล้องกัน จึงเห็นควรนํามารวมเป็นข้อบังคับฉบับเดียวกัน และควรระบุว่า
นํามาจากข้อบังคับฉบับใด เป็นต้น 
3. ข้อมูลที่ sensitive เช่น ตัวเลขบัญชีเงินเดือนตามตารางแนบท้าย มักจะ
เป็นข้อสงสัยต่อกรมบัญชีกลางจึงควรมีคําอธิบายให้ชัดเจน ถ้าตัวเลขไม่มีการ
แก้ไข ไม่ควรนํามาใส่ หรือควรระบุว่าบัญชีเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม 
4. การนําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ... ควร
นําเสนอควบคู่กับ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการ
กําหนดตําแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ังพ.ศ...เพ่ือจะได้พิจารณาไป 
ในคราวเดียวกัน และนําไปประกาศใช้พร้อมกัน  
5. การพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับการคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ว่าด้วยอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
พ.ศ...ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับการนําเสนอ ควรปรับประเด็นที่นําเสนอ ปรับ
ข้อความให้ชัดเจน กระชับและสอดคล้องกัน 
6. การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นแต่ควรคํานึงถึง 

 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
good governance และการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ขอให้ปรับแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ...ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอต่อประธานอนุกรรมการพิจารณาอีก
ครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ก่อนนําเสนอ กมว. 
 
มติ  เห็นชอบในหลักการและมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของ
ที่ประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 : เรื่องเพือ่ทราบ 
5.1โครงการความ
ช่วยเหลือของสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติในการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรตติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-
19) 
 

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ปว่ยรวมโรงพยาบาลสนาม มี 
2 แบบ ได้แก ่ 
1. แบบธรรมดา ฉายฆา่เช้ือในห้อง ใช้เวลาใน

การฆ่าเชื้อ 33 นาที (พื้นที่ 5x5 ตรม.)
2. เครื่องฆ่าเช้ือแบบมีปีก (UVC แนวต้ัง 

4 หลอดและแนวนอน 4 หลอด) 
ใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ 8 นาที 
(พื้นที่ขนาด 3x3 ตรม.) โดยท้ัง 2 แบบใช้
หลอดยวูีซี 115 วัตต์

3. ตู้ฉายรังสียวูีซีของ มว. ความยาวคลื่น 254 
nm เป็นส่วนใหญ่ และมี UV-A VIS 
เล็กน้อย มีความรับรังสี (Ee) ที่สูง สามารถ
ฆ่าเช้ือ 
CoV-P9 ได้ด้วยการฉายเพียง 3 นาที

** ทกุเคร่ืองทดสอบความปลอดภยัด้านไฟฟ้า 
ตามมาตรฐาน IEC 60601-1

(1) มว. VS โรงพยาบาล (สนาม) ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

(4) เคร่ืองต้นแบบ
หุ่นยนต์รังสียูวีเพ่ือฆ่าเช้ือโรค (UV Robot)

• มว. ร่วมมือกับ บริษัท ซินเนอร์ย่ี เทคโนโลยี จํากัด 
เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บหุ่ น ย นต์ เ ค รื่ อ ง ต้ นแบบ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ในการยับย้ังสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในปัจจุบัน  โดยที่ความร่วมมือในครั้งน้ี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  ให้ความอนุเคราะห์
ในการทดสอบปริมาณความเข้มแสง (Irradiance) 
ท่ีระยะต่างๆ เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่า ในระยะที่แตกต่าง
กัน จะใช้เวลาในการฆ่าเช้ือแตกต่างกันเท่าไร  รวมท้ัง
อายุการใช้งานของหลอดและประสิทธิภาพการ
ถดถอย (Live circle of UVC lamp) เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของหลอดยูวีซี

VDO

 



เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

(6) สัมภาษณ์พิเศษ “ตอบโจทย์ภัยพิบัติ COVID-19” 
กับไทยพีบีเอส วันท่ี 15 เมษายน 2563

123

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี  
1. ประธานอนุกรรมการขอให้จัดทํารายการเคร่ืองมือแพทย์และนํามา
จัดลําดับความสําคัญตาม category แบ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําและมีความจําเป็น 
และสิ่งที่ต้องทําเพ่ือเป็น capacity พ่ึงพาตนเอง 
2. ประธานอนุกรรมการให้แนวทางการจัดทํา NQI ย่อยด้วยกระบวนการ  
4 ขั้นตอน คือ 1) จัดลําดับความสําคัญ ต้ังเป้าหมายให้ชัดเจนในสิ่งที่สถาบัน
ทําได้ 2) ขยายผลเชิงการวัด การตรวจสอบ สร้างเครือข่าย3) ขยายผลการ
ผลิต สร้างเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบเพื่อสร้าง competency  
4) Implement ขั้นตอนที่ 1 – 3 นําผลลัพธ์มาตรวจสอบมีการจัดทํา 
internal audit และสร้าง NQI  
3. ประธานอนุกรรมการขอให้นําแนวทางการจัดทํา NQI ย่อยด้วย
กระบวนการ 4 ขั้นตอนข้างต้น ไปปรับใช้ในการจัดทํา NQI ด้านเครื่องมือ
แพทย์ เช่น thermometer, UV ฯลฯ 
 
มติ  รับทราบและมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 
 

5.2 รายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปี
บัญชี 2562 ตามเกณฑ์
การประเมินของ
กรมบัญชีกลาง 
 
 

นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี  
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     กรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปี
บัญชี 2562 ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน เรียบร้อยแล้ว โดยให้สถาบัน ใช้ เป็น
ฐานข้อมูลในการนําเสนอคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารทุน
หมุนเวียน เพื่อประกอบการติดตามผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน
ต่อไป 
     โดยในปีบัญชี 2562 ( ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 
2562) สถาบันได้คะแนน เท่ากับ 4.2107 (จากคะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินการทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2562

 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาประจําปีบัญชี 2562

13
1  

ที่ประชุมอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุป ดังน้ี 
1. สถาบันได้จัดทําข้อตกลงกับ TRIS ทุกปี และในการประเมินสถาบันได้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จัดทําไว้กับ TRIS หรือไม่ เน่ืองจาก 
TRIS ใช้หลักเกณฑ์ประเมินตาม evidence base 
2. การประเมินในแต่ละปี TRIS จะมีคณะผู้ตรวจประเมินที่ไม่เหมือนกัน ซึง่
จะมีการให้คะแนนแตกต่างกัน สถาบันควรศึกษาวิธีการให้คะแนนของ TRIS 
เช่น หน้า 12 ข้อ 8 การติดตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน ถ้าสถาบัน
มีผลการปฏิบัติงานไม่ถึงเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ก็จะต้องถูกปรับลดคะแนนให้
เหลือระดับคะแนน 1 เป็นต้น  
3. สถาบันต้องเข้าใจหลักการ assessment เช่น ถ้าเขียนเกณฑ์การประเมิน
แบบข้อ 8 (1) จะเป็น attribute ไม่ใช่เป็น variable ถ้าต้องการให้เป็น 
attribute ต้องเปลี่ยนจาก assessment เป็น examine ดังน้ัน ถ้าสถาบัน
ต้องการประเมินแบบ assessment ต้องใช้เกณฑ์การประเมินเป็น variable 
ถ้าใช้เกณฑ์การประเมินเป็น attribute จะเป็นการประเมินแบบใช่หรือไม่ใช่ 
ซึ่งจะไม่สามารถนําผลการประเมินมาต่อรองกับ TRIS ได้ 
4. เกณฑ์การประเมินควรเขียนให้ชัดเจน  
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5. หลักการควบคมุภายในที่ดี ต้องทําอย่างต่อเน่ือง และมีการวางแผน 
6. ควรใช้ lessen learn จากการประเมินที่ผ่านมา เช่น นําคะแนนที่สูงกว่า
เกณฑ์มาพิจารณาว่าทําอย่างไรถึงประสบผลสําเร็จ หรือนําคะแนนที่ตํ่ากว่า
เกณฑ์มาพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนใหม่ หรือรายการใดที่อยู่ในขัน้
อุทธรณ์ก็ต้องดําเนินการต่อไป เป็นต้น 
 
มติ  รับทราบและมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ 6: (อ่ืนๆ) 
 -ไม่ม-ี 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 




