
 
   รับรองรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 6/2562 

วันพฤหสับดีที ่14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.  
ณ  ห้องประชมุ 2-312 อาคารผดุงมาตร สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี ปทุมธาน ี

-------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายเขมทัต  สคุนธสิงห์  ประธานอนุกรรมการ  
2. นายวัลลภ  เตียศิริ  อนุกรรมการ  
3. นายผณิศวร  ชํานาญเวช  อนุกรรมการ 
4. นางอัจฉรา  เจริญสุข  อนุกรรมการและเลขานุการ  
5. นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ร.ท.อุทัย  นรน่ิม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. นายรภัทร  โพธิวัชร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
3. นางสาวพริมา  เกิดอุดม   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
4. นายทัศนัย  แสนพลพัฒน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
5. นางสาวสิวินีย์  สวัสด์ิอารี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
6. นางสาวจรวยรัตน์  เหย่ากุลบดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
7. นางสาวจริยา  บัวเจริญ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
8. นายเจนณิพัฒน์  ยะอนันต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
9. นายทศพร  เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
10. นายชูศักด์ิ  เช้ือสาย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
11. นายสุภัทร  พัฒนกุล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. นางสาวนงลักษณ์  ต้ังไพศาลกุล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
13. นางสาวจีรพา  บุญญคง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
14. นางสาวรติรัตน์  สินวีรุทัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
15. นางกิตติยา  เชียร์แมน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
16. นางธสร  สิงหะเนติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
17. นางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
18. นายชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
19. นายลิขิต  ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
20. นางสาวชมพูนุท  หิรญัพฤกษ ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
21. นายธรรมรัตน์  สมทอง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
22. นายศมน  เพ้ียงบางยาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
23. นางสาวลักขณา  ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
24. นางสาวขัตติยานี  กลิ่นมาลัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
25. นายสิทธรัฐ  ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
26. นางสาวมนัญชยา  แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบยีบวาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกคนที่ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพัฒนา

มาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบรางในวันน้ี ซึ่งการจัดงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- เห็นชอบให้จดัประชุม อบ.มว. 2 เดือน/ครั้ง ต่อไปอีก 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย
หากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีจะปรับเปล่ียนให้จัดประชุม 3 เดือน/ครั้ง 
- การรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละหัวข้อ ขอให้รายงานความก้าวหน้าใน 
2 รูปแบบคือ สิ่งที่ดําเนินการเสร็จแล้ว และสิ่งที่เป็นอุปสรรค โดยไม่ต้องลง
รายละเอียด  
- ขอให้แต่ละฝา่ยรายงาน Achievement ในทุกๆ 2 เดือน และให้ IT นําขึ้น
เว็บไซต์ด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้ทั้ง 7 ฝ่าย นําเสนอประเด็น/ปัญหาที่เกิดขึ้น
และต้องการจะหารือในที่ประชุมส่งมายังฝ่ายเลขานุการก่อนประชุมอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ หากมีประเด็นจํานวนมาก จะให้มีการจัดคิวตามลําดับ ทั้งน้ี ไม่
อนุญาตให้มานําเสนอในที่ประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
มติ  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกฝ่าย/ 
กทส.ฝน. 

ระเบยีบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 เมือ่วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 : เรื่องสบืเนื่อง 
3.1 รายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานของ
คณะทํางานขับเคลื่อน
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ 

- คณะทํางานด้านยานยนต์ มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ แท่งแบริเออร์
หุ้มยางพาราซึ่งหน่วยงานในคณะทํางานฯ สามารถให้ความร่วมมือด้าน 
MSTQP ได้อย่างครบถ้วน 
- คณะทํางานด้านระบบราง ยังไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 
เลขานุการคณะฯ จะไปหารือกับกรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ซึง่คาดว่าหลังกลับจากประชุม APMP ที่ประเทศออสเตรเลีย จะ
ได้รายละเอียดครบถ้วน 
- คณะทํางานด้านอาหารและสุขภาพ มีการจัดต้ังคณะ MPCT ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง มว. และกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่จัดทํามาตรฐานการข้ึน
ทะเบียนเคร่ืองมือแพทย์ใน ASEAN Medical Device Directive ระบุหน่วย 
Conformity Assessment Body (CAB) และจัดทําระบบรับรอง
ห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของ อย. ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอ้สังเกตให้พิจารณา
บทบาทของ มว. ในคณะ MPCT ด้านTraceability ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่ามี
หน้าที่อย่างไรบ้าง 
- คณะทํางานด้านเกษตรและชีวภาพ จัดประชุมคณะทํางานไปแล้ว 2 ครั้ง มี
ผู้แทนจาก มกอช. กรมการข้าว และ มว. โดยการประชุมครั้งที่ 2 ได้เชิญ อย. 
และกรมการคา้ภายใน มาร่วมกันพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น NQI ของ 
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เรื่อง/ประเด็นอภิปราย ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

 ข้าว ซึ่งพารามิเตอร์ที่จะนํามาศึกษาได้แก่ การวัด amylose, nutrients, 
GMO/bleeding, metal contaminations (cadmium/arsenic) และ 
aflatoxin โดยคาดว่าจะศึกษา cost and benefit ของทั้ง 5 รายการวัดเพ่ือ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประมาณเดือนมกราคม 
2563  
- เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2563  มว. ไมไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนโครงการของคณะทํางาน NQI ในการน้ี คณะทํางานฯ จึงขออนุมัติ
จากที่ประชุมให้ของบประมาณ จํานวน 800,000 – 900,000 บาท จาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา สําหรับการดําเนินกิจกรรมของ
คณะทํางาน NQI ทั้ง 3 คณะ 
มติ 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน 
2) ให้คณะทํางานด้านอาหารและสุขภาพรับข้อสังเกตของท่ีประชุมไป
ดําเนินการ 
3) อนุมัติในหลกัการให้เสนอของบประมาณ ปี 2563 จากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยา สําหรับการดําเนินกิจกรรมของคณะทํางาน NQI 

 

3.2 การดําเนินการตามข้อ
สั่งการของคณะอนุกรรมการ
บริหารสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
- คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนา (งานวิจัย, นวัตกรรม, และสิ่งประดิษฐ์) กทส.
ฝน. กําหนดแนวทางให้ผู้ใช้งานสามารถติดต้ังโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต โดย
ได้จัดทําระบบ Server เฉพาะสําหรับคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนา และให้
ผู้ใช้งานแจ้งความประสงค์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมมายัง กทส.ฝน. เพ่ือ
เปิดสิทธ์ิให้ผู้ใช้งานเป็นการเฉพาะ หรือผู้ใช้งานส่งข้อมูลรายละเอียดของ
โปรแกรมที่ต้องการจะติดต้ังมายัง กทส.ฝน. เพ่ือให้ กทส.ฝน. ดําเนินการ
ติดต้ังให้ 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ระยะที่ 1 มว. กําหนดเปิด
ใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม
งานในระบบเอกสารแบบ real-time สามารถสืบค้นงานได้ทุกจุดตาม 
workflow สามารถสร้างเอกสารได้จากแบบฟอร์มมาตรฐาน ลดปริมาณ
กระดาษ และส่งเสริมให้พนักงานสามารถทํางานได้ทุกที่ที่มีการเช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี การใช้งานในช่วงแรกยังประสบปัญหา ซึ่ง กทส.ฝน. และ
บริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีเสถียรภาพ
มากขึ้น 
- แผนการดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระยะที ่2 และระยะที ่3  
ในแผนฯ ระยะที่ 2 เป็นการจัดทําแผนด้านระบบงานงบประมาณและบัญชี 
เพ่ือติดตามงานในระบบแบบ real-time เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการเขียนโครงการ
เพ่ือของบประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล/งบประมาณ การอนุมัติโครงการ การ
ดําเนินการ และการประเมินผลโครงการ ซึง่แต่ละขั้นตอนสามารถตรวจสอบ
เอกสารได้เช่นเดียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นแผนฯ ระยะที่ 3  
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 เป็นการจัดทําแผนด้านระบบงานบุคคล เน้นการติดตามงานและรายงานผล
แบบ real-time เช่น ระบบการลา ระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ระบบลง
เวลาทํางาน ระบบขออนุมัติดําเนินการต่างๆ ระบบประเมินผลงานประจําปี 
เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่าน้ีจะถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ 
ข้อมูล ประเมนิและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยํา  
ฝ่ายบริหารกลาง 
- สืบเน่ืองจากที่ประชุม อบ.มว. ครั้งที่ 5/2562 มอบหมายให้ ผฝบ. ทําการ
ประชาสัมพันธ์ผลและแผนการดําเนินงาน รวมถึงตรวจสอบการรับรู้ เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน มว. ในการน้ี ผฝบ. ได้ดําเนินการนําแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้น
ประชาสัมพันธ์ในระบบ Intranet ของ มว. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2562  
คณะทํางานพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ 
- สืบเน่ืองจากที่ประชุม อบ.มว. ครั้งที่ 5/2562 มอบหมายให้คณะทํางานฯ 
คํานวณหา return value ด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และด้านความพึงพอใจ เพ่ือจะได้นําตัวเลขงบประมาณไปขอ
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ในการน้ี คณะ
ทํางานฯ อยู่ระหว่างหาข้อมูลสําหรับงานปรับปรุงเพ่ิมเติม และรอข้อมูล
เปรียบเทียบการนําเทคโนโลยี UV มาใช้ประกอบการพิจารณาทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพการทํางานและงบประมาณในการติดต้ัง ตามแผนพัฒนาองค์กร
ให้น่าอยู่ด้านสุขภาพ ทั้งน้ี เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ คณะทํางานฯ จะ
ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
มติ  รับทราบ 

 

3.3 รายงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบราง 

- มว. ได้รวบรวมรายการเคร่ืองมือที่จะติดต้ังในอาคารฯ ซึ่งแยกตามฝ่าย/
ห้องปฏิบัติการ และนําเสนอต่อที่ประชุม พร้อมสรุปรายงานความคืบหน้าการ
ก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทั้งหมด 18 งวด โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้เบิกจา่ยเงินล่วงหน้าเป็น
จํานวน 9,993,500 บาท และมีกําหนดเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 และงวดที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2562 ในส่วนความคบืหน้า
การก่อสร้างซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา 540 วัน ณ วันที่ 2 
กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดําเนินงานผ่านไปแล้ว 72 วัน 
คงเหลืออีก 468 วัน โดยมีผลงานดังน้ี 

o ผลงานสะสมครั้งก่อน  5.59 % 
o ผลงานคร้ังน้ี   0.91 % 
o ผลงานสะสมถงึครั้งน้ีรวม  6.50 % 
o แผนงานที่สะสมที่กําหนด  6.40 % 
o เร็วกว่าแผน   0.10 % 

มติ  รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4: เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 งบการเงินสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ  ประจําปี  
2562 ไตรมาสที่ 4/2562 
( ปีงบประมาณ )  ณ  วันที่   
30 กันยายน 2562 

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 
- รายได้จากการขายสินค้าของ มว. ในปี 2562 มีจํานวน 58 ล้านบาท แต่มี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกือบ 230 ล้านบาท หากในปีต่อไป การดําเนินงานยังคงเป็น
ลักษณะน้ี จะเป็นอย่างไร หากเงินสนับสนุนที่ มว. ได้รับจากรัฐบาลลดลง ใน
ระยะยาว มว. จะดําเนินการอย่างไร 
- แม้ว่างบประมาณที่ได้จากรัฐบาลแต่ละปี เพียงพอกับการดําเนินงาน แต่ทุก
ปี มว. ยังมีการขอ subsidy ขอให้พิจารณาเรื่อง break คา่ใช้จ่ายด้วย 
มติ  รับทราบและขอให้ ผฝบ. รับข้อสังเกตของที่ประชุมนําไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

 
ผฝบ. 

4.2 การติดตามระบบการ
บริหารจัดการและผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

- ตัวช้ีวัดของ มว. ในปีงบประมาณ 2563 มว. มีตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น 20 ตัวช้ีวัด 
โดยผลงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีการดําเนินการตามเป้าหมายแลว้ 5 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน NQI (1 
กิจกรรม), จํานวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตรวิทยา (1 กิจกรรม), 
จํานวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบฯ (457 รายการ), จํานวน
บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาด้านทักษะมาตรวิทยา (308 คน-วัน), จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา (135 คน) ซึ่งคาดว่าในไตรมาสแรก ผลการ
ดําเนินงานจะได้ตามเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 
- การติดตามการบริหารจัดการ มว. ได้ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินของ
กรมบัญชีกลาง ประจําปีบัญชี 2563 โดยจัดทําร่างตัวช้ีวัดการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563 “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา” และจัดส่งให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท 
ทริสคอร์ปอเรช่ัน จํากัด) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ต่อมา 
มว. จัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย มว. กรมบัญชีกลาง และบริษทัที่
ปรึกษาด้านการประเมินผล ในระหว่างการประชุม อบ.มว. ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2562 และได้นําผลการหารือเสนอต่อ กมว. ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 11กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลได้ส่ง (รา่ง) 
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 
2563 มายัง มว. แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  ภายหลัง มว. ได้เชิญ
บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลมาประชุมหารือ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเตรียมความพร้อมการดําเนินงานสําหรับตัวช้ีวัดที่ 1.1 (ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานของกองทุนฯ) และตัวช้ีวัด 2.1 (การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศฯ) 
ในปัจจุบัน มว. อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางจัดส่งบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) 
มายัง มว. เพ่ือจะได้นําเสนอ รมว.อว. ประธาน กมว. ลงนามในบันทึก
ดังกล่าวต่อไป 
มติ รับทราบ 
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4.3 การปรับโครงสร้างราคา
ค่าบริการการวัดและการ
สอบเทียบ และการแสดง
ความสามารถทางการวัดและ
การสอบเทียบ สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ 
 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้  
- ข้อมลูที่ไม่เก่ียวข้องไม่ควรนํามาใส่ในสมการ เช่น รายได้ของสถาบัน เป็นต้น 
และในแต่ละพารามิเตอร์ที่นํามาคํานวณเป็นต้นทุนควรจะประเมินเฉพาะส่วน
ที่ใช้ในงานบริการสอบเทียบ ไม่ใช่นํามาทั้งหมด 
- เมื่อนําสูตรคาํนวณไปใช้ในระยะเวลาหน่ึงแล้วให้คํานวณ top ten ของ
รายได้ที่มีค่าบริการสูงสุดนํามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการเดิม เพ่ือจะดู
ผลกระทบของผู้ใช้บริการ และรายได้ของสถาบัน 
- ราคาต้นทุนกับราคาขาย เป็นคนละเรื่องกัน แต่มีความสมัพันธ์กัน หากราคา
สูงเกินไป หรือถูกเกินไปจะไม่ดี 
- เครื่องมือที่ลกูค้าจะนํามาให้สถาบันสอบเทียบมี value แค่ไหน ลูกค้านําไป
ทํากําไรหรือแค่โชว์สินค้า (เหมาะสมหรือไม่อย่างไร) 
หฝช. ให้ข้อสังเกต ดังต่อไปน้ี 
- เครื่องมือที่ใช้งานมานานหลายปีกับเคร่ืองมือที่ซื้อใหมซ่ึง่มีมูลค่าเสื่อม
ต่างกัน จะสามารถใช้สูตรคาํนวณน้ีได้หรือไม่ อย่างไร 
- พารามิเตอร์ที่ยังไม่ได้ขอการรับรองจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องขอการรับรอง 
จะสามารถใช้สูตรคํานวณน้ีได้หรือไม่ อย่างไร 
- การประชุมเพ่ือขอการตรวจประเมินหรือการรับรองน้ัน เป็นพันธกิจของ 
มว. อยู่แล้ว การปรับค่าใช้จ่ายลงมาสู่การให้บริการลูกค้า เป็นสิ่งที่อธิบายได้
ยาก 
- เรื่องระยะเวลาจะต้องบริหารจัดการให้ดี หากบริหารไม่ดี จะทําให้ค่าใช้จ่าย
สูง จึงควรพิจารณาเรื่องเวลาให้สมเหตุสมผลที่ไม่เป็นภาระต่อลูกค้าและเป็น
เวลาที่ท้าทายกับ มว. ด้วย จงึเป็นจุดอ่อนในเรื่องการนําเวลามาคํานวณ ทํา
ให้ขาดการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ 
มติ  เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะทํางานฯ รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
รวมถึงข้อสังเกตของ หฝช. นําไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้นําเสนอ กมว.ต่อไป 

 
คณะทํางานฯ 

4.4 (ร่าง) ข้อบังคับ
คณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติ ว่าด้วยการกําหนด
ตําแหน่ง การคัดเลือก การ
บรรจุ การแต่งต้ัง พ.ศ. 
2562 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้  
- ข้อ 3 เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ และร่างข้อบังคับฉบับใหม่
ขึ้นมา โดยข้อความใดที่นํามาจากข้อบังคับฉบับเก่าให้วงเล็บไว้ด้านหลังด้วยว่า
นํามาจากข้อบังคับฉบับไหน ข้อใด ซึ่งเมื่อนําเสนอในที่ประชุม กมว. จะได้ไม่
เกิดความสับสน 
- ข้อ 4 เขียนคํานิยามใหม่ โดยไม่ต้องมีคํานิยามของ “คณะทํางาน” หากคํา
นิยามอ่ืนไม่มีแก้ไข ให้คงเดิม  
- ข้อ 5 ระบุให้ชัดเจนว่าประเภทตําแหน่งมีก่ีประเภท ความหมายของ
ตําแหน่งแต่ละประเภท โดยเฉพาะตําแหน่งประเภทท่ัวไปให้ตรวจสอบกับ
สํานักงาน ก.พ. ให้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องกําหนดเป็นหลักการว่า 
ตําแหน่งประเภทท่ัวไปให้มี contribution ทางตรง หากไม่มี contribution 
ให้เป็น outsource เพ่ือจะได้มีอัตราที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
การให้คํานิยามการกําหนดตําแหน่งประเภทต่างๆ อาจจะเขียนไว้ใน rational 
(หมายเหตุท้ายข้อบังคับ) คล้ายกับบทเฉพาะกาล เพ่ือให้ กมว. เข้าใจง่าย ใน  

 
ผฝบ. 
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 หัวข้อการศึกษาอาจไม่ต้องระบุว่าจบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี หากต้องดู 
competency base ขอให้เขียนว่ามีความรู้เฉพาะทางที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมี
ส่วนช่วยเหลือในการสนับสนุนงานทางตรงของ มว. ต้องมี professional 
certificate จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ 
- ข้อ 5 และขอ้ 6 คําว่า “หน่วย” ควรกําหนดเป็นคํานิยามให้ชัดเจนในข้อ 4 
ว่าหมายถึงหน่วยงานตามผังบริหารองค์กร เมื่อมีการอ้างอิงในข้อบังคับ จะได้
เข้าใจง่าย 
- ข้อ 8 ต้ังแต่ขอ้ (1) – (4) คอืหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไม่
จําเป็นต้องเขียนก็ได้ แต่หากเขียนก็ไม่ผิดอะไร 
- ข้อ 9 ควรระบุเกณฑ์และคณุสมบัติตามตําแหน่ง สุขภาพ และความ
ประพฤติเป็นกรอบใหญ่ และเกณฑ์เฉพาะตําแหน่งให้คณะกรรมการเป็นผู้
กําหนดเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให้นําข้อ 9 และข้อ 10 มาเขียนรวมกัน 
- ข้อ 11 การบรรจุบุคคลให้เป็นพนักงานสถาบัน ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหา
และคัดเลือก โดยพิจารณาจาก 1) หลักฐานเอกสาร 2) การทดสอบ
ความสามารถ 3) การสัมภาษณ์ 
- ข้อ 12 วิธีการประเมินตามที่สถาบันกําหนดของแต่ละตําแหน่งไม่เหมอืนกัน 
อาจจะต้องกําหนดเป็นเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฉบับน้ี  
- ข้อ 13 การแต่งต้ังพนักงานตําแหน่งประเภทไหน ระดับไหน ควรพิจารณา
ถึง corrective decision ด้วยโดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ตําแหน่งต้ังแต่ระดับ
อํานวยการต้น (หัวหน้ากลุ่มงาน) /อํานวยการสูง (หัวหน้าฝ่าย) ต้องมี 
corrective decision และให้อํานาจ ผมว. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของ
การสรรหาพนักงานระดับตําแหน่งอํานวยการสูง (ผช.ผมว.) ขึ้นไป ต้องมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา และต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา
สมัครด้วย ซึ่งต้องมี corrective decision โดยนําเข้ารายงานต่อ อบ.มว. และ 
กมว. ตามลําดับเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
- “การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างที่ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่
...สมควรที่จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนในตําแหน่งที่สูงขึ้นนับแต่วันแรกที่มี
คําสั่งแต่งต้ัง” ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ จะดําเนินการอย่างไร 
ประธานให้เป็นแนวปฏิบัติว่าให้ใช้สิทธ์ิตกเบิก (retroactive) 
มติ  เห็นชอบในหลักการ และขอให้ ผฝบ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมนําไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้นําเสนอ กมว. ต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 5 : เรื่องเพือ่ทราบ 
5.1 กรอบงบประมาณ
ประจําปี 2563 ในขั้น
กรรมาธิการ 

มว. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวนทั้งสิ้น 460,259,600 บาท (ขั้นการพิจารณาของสํานักงบประมาณ)  
ซึ่งจําแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย  
1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                          128,310,300  บาท 
2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  270,681,300  บาท 
    - แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                    
                                                                 86,171,400  บาท 
    - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม                                             141,494,700  บาท 
    - แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

                                                                  43,015,200  บาท 
3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                          61,268,000  บาท 

    - แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

                                                                  46,769,300  บาท 

    - แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล                                       14,498,700  บาท 

มติ  รับทราบ  

 

5.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจําปี 2563 

ผฝบ. ขอนําเสนอในการประชุม อบ.มว. ครั้งต่อไป  
 
มติ  รับทราบ 

 

5.3 สรุปผลการดําเนินงาน
ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 
2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 

- ตัวช้ีวัดของ มว. ในปีงบประมาณ 2562 มว. มีตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น 19 ตัวช้ีวัด 
โดยผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย กล่าวคือ กิจกรรมสร้างพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ 
ดําเนินการครบ 4 ตัวช้ีวัด, กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา ดําเนินการ
ครบ 5 ตัวช้ีวัด, กิจกรรมสร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม 
ดําเนินการครบ 7 ตัวช้ีวัด และกิจกรรมเสรมิสร้างศักยภาพการบริหารองค์กร 
ดําเนินการครบ 3 ตัวช้ีวัด 
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทนุเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา  มว. 
ได้รับงบประมาณประจําปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 639.6532 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 5 แผนงาน/โครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 435.9467 ล้านบาท มีงบประมาณคงเหลือรวม
ทั้งสิ้น 203.7065 ล้านบาท คิดเป็น 68.15%  
- การติดตามการบริหารจัดการ มว. ได้ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินผล
การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” 
ของกรมบัญชีกลาง ประจําปีบัญชี 2562 โดยมีผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562  ระดับคะแนนเท่ากับ 4.5793 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0000 
มติ  รับทราบ 
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5.4 ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษา
กฎหมาย (นายถาวร พานิช
พันธ์) 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ผมว. และคณะได้เข้าปรึกษาหารือด้านกฎหมาย
ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
1) แนวทางในการดําเนินคดีฟ้องเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษปี 2550 กรณี
จําเลยแย้งเรื่องเขตอํานาจศาลว่าเป็นอํานาจของศาลปกครองหรือไม่ ที่
ปรึกษาฯ ให้ขอ้คิดเห็นว่า เป็นอํานาจศาลยุติธรรมในการพิจารณาเขตอํานาจ
ศาล และในกรณีจําเลยไม่มาศาล ซึ่งศาลพิพากษาให้ชําระหน้ีตามฟ้องพร้อม
ดอกเบ้ีย ที่ปรึกษาฯ ให้ข้อคดิเห็นว่า ขอให้ มว. ประสานสํานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี งานบังคับคดี เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
2) แนวทางในการแก้ไขข้อกําหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งพิจารณาว่า
เป็นอํานาจของใคร ที่ปรึกษาฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ขอให้ มว. ปรับแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณ พ.ศ. 2542 โดยให้ ผมว. มอํีานาจออกข้อกําหนดฯ และให้
นําเข้าทีป่ระชมุ อบ.มว.  
3) การออกระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งพิจารณาว่าเป็นอํานาจของใคร ที่ปรึกษาฯ 
ให้ข้อคิดเห็นว่า ขอให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 โดยนําเข้าที่ประชุม กมว. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนฯ ซึ่งต้องเป็นไปตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
4) การออกประกาศกระทรวง ตามมาตรา 11(3) และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2559 ที่มีรูปแบบไม่สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานสามารถดําเนินการได้
หรือไม่ ที่ปรึกษาฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า มว. ควรปรับรูปแบบประกาศกระทรวงให้
สอดคล้องตามรูปแบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน  
5) การตีความข้อกําหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2561 (ข้อ 59) ที่ปรึกษาฯ ให้
ข้อคิดเห็นว่า พนักงานพึงได้รับเงินเดือนตามที่ข้อกําหนดระบุไว้ ร้อยละ 75 
ของเงินเดือนที่พึงมีสิทธิได้รับในระหว่างการลา 
มติ  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6: (อ่ืนๆ) 
 - ไม่ม ี-  

 

เลิกการประชมุเวลา 12.00 น. 
 
 

นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


