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รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 1 

ครั้งท่ี 3/2563 2 

วันจันทรท่ี 21 กันยายน 2563  เวลา 16.15 น.  3 

หองประชุม ช้ัน 4 อาคารพระจอมเกลา  4 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  5 

ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพฯ 6 

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

ผูมาประชุม 8 

1. นายเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา ประธานกรรมการ 9 

 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  10 

2. นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รองประธานกรรมการ 11 

  วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 12 

3. นายวรัชญ เพชรรวง ผูแทนปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 13 

4. นายสุรชัย สังขศรีแกว ผูแทนปลัดกระทรวงพาณิชย กรรมการ  14 

5. นายเอกนิติ รมยานนท ผูแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 15 

6. นายไพรัช บูรพชัยศรี ผูแทนประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย กรรมการ 16 

7. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล ผูแทนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการ 17 

8. นายวีระพงษ แพสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 18 

9. นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 19 

10 นายผณิศวร ชํานาญเวช ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 20 

11. นายวัลลภ  เตียศิร ิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 21 

12. นางอัจฉรา  เจริญสุข ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  กรรมการและเลขานุการ 22 

ผูไมมาประชุม 23 

1. นายสัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดภารกิจ 24 

2. นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ติดภารกิจ 25 

  และสังคมแหงชาติ 26 

3. นางสาวศิลักษณ ปนนวม ผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ติดภารกิจ 27 

ผูเขารวมประชุม 28 

1. นายทรงพล ม่ันคงสุจริต สํานักงานรัฐมนตรี  29 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 30 

2. นายอนุสรณ  ทนหม่ืนไวย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 31 

3. ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ32 

4. นายรภัทร โพธวิัชร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 33 

5. นางสาวพริมา เกิดอุดม สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 34 

6. นายจรัญ ยะฝา สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 35 

7. นายมาณพ ติณสิริสุข สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 36 
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8. นายทศพร เอียดคง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 1 

9. นายเจนณิพัฒน ยะอนันต สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 2 

10. นางสาวศุทธิรัตน วัจนะคุปต สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 3 

11. นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 4 

12. นางสาวนฤมล สถานุทัศน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 5 

13. นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 6 

14. นางสาวพิชาพร เปรื่องประดิษฐ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 7 

15. นางสาวพรพิมล วรดิถี สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 8 

16. นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 9 

17. นางสาวมนัญชยา แสงแดง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 10 

18. นางสาวสรอยอารญา อินทรพรม สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 11 

19. นางสาวเขมจิรา คําจุมพล สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 12 

20. นางสาวณัฎฐณิชา มณีวรรณ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 13 

21. นางกาญจนา แสวงแกว สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 14 

22. นายอํานวย บวร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 15 

เริ่มประชุมเวลา 16.15 น. 16 

นายเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ17 

นวัตกรรม ประธานกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ กลาวเปดการประชุม  แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบ18 

วาระการประชุม ดังนี้ 19 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 20 

1.1 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาต ิ21 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 ท่ีอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ22 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ จํานวน 5 คน อันประกอบดวย 1) นายดําริ สุโขธนัง 2) 23 

นายเขมทัต สุคนธสิงห 3) นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์ 4) นายผณิศวร ชํานาญเวช และ 5) นายวัลลภ เตียศิริ 24 

นั้น บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป (วาระแรก) เรียบรอยแลว 25 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563  26 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ27 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ และไดจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ัง28 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เปนตน29 

ไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 1.1 (1) ถึง (2) 30 

มติท่ีประชุม 31 

รับทราบการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 32 

 33 

 34 
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มติท่ีประชุม 1 

1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย 2 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน พ.ศ. ...... และ ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยหลกัเกณฑ3 

การเบิกคาใชจาย พ.ศ. ...... ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 4 

2. มอบหมายใหสถาบันและคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 5 

ดําเนินการตามขอสรุปของท่ีประชุม 6 

4.3 แผนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปงบประมาณ 7 

พ.ศ. 2564 8 

4.3.1 แผนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําป9 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 10 

ฝายเลขานุการรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสถาบันมาตรวิทยา11 

แหงชาติ ไดจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผานการพิจารณางบประมาณข้ัน12 

กรรมาธิการ คงเหลืองบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 484,882,000 บาท ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ 1) 13 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร และ 4) แผนงานบูรณาการ  14 

และเพ่ือใหสถาบันสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล และบรรลุ15 

เปาหมายภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2564 สถาบันจึงขอเสนอแผนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือ16 

การพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 เพ่ิมเติมจากงบประมาณประจําปท่ีไดรับจัดสรร 17 

รวม 3 แผนงาน 21 งาน / โครงการ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 91,816,600 บาท ตอท่ีประชุม ซ่ึงไดผานความ18 

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 19 

3/2563 เม่ือวันพุธท่ี 9 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 20 

แผนงาน / กิจกรรม 
จํานวน 

(โครงการ) 
จํานวนเงิน (บาท) 

เดิม* ใหม งบลงทุน งบดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 - - 23,278,700 23,278,700 
2. แผนงานพ้ืนฐาน 16 3 5,699,400 59,838,500 65,537,900 
1. กิจกรรมสรางพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ 2 - - 7,300,000 7,300,000 
2. กิจกรรมสรางเครือขายดานมาตรวิทยา     11 3 5,589,400 49,058,500 54,647,900 

3. กิจกรรมสรางผลกระทบดานมาตรวิทยาตอประชาชน/
สังคม 

3 - 110,000 3,480,000 3,590,000 

3. แผนงานยุทธศาสตร - 1  3,000,000  - 3,000,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17 4 8,699,400 83,117,200 91,816,600 

หมายเหตุ : *โครงการเดิม คือ โครงการที่อยูในคําของบประมาณประจําป 2564 (ขั้นคําขอ) จํานวน 81,532,800 บาท 21 
 สถานะเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  จํานวน 171,750,060.19 บาท 22 

มติท่ีประชุม 23 

เห็นชอบแผนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 24 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 3 แผนงาน 21 งาน / โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น 91,816,600 บาท 25 

 26 
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4.3.2 แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2564 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 1 

ฝายเลขานุการรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ2 

มาตรวิทยาแหงชาติ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันจันทรท่ี 29 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมเห็นชอบ3 

แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2564 ในวงเงินงบประมาณ (ตามราง พ.ร.บ.) รวมท้ังสิ้น 612,349,100 บาท 4 

ปจจุบันงบประมาณไดผานข้ันตอนการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 5 

พ.ศ. 2564 ตอสภาผูแทนราษฎร เรียบรอยแลว และอยูระหวางนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย6 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป สถาบันจึงได7 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2564 (ฉบับปรับปรุง) ใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โดยมี8 

ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางของประเทศ อันจะนําไปสูการขับเคลื่อน9 

ใหการดําเนินงานในแตละแผนงาน โครงการของสถาบันเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน10 

อยางมีประสิทธิภาพ ในวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 692,048,600 บาท ซ่ึงประกอบดวยงบประมาณจาก11 

แหลงทุนตาง ๆ ดังนี้  12 

แหลงทุน จํานวนเงิน (บาท) 
- สํานักงบประมาณ 484,882,000 
- กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 115,350,000 
   - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  110,000,000 
   - สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 
โดยหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 

5,350,000 

- กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 91,816,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 692,048,600 

 13 

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2564 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ14 

ความเชื่อมโยงแผนปฏบิัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ  

กับ งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร 
(ตามแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแหงชาติ ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2565) 
ของสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ) 

1. พัฒนาขีดความ- 
สามารถทางการวัดเพื่อ
ตอบสนองความจําเปน
และความตองการของ
ผูใชประโยชน 

2. บูรณาการโครงสราง
พื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศใหเปนระบบ
และมีสมรรถนะ 

3. ยกระดับ
ความสามารถของ
ผูประกอบการดวย
ทักษะและเทคโนโลยี
ทางมาตรวิทยา 

4. ขับเคล่ือนสังคม
คุณภาพดวยมาตรวิทยา 

5. พัฒนาสถาบัน 
มาตรวิทยาแหงชาติสูองคกรภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมี
ความเปนเลิศทางการวัด 

เปาประสงค 
(ตามแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแหงชาติ ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2565) 
ของสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ) 

1. ผลิตภัณฑจาก
ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แขงขันและไดรับการ
ยอมรับในคุณภาพใน
ตลาดการคาโลกสูงขึ้น 
2. มีนวัตกรรมดานการ
วัดและเคร่ืองมือ
ตนแบบที่พัฒนาไดเอง
ในประเทศ 
 

1. โครงสรางพื้นฐาน
ดานคุณภาพของ
ประเทศ เปนระบบและ
สอดคลองกับแนว
ปฏิบัติสากล 

1. แรงงานไทยมีทักษะ
ดานมาตรวิทยา (เปน 
extra skills) สูงขึ้น 
2. วิสาหกิจขนาดกลาง
และยอม รวมทั้ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
สามารถสรางนวัตกรรม
ใหแกสินคาและบริการ
ของตนเพิ่มขึ้นดวย
มาตรวิทยา 

1. สังคมไทยมี
วัฒนธรรมคุณภาพที่
เขมแข็งและสามารถใช
วัฒนธรรมดังกลาวใน
การขับเคล่ือนตลาด
สินคาและบริการของ
ประเทศ 

1. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมี
สมรรถนะทางวิชาการและความ-
สามารถทางการวัดที่สูงขึ้น สามารถ
ใหบริการดานมาตรวิทยาในระดับสากล 
2. บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบน
เวทีมาตรวิทยาและโครงสรางพื้นฐาน
ทางคุณภาพระดับชาติและระดับ
นานาชาติอยางสรางสรรคและ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัย 
 



- 12 - 
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ตัวชี้วดั 
(แผนงานพื้นฐาน) 

1. จํานวนขีด
ความสามารถทางการ
วัดที่ไดรับการพัฒนา 
(63 รายการวัด) 
2. จํานวนวัสดุอางอิงที่
ไดรับการพัฒนา 
(32 รายการ) 
3. จํานวนนวัตกรรม
ดานการวัดตนแบบการ
วัดที่สรางสําเร็จ (7 
รายการ/ชุด/เคร่ือง) 
4. จํานวนการ
เปรียบเทยีบผลการวัด
ระหวางประเทศที่เปน
ทางการ (10 รายการวดั) 

1. จํานวนขีด
ความสามารถที่ไดรับ
การตีพิมพในเว็บไซด 
(CMC) (33 รายการวัด) 
2.จํานวนรายการ
เปรียบเทียบผลการวัด
หรือทดสอบความ
ชํานาญระหวาง
หองปฏิบัติการ
ภายในประเทศ (50 
รายการ) 
3. จํานวนกิจกรรมดาน
เครือขาย/ชมรมมาตร
วิทยา (29 คร้ัง) 
4. จํานวนรายการ
วิเคราะห ทดสอบ สอบ
เทียบ และใหคําปรึกษา
ดานมาตรวิทยา (4,900 
รายการ) 
5. จํานวนกิจกรรมที่จัด
เพื่อบูรณาการระหวาง
หนวยงาน NQI (2 
กิจกรรม) 

1. จํานวนกิจกรรม
บูรณาการเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการ
แขงขัน/กิจกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีให
ผูประกอบการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต/
พัฒนาทักษะแรงงาน (2 
กิจกรรม) 
2. จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานมาตรวิทยา (1,800 
คน-วัน) 
3. จํานวนการนํา
นวัตกรรมไปถายทอดให
ผูประกอบการไดตอ
ยอดเชิงพาณิชย (6 
รายการ) 

1.จํานวนกิจกรรมบูรณา
การเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริการภาค
สาธารณะและสังคม (8 
กิจกรรม) 
2. จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมดานมาตรวิทยา 
(1,800 คน)  
3. จํานวนคูมอืการ
ปฏิบัติงานที่ดี (good 
practice guide) / วิธกีาร
ทวนสอบเคร่ืองมือ /
อุปกรณที่ใชในงานภาค
สาธารณะ (5 ฉบับ) 

1. จํานวนขีดความสามารถทางการ
วัดระดับปฐมภูมิที่ไดรับการพัฒนา 
(4 รายการวัด) 
2. จํานวนผลงานวชิาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร ในวารสารวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศ (28 เร่ือง/บทความ) 
3. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงาน (รอยละ 100 ) 

ตัวชี้วดั 
(แผนงานยุทธศาสตร
และแผนงานบูรณาการ) 

1. จํานวนขีด
ความสามารถทางการ
วัดที่ไดรับการพัฒนา (9 
รายการวัด) 
2. จํานวนวัสดุอางอิงที่
ไดรับการพัฒนา (2 
รายการ) 
3. จํานวนนวัตกรรม
ดานการวัดตนแบบการ
วัดที่สรางสําเร็จ (5 
รายการ/ชุด/เคร่ือง) 
 

1. จํานวนกิจกรรมที่จัด
เพื่อบูรณาการระหวาง
หนวยงาน NQI (5 
กิจกรรม) 
2. จํานวนรายการ
เปรียบเทียบผลการวัด
หรือทดสอบความ
ชํานาญระหวาง
หองปฏิบัติการ
ภายในประเทศ (1 
รายการ) 
3. จํานวนกิจกรรมดาน
เครือขาย/ชมรมมาตร
วิทยา (1 คร้ัง) 

1. จํานวนกิจกรรม
บูรณาการเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการ
แขงขัน/กิจกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีให
ผูประกอบการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต/
พัฒนาทักษะแรงงาน (2 
กิจกรรม) 
2. จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการแนะนาํ
ถายทอดองคความรู เพื่อ
พัฒนาประสิทธภิาพใน
กระบวนการผลิต (5 ราย) 
3. จํานวนการนํา
นวัตกรรมไปถายทอดให
ผูประกอบการไดตอ
ยอดเชิงพาณิชย (2 
รายการ) 
 
 
 
 

1. จํานวนสถาน
ประกอบการเขารวม
กิจกรรมดานมาตรวิทยา 
(100 ราย) 
2. จํานวนกิจกรรม
ส่ือสารองคความรูดาน
มาตรวิทยาและ
เทคโนโลยี (5 กิจกรรม) 
3. จํานวนคูมือการ

ปฏิบัติงานที่ดี (good 

practice guide) / 

วิธีการทวนสอบ

เคร่ืองมือ /อุปกรณที่

ใชในงานภาค

สาธารณะ (7 ฉบับ) 

 

1. จํานวนขีดความสามารถทางการ
วัดระดับปฐมภูมิที่ไดรับการพัฒนา 
(1 รายการวัด) 
2. จาํนวนผลงานวชิาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร ในวารสารวชิาการทั้ง
ในและตางประเทศ (2 เร่ือง/บทความ) 
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ความเชื่อมโยงแผนปฏบิัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ  

กับ งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ 1. พัฒนาขีดความ-
สามารถทางการวัดให
ทันและเพียงพอตอ
ความจําเปนและความ
ตองการของประเทศ 
2. สรางนวัตกรรม 
และเคร่ืองมือวัดระบบ
การวัดตนแบบที่
ยกระดับความสามารถ
และประสิทธิภาพของ
ภาคการผลิต 

1. สรางการยอมรับ
ความสามารถทางการ
วัดของประเทศและ
ระบบมาตรวิทยา
แหงชาติในเวทีระหวาง
ประเทศ 

1. ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการวัดเพื่อสงเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต 
และการสรางนวัตกรรม
ในภาคการผลิตและ
บริการ เพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของสินคา
ไทย 
2. พัฒนาทักษะ
แรงงานดานมาตรวิทยา 
เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. ใชมาตรวิทยาในการ
สรางสังคมคุณภาพ 

1. กาวทันเทคโนโลยีทางการวัด
ระดับสากล 
2. สรางบุคลากรมืออาชีพ เปนที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศ 

กิจกรรม 1. สรางพื้นฐานระบบ
มาตรวิทยาของประเทศ 

2. สรางเครือขายดาน
มาตรวิทยา 

3. สรางผลกระทบดานมาตรวิทยาตอประชาชน 
/สังคม 

4. สรางเสริมศักยภาพการบริหาร
องคกร 

5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 4.3.2 (1)   1 

มติท่ีประชุม 2 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2564 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 3 

4.4 การดําเนินงานตามหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 4 

ประจําปบัญชี 2563 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 5 

4.4.1 การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติงานดานตางๆ ประจําป พ.ศ. 2564 ของ6 

กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 7 

ฝายเลขานุการรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามกรอบหลักเกณฑการ8 

ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2563 ของกรมบัญชีกลางไดกําหนดใหทุนหมุนเวียน 9 

ตองดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนปฎิบัติการดานตาง ๆ ประจําป พ.ศ. 2564 และตองนําเสนอตอคณะ10 

กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ) เพ่ือขอความเห็นชอบ กอนการดําเนินงาน11 

ตามแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามกรอบหลักเกณฑการ12 

ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2563 ตามกรมบัญชีกลางกําหนดไวในดานท่ี 4 การ13 

บริหารจัดการทุนหมุนเวียน และดานท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน 14 

พนักงาน และลูกจางดังกลาว สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จึงขอนําเสนอการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน15 

ดานตาง ๆ ประจําป พ.ศ. 2564 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ดังนี้ 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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