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ระเบียบวาระท่ี 4.3 การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เรื่องเดิม 

  ตามกรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 กรมบัญชีกลาง
ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง โดย
เป็นตัวชี้วัดร่วมด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลทุนหมุนเวียน 
(เอกสารประกอบวาระที่ 1) มีการติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน เป็นรายไตรมาส โดยมีประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา คือ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ
ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญครบถ้วน 5 ด้าน โดยผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย  
   1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  
   2. ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน 
   3. ระบบการบริหารความเสี่ยง 
   4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
   5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การดําเนินการ 
  สถาบันขอน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญทั้ง 5 ด้าน เพ่ือประกอบการพิจารณาประกอบด้วย 
 
1) ผลการดาํเนินงานดา้นการเงนิ  

 - รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

 สถาบัน ไดร้ับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของประเทศ และน าไปสู่การขับเคลื่อนให้การด าเนินงานใน
แต่ละแผนงาน โครงการของสถาบันเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 692,048,600 บาท ซ่ึงประกอบด้วยงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 
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แหล่งทุน จํานวนเงิน (บาท) 

- สํานักงบประมาณ 484,882,000 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 133,215,300 
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 85,899,400 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 220,570,000 
- แผนงานบูรณาการ 45,197,300 

- กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 91,816,600 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 23,278,700 
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 65,537,900 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3,000,000 

- กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.) 115,350,000 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  110,000,000 
- ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) 

5,350,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 692,048,600 
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สถาบันมีผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ในภาพรวม จ าแนกตามแผนงาน โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของกระทรวงการคลังกําหนดว่า 
ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 ดังนี้ 

        หนว่ย : ล้านบาท  

แหล่งทุน / แผนงาน งบประมาณ 
ผล 

(ผูกพัน) 
ร้อยละ 
(ผูกพัน) 

คงเหลือ 
(ผูกพัน) 

ผล 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 
(จ่ายจริง) 

1. สํานักงบประมาณ 484.8820 440.9271 90.93 43.9549 196.7761 40.58 288.1059 
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 133.2153 133.2153 100.00 - 49.9342 37.48 83.2811 
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

85.8994 65.9717 76.80 19.9277 22.9178 26.68 62.9816 

1.3 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และ แผนงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

220.5700 220.5700 100.00 - 121.0478 54.88 99.5222 

1.4 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต และ 
แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล 

45.1973 21.1701 46.84 24.0272 2.8763 6.36 42.3210 

2. กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา 

91.8166 47.7896 52.05 44.0270 24.7412 26.95 67.0754 

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 23.2787 23.2787 100.00 - 11.6463 50.03 11.6324 

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

65.5379 24.5109 37.40 41.0270 13.0949 19.98 52.4430 

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3.0000 - - 3.0000 - - 3.0000 
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แหล่งทุน / แผนงาน งบประมาณ 
ผล 

(ผูกพัน) 
ร้อยละ 
(ผูกพัน) 

คงเหลือ 
(ผูกพัน) 

ผล 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 
(จ่ายจริง) 

3. กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กววน.) 

115.3500 3.8494 3.34 111.5006 0.5192 0.45 114.8308 

3.1 แผนงานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพด้านมาตรวิทยา** 

20.0000 2.9760 14.88 17.0240 - - 20.0000 

3.2 แผนงานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวัด 
เพ่ือรองรับระบบขนส่งและ 
โลจิสติกส์** 

90.0000 - - 90.0000 - - 90.0000 

3.3 แผนงานเสริมสร้าง
สมรรถนะและขยายขอบเขต
บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ*** 

5.3500 0.8734 16.32 4.4766 0.5192 9.70 4.8308 

รวมทั้งสิ้น 692.0486 492.5661 71.18 199.4825 222.0365 32.08 470.0121 
หมายเหตุ : 1. ส านักงบประมาณ ได้รับเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 2. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 3. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.) แบ่งเป็น 
  **  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม งวดที ่1 เมื่อวันที ่26 พฤศจกิายน 2563   
        ประกอบด้วย แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพฯ และแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวัดฯ (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 –  
                          30  กนัยายน 2564) 
  ***  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม **งบประมาณป ี2563** งวดที ่1 เมื่อวันที ่2 กันยายน 2563 
        แผนงานเสรสิมสรา้งสมรรถนะฯ (ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564)  
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2) ผลการดาํเนินงานดา้นไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงคแ์ละภารกิจของทุนหมุนเวียน  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2564 

 สถาบัน ไดร้ับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สถาบันก าหนด
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ไว้ จ านวน 6 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2. แผนงานยุทธศาสตร์  
3. แผนงานบูรณาการ  
4. แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวัด เพ่ือรองรับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยา 
6. แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและขยายขอบเขตบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
 

 สถาบัน ได้ด าเนินงานตามเป้าประสงค์และตัวชี ้ว ัดเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในรอบ 5 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) สามารถด าเนินการได้ จ านวน 13 ตัวชี ้ว ัด จากจ านวน 21 ตัวชี ้ว ัด  
(ตามเอกสารประกอบวาระ 2) 



 แผน/(ผล)

ไตรมาส 1
 แผน/(ผล)

ไตรมาส 2

 แผน/(ผล)

ไตรมาส 3

 แผน/(ผล)

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 63) (ม.ค.-มี.ค. 64) (เม.ย.-มิ.ย. 64) (ก.ค.-ก.ย. 64)

 - การสถาปนาและพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ

72          200.00    -        3           7           62           

(4)           (0) (4) (0) (0)
34          ดีกว่าแผน -        -        2           32           

(1)           
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(0) (1) (0) (0)

12          ดีกว่าแผน -        -        -        12           

(3)           
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(0) (3) (0) (0)

 - การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่างประเทศ
10          -        -        -        2           8             

-            (0) (0) (0) (0)

30          -        -        -        10         20           
-            (0) (0) (0) (0)
7            ดีกว่าแผน -        -        2           5             

(1)           
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(1) (0) (0) (0)

30          -        -        -        5           25           
-            (0) (0) (0) (0)

51          100.00    -        2           10         39           
(1)           (0) (1) (0) (0)

 -  การให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดและการให้ค าปรึกษา
4,900      170.67    500        1,000     1,500     1,900       

(1,990)     (1515) (475) (0) (0)
2.5 จ านวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา 

(รายการ)

เป้าประสงค์ท่ี 1

กิจกรรมหลักท่ี 1 : สร้างพ้ืนฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ

1.1 ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับการยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้าโลกสูงข้ึน

1.2 ภาคส่วนต่างๆ ใช้เคร่ืองมือและความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาท่ีเหมาะสมเป็นหลักอ้างอิง

1.3 มีนวัตกรรมด้านการวัดและเคร่ืองมือต้นแบบท่ีพัฒนาได้เองในประเทศ

1.4 ระบบมาตรวิทยาของประเทศมีสมรรถนะ (capability) พลวัตร (dynamics) และความสามารถในการปรับตัว (agaility) เพ่ิมข้ึน

1.5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการพ่ึงพาระบบมาตรวิทยาต่างประเทศลดลง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
     สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564

           ประจ าไตรมาสท่ี 1-2 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 

กิจกรรมหลักท่ี 2 : สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา

2.2 จ านวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน NQI (กิจกรรม)

2.3 จ านวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตรวิทยา (กิจกรรม)

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล

2.2 ระบบมาตรวิทยาของประเทศได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศสูงข้ึน

2.4 จ านวนรายการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 

(รายการ)

 1.1 จ านวนขีดความสามารถทางการวัดท่ีได้รับการพัฒนา (รายการวัด)

1.2 จ านวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการพัฒนา (รายการ)

1.3 จ านวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดท่ีสร้างส าเร็จ (รายการ)

1.4 จ านวนการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศท่ีเป็นทางการ (รายการวัด)

2.1 จ านวนขีดความสามารถด้านการวัดท่ีสถาบันน าเสนอต่อองค์กรช่ัง ตวง วัด 

ระหว่างประเทศ BIPM (รายการ)

2.3 เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบขยายตัวอย่างย่ังยืนและมีความเข้มแข็งสามารถรับความต้องการอันเน่ืองมาจากการเปิดประชาคมอาเซียน

2.4 เกิดเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพและธุรกิจ (Triple Helix) ท่ีร่วมกันใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในระดับประเทศและอาเซียนอย่างคุ้มค่า

2.5 เกิดความเป็นธรรมและสังคม มีความเช่ือม่ันในการออกมาตรฐานและกฎหมายรวมท้ังการบังคับใช้มาตรฐานและกฎหมายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการน ามาตรวิทยามาใช้

 แผนท้ังปี

(ผลไตรมาสท่ี 

1-2) 

ณ 28 ก.พ. 64

รอบ 5 เดือน

เป้าประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย/ตัวช้ีวัด/หน่วยนับ

 - การเสริมสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบระดับ

เป้าประสงค์ท่ี 2

 ผล 

คิดเป็น %

ของแผนใน

ไตรมาสท่ี 1-2

รอบ 5 เดือน

มว

NIMT
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 แผน/(ผล)

ไตรมาส 1
 แผน/(ผล)

ไตรมาส 2

 แผน/(ผล)

ไตรมาส 3

 แผน/(ผล)

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 63) (ม.ค.-มี.ค. 64) (เม.ย.-มิ.ย. 64) (ก.ค.-ก.ย. 64)

 แผนท้ังปี

(ผลไตรมาสท่ี 

1-2) 

ณ 28 ก.พ. 64

รอบ 5 เดือน

เป้าประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย/ตัวช้ีวัด/หน่วยนับ

 ผล 

คิดเป็น %

ของแผนใน

ไตรมาสท่ี 1-2

รอบ 5 เดือน

4            ดีกว่าแผน -        -        -        4             

(1)           
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(1) (0) (0) (0)

1,800      352.99    100        200        900        600         
(826)       (628) (198) (0) (0)

8            -        -        -        1           7             
-            (0) (0) (0) (0)

5            -        -        -        -        5             

-            (0) (0) (0) (0)

12          -           -        -        5           7             

-            (0) (0) (0) (0)

1,800      197.01    100        200        600        900         
(461)       (268) (193) (0) (0)

5            ดีกว่าแผน -        -        -        5             

(1)           
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(1) (0) (0) (0)

5            ดีกว่าแผน -        -        -        5             

(2)           
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(1) (1) (0) (0)

100         ดีกว่าแผน -        -        -        100         

(64)         
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(64) (0) (0) (0)

4.2 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนเพ่ิมข้ึนด้วยมาตรวิทยา
3.4 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ของไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (global value chain) และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกสูงข้ึน

3.2 แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น extra skills) สูงข้ึน

เป้าประสงค์ท่ี 4
4.1 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการความเส่ียงทางสุขภาพในสังคมสูงวัยมีสมรรถนะสูงข้ึน

เป้าประสงค์ท่ี 3
3.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศมีผลิตภาพสูงข้ึน

4.3 ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความน่าเช่ือถือ และสามารถทวนสอบได้อย่างเป็นระบบเพ่ิมข้ึน
4.4 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับมาตรวิทยา และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้
4.5 สถาบันมีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน มีความสามารถ และมีความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการน ามาตรวิทยาไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา

กิจกรรมหลักท่ี 3 : สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม

3.8 จ านวนกิจกรรมส่ือสารองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

(กิจกรรม)

 3.6 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา (คน)

3.7 จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการแนะน าถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (ราย)

3.1 จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต/พัฒนาทักษะ

แรงงาน (กิจกรรม)

3.2 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยา (คน-วัน)

3.3 จ านวนการน านวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

(รายการ)

3.4 จ านวนกิจกรรมบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการภาคสาธารณะและ

สังคม (กิจกรรม)

3.9 จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา (ราย)

4.6 สังคมไทยมีวัฒนาธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็ง และสามารถใข้วัฒนธรรมดังกล่าวในการขับเคล่ือนตลาดสินค้าและบริการของประเทศ

3.5 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีดี (good practice guide)/วิธีการทวนสอบ

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานภาคสาธารณะ (ฉบับ)
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 แผน/(ผล)

ไตรมาส 1
 แผน/(ผล)

ไตรมาส 2

 แผน/(ผล)

ไตรมาส 3

 แผน/(ผล)

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. 63) (ม.ค.-มี.ค. 64) (เม.ย.-มิ.ย. 64) (ก.ค.-ก.ย. 64)

 แผนท้ังปี

(ผลไตรมาสท่ี 

1-2) 

ณ 28 ก.พ. 64

รอบ 5 เดือน

เป้าประสงค์/กิจกรรมหลัก/ย่อย/ตัวช้ีวัด/หน่วยนับ

 ผล 

คิดเป็น %

ของแผนใน

ไตรมาสท่ี 1-2

รอบ 5 เดือน

3            -        -        -        -        3             
-            (0) (0) (0) (0)

30          -        -        -        5           25           

-            (0) (0) (0) (0)

100        ดีกว่าแผน -        -        -        100         

(25.00)     
 ไตรมาสท่ี 2 

รอบ 5 เดือน
(23.33) (1.67) (0) (0)

4.3 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (ร้อยละ)

5.1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะทางวิชาการและความสามารถทางการวัดท่ีสูงข้ึน สามารถให้บริการด้านมาตรวิทยาในระดับสากล
5.2 บุคลากรของสถาบัน มีบทบาทเวทีมาตรวิทยา และโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสร้างสรรค์และเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะ
5.3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีระบบ และกระบวนการท างานท่ีกระชับโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมหลักท่ี 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารองค์กร

เป้าประสงค์ท่ี 5

4.1 จ านวนขีดความสามารถการวัดระดับปฐมภูมิท่ีได้รับการพัฒนา (รายการ)

4.2 จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศ (เร่ือง)
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ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

           

ยุทธศาสตร์ 
(ตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) 

 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์ 

1 

 

2. บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ 

 

3. ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยี
ทางมาตรวิทยา 

 

4. ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตร
วิทยา 

 

5. พั ฒ น า ส ถ าบั น ม าต รวิ ทย า
แห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศ
ทางการวัด 

           

เป้าประสงค์ 
(ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาระบบมาตร

วิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2565) ของ

สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ) 

 1. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันและได้รับการยอมรับในคุณภาพในตลาด
การค้าโลกสูงข้ึน 
2. ภาคส่วนต่างๆ ใช้เครื่องมือและความสามารถสอบ
กลับได้ทางมาตรวิทยาที่เหมาะสมเป็นหลักอ้างอิง 
(ความถูกต้องด้านการวัดในการด าเนินภารกิจ 
3. มีนวัตกรรมด้านการวัดและเครื่องมือต้นแบบที่
พัฒนาได้เองในประเทศ 
4. ระบบมาตรวิทยาของประ เทศมีสมรรถนะ 
(capability) พลวัตร (dynamics) และความสามารถ
ในการปรับตัว (agility) เพิ่มข้ึน 
5. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการพึ่งพา
ระบบมาตรวิทยาต่างประเทศลดลง 

 

1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เป็น
ระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
2. ระบบมาตรวิทยาของประเทศได้รับการยอมรับ
ในเวทีระหว่างประเทศสูงข้ึน 
3. เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และ
สอบเทียบขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง
สามารถรองรับความต้องการอันเนื่องมาจากการ
เปิดประชาคมอาเซียน 
4. เกิดเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพและธุรกิจ (Triple 
Helix) ที่ร่วมกันใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพในระดับประเทศและอาเซียนอย่างคุ้มค่า 
5. เกิดความเป็นธรรมและสังคมมีความเชื่อมั่นใน
การออกมาตรฐานและกฎหมาย รวมทั้งการบังคับ
ใช้มาตรฐานและกฎหมายเพิ่มข้ึนเนื่องจากการน า
มาตรวิทยามาใช้ (การฟ้องร้องเนื่องจากไม่เชื่อถือ
ลดลง) 

 

1. ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่นๆ ของ
ประเทศมีผลิตภาพสูงข้ึน 
2. แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น 
extra skills) สูงข้ึน 
3 . วิ สาหกิจขนาดกลางและย่ อม รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรม
ให้แก่สินค้าและบริการของตนเพิ่มข้ึนด้วยมาตร
วิทยา 
4. วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทยสามารถ
เข้าสู่ ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (global value 
chain) และมีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกสูงข้ึ 

 

1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพในสังคมสูงวัย
มีสมรรถนะสูงข้ึน 
2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ความถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีความน่าเช่ือถือและสามารถทวนสอบ
ได้อย่างเป็นระบบเพิ่มข้ึน 
4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรวิทยาและสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. สถาบันมีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนมีความสามารถ
และมีความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในการน ามาตรวิทยาไปประยุกต์
เพื่อแก้ปัญหา 
6. สังคมไทยมีวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็งและ
สามารถใช้วัฒนธรรมดังกล่าวในการขับเคลื่อน
ตลาดสินค้าและบริการของประเทศ 

 

1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะ
ทางวิชาการและความสามารถทางการวัด
ที่สูงข้ึน สามารถให้บริการด้านมาตรวิทยา
ในระดับสากล 
2. บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบนเวที
มาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติ
อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยยะ 
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีระบบและ
กระบวนการท างานที่กระชับ โปร่งใส 
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแล ะ
ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

           

ตัวชี้วัด 
(แผนงานพืน้ฐาน) +  

(แผนงานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงานบูรณาการ) 

(21 ตัวช้ีวัด) 

 1. จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการ
พัฒนา (72 รายการวัด) 
2. จ านวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา (34 รายการ) 
3. จ านวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้าง
ส าเร็จ (12 รายการ/ชุด/เครื่อง) 
4. จ านวนการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ
ที่เป็นทางการ (10 รายการวัด) 

 (4 ตัวช้ีวัด) 

 

5. จ านวนขีดความสามารถที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บ
ไซด์ (CMC) (30 รายการวัด) 
6.จ านวนรายการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบ
ความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 
(51 รายการ) 
7. จ านวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตรวิทยา 
(30 ครั้ง) 
8. จ านวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
ให้ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา (4,900 รายการ) 
9. จ านวนกิจกรรมที่ จัดเพื่อบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน NQI (7 กิจกรรม) 

(5 ตัวช้ีวัด) 

 

10. จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต/พัฒนาทักษะแรงงาน (4 กิจกรรม) 
11. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
มาตรวิทยา (1,800 คน-วัน) 
12.  จ านวนการน านวั ตกรรม ไป ถ่ายทอดให้
ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ (8 รายการ) 
13. จ านวนผู้ ประกอบการ ท่ี ไ ด้รับการแนะน า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต (5 ราย) 

(4 ตัวชี้วัด) 

 

14. จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อยกระ ดับ
คุณภาพการบริการภาคสาธารณะและสังคม (8 
กิจกรรม) 
15. จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา 
(1,800 คน)  
16. จ า นวน คู่ มื อ ก า รปฏิ บั ติ ง า น ท่ี ดี  ( good 
practice guide) / วิธีการทวนสอบเครื่องมือ /
อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานภาคสาธารณะ (12 ฉบบั) 
17. จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านมาตรวิทยา (100 ราย) 
18. จ านวนกิจกรรมสื่อสารองค์ความรู้ด้านมาตร
วิทยาและเทคโนโลยี (5 กิจกรรม) 

(5 ตัวชี้วัด) 

 

19. จ านวนขีดความสามารถทางการวัด
ระ ดับปฐมภูมิที่ ไ ด้ รั บการพัฒนา ( 5 
รายการวัด) 
20. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ (30 เรื่อง/บทความ) 
21. ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงาน (ร้อยละ 100) 

(3 ตัวช้ีวัด) 

           

กลยุทธ ์  1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและ
เพียงพอต่อความจ าเป็นและความต้องการของ
ประเทศ 
2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการวัด
ต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพ
ของภาคการผลิต 

 

1. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของ
ประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวที
ระหว่างประเทศ 

 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และ
การสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย 
2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ 
 

1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับ
สากล 
2. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ 

           

กิจกรรม  1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ  2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา 
 

3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม  4.สร้างเสริมศักยภาพการบริหารองค์กร 
          

 5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 



4.3 - 6 
 

3)  ระบบบริหารความเสี่ยง   
  สถาบัน ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าค าสั่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 278/2563 เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
  2. จัดท าค าสั่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 279/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  3. จัดท าค าสั่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 280/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานทบทวนและติดตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  4. จัดท าค าสั่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 281/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามการประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1-312 ชั้น 3 อาคารผดุงมาตร  
  6. อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงจากแนวทางของ COSO-ERM ปี 2004 (Committee of 
Sponsoring Organizations-Enterprise Risk Management 2004 : ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ) เป็น COSO-ERM ปี  2017 (Committee of Sponsoring 
Organizations-Enterprise Risk Management 2017 : ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ) เพ่ือให้ครอบคลุมการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในแนวทางปัจจุบัน 
 
4)  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  
  สถาบัน ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2565 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 และ แผนแม่บท
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565   
  2. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) อยู่ระหว่างรวบรวม
รูปแบบรายงานตามข้อเสนอแนะของ CIO และอยู่ระหว่างจัดท าระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
รูปแบบการรายงานผู้บริหารต่าง ๆ แบบ Business Intelligence (BI) มีความก้าวหน้าร้อยละ 20 
  3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา          
2 ระบบ ได้แก่  
  - ระบบการให้บริการสอบเทียบออนไลน์ โดยเขียนโปรแกรมในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการเพ่ือใช้งานร่วมกับระบบระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้า 
ร้อยละ 30  
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  - ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งปรับปรุง
โดยบูรณาการของระบบงานภายในของสถาบัน  ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  สามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกระบบงาน             
มีความก้าวหน้า ร้อยละ 30 
  4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา      
2 ระบบ ได้แก่  
  - ระบบฝึกอบรม/สัมมนา โดยเขียนโปรแกรมในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
เพ่ือใช้งานร่วมกับระบบระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้า ร้อยละ 30 
  - การพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน (www.nimt.or.th) ได้ท าการปรับปรุง/ทบทวนเนื้อหาบนหน้าเว็บไซด์         
มีความก้าวหน้า ร้อยละ 20 
 
5)  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  สถาบัน ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพ่ือศึกษาโครงสร้างองค์กร กลไกการ
บริหารสถาบัน โครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน กรอบอัตราก าลังให้สอดรับกับภาระงานและการบริหารงาน   
ในอนาคต รวมถึงเตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2566 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 4      
พ.ศ. 2566 – 2570 
 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ให้ข้อมูลการจัดท าระบบฐานข้อมูลพนักงาน การบันทึกเวลาการท างาน ระบบการลา
ออนไลน์ ระบบการขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการออน์ไลน์ เพ่ือประกอบการจัดท าระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Resource Planning : ERP) ระยะที่หนึ่ง และระยะท่ีสองตามล าดับ 
  2) จัดท าแผนการอบรมพนักงานประจ าปีตามระดับต าแหน่ง รวมถึงเตรียมแผนการพัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Management) และการเตรียมพัฒนาพนักงานเพ่ือสืบทอดต าแหน่งบริหาร 
(Succession Plan) 
  3) จัดท าฐานข้อมูลพนักงานให้มีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจทางบริหาร 
  4) เตรียมการปรับเลื่อนระดับต าแหน่งและค่ากลางเงินเดือนพนักงาน  การสรรหาผู้บริหาร
และพนักงาน 
  5) สนับสนุนข้อมูลค าของบประมาณประจ าปี 2565 ในส่วนของงบบุคลากรพ้ืนฐานภาครัฐ
และการขอเพ่ิมอัตราก าลังกับทางส านักงบประมาณ 
  6) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
  7) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
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  8) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ความสะดวกในการบริหารงาน 
    กรมบัญชีกลาง ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 
2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนเรียบร้อย
แล้ว มายังสถาบันเพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม ซึ่งสถาบันได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ กองทุนเพ่ือการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา และส่งให้กับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อกรมบัญชีกลางด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ จะจัดส่งบันทึกข้อตกลงฯ ต้นฉบับให้สถาบันต่อไป (ตามเอกสารประกอบวาระ 3 - 5) 

ประเด็นนําเสนอต่อท่ีประชุม 
 เพ่ือโปรดพิจารณา การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
เอกสารประกอบวาระ 

1) กรอบหลักเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ข้อย่อยที่ 2 
2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 04063/7173 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง  การลงนามในบันทึก

ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 
4) หนังสือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ อว 6101/108 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การลงนามใน

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 
5) หนังสือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ อว 6101/150 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2564 
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