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วาระท่ี 5.1 สรุปผลการด าเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ  ประจ าปี งบประมาณ  256 3  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

   
1)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

เรื่องเดิม 
ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้น าเสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และได้รับความ

เห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สถาบันก าหนด
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
จ านวน 3 แผนงาน 31 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จ านวน 18 ตัวชี้วัด 
2. แผนงานยุทธศาสตร์            จ านวน  3  ตัวชี้วัด 
3. แผนงานบูรณาการ        จ านวน 10 ตัวชี้วัด 

การด าเนินการ 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินงานตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในรอบ 12 เดือน             
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ด าเนินการได้ จ านวน 31 ตัวชี้วัด จากเป้าหมาย 31 ตัวชี้วัด (ตามเอกสาร
ประกอบวาระ 1) 
 

2)  รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

เรื่องเดิม 
ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 395.4830 ล้านบาท และได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 จ า นวน
124.9033 ล้านบาท และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จ านวน 13.2200 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณท่ีสถาบันได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 533.6063 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ    จ านวนเงิน  145.9663  ล้านบาท 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ  จ านวนเงิน  206.6387  ล้านบาท 
 ในการแข่งขันของประเทศ 
3. แผนงานยุทธศาสตร์     จ านวนเงิน  143.4963  ล้านบาท 
4. แผนงานบูรณาการ      จ านวนเงิน    37.5050   ล้านบาท 
 

 รวมทั้งสิ้น     จ านวนเงิน 533.6063  ล้านบาท 
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การด าเนินการ 
สถาบันมีผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

      หนว่ย : ล้านบาท  

แผนงาน แผน 
ผล 

(ผูกพัน) 
ร้อยละ 
(ผูกพัน) 

คงเหลือ 
ผล 

(จ่ายจริง) 
ร้อยละ 

(จ่ายจริง) 
คงเหลือ 

(จ่ายจริง) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 145.9663 145.9663 100.00 -  142.4236 97.57 3.5427 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

206.6387 170.0424 82.29 36.5963 143.6473 69.52 62.9914 

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และ แผนงานยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

143.4963 137.1296 95.56 6.3667 
 

41.7279 29.08 101.7684 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต และ แผนงานบูรณา
การพัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล 

37.5050 31.4138 83.76 6.0912 26.8228 71.52 10.6822 

รวมทั้งสิ้น 533.6063 484.5521 90.81 49.0542 354.6216 66.46 178.9847 
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3)  การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญช ี2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรมบัญชีกลาง 

 
เรื่องเดิม 

  ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ระหว่าง
กระทรวงการคลังและกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนเพ่ือให้ด าเนินการตามเป้าหมาย ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดตาม
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย เกณฑ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด้านการเงิน 
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ด้านการปฏิบัติการ 
4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนวเวียน 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง 
6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  

 
การด าเนินการ 
   สถาบันประเมินผลการด าเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2563 ระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ทั้ง 6 ด้าน ในเบื้องต้น
สถาบันประเมินตนเอง ได้คะแนนเท่ากับ 4.5555 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0000 และสถาบันได้ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนงวดสิ้นปีบัญชี 2563 (ฉบับสมบูรณ์ ) พร้อมรายละเอียดประกอบการด าเนินงาน ให้
กรมบัญชีกลางและท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลการด าเนินงาน (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) เพ่ือประมวลผล และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการ
ประมวลผลรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) (ตามเอกสารประกอบวาระ 2 และ 3) 
 
เอกสารประกอบวาระ 
 1)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
  2)  รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ส าหรับงวดสิ้นปีบัญชี 2563 (TRIS)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
  3)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2563 (ทุนปีงบประมาณ)  
 
ประเด็นน าเสนอต่อท่ีประชุม 
   เพ่ือโปรดทราบ สรุปผลการด าเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 


