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รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 1 

ครั้งที่ 3/2563 2 

วันจันทรที่ 21 กันยายน 2563  เวลา 16.15 น.  3 

หองประชุม ชัน้ 4 อาคารพระจอมเกลา  4 

สำนักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  5 

ถนนพระรามที่ 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 ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 19 

10 นายผณิศวร ชำนาญเวช ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 20 

11. นายวัลลภ  เตียศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ 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 มัน่คงสุจริต สำนักงานรัฐมนตรี  29 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 30 

2. นายอนุสรณ  ทนหมื่นไวย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 31 

3. ร.ท.อุทัย  นรน่ิม สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 32 

4. นายรภัทร โพธิวัชร 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 ตระกูลทับทมิดี สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 4 

12. นางสาวนฤมล สถานุทัศน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 5 

13. นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 6 

14. นางสาวพิชาพร เปรื่องประดิษฐ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 7 

15. นางสาวพรพิมล วรดิถ ี 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 ดังน้ี 19 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 20 

1.1 การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 21 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ22 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ จำนวน 5 คน อันประกอบดวย 1) นายดำริ สุโขธนัง  23 

2) นายเขมทัต สุคนธสิงห 3) นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธ์ิ 4) นายผณิศวร ชำนาญเวช และ 5) นายวัลลภ 24 

เตียศิริ นั้น บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดำรงตำแหนง 3 ป (วาระแรก) เรียบรอย25 

แลว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  26 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อนุมัติใหแตงตั ้งกรรมการ27 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ และไดจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ัง28 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนตน29 

ไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.1 (1) ถึง (2) 30 

มติที่ประชุม 31 

รับทราบการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 32 

 33 

 34 
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1.2  ภาพรวมสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 1 

ฝายเลขานุการรายงานใหที่ประชุมทราบถึงภาพรวมการทำงานของสถาบันมาตร2 

วิทยาแหงชาติภายใตพันธกิจตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 และที่แกไข3 

เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และนิยายของมาตรวิทยา 4 

ซึ่งหมายถึง ศาสตรแหงการวัดและการนำศาสตรนั้นไปประยุกต (Metrology : Science of measurement 5 

and its application) โดยมีภาพรวมสรุปไดดังน้ี 6 

ศาสตรแหงการวัด 7 

สถาบันไดพัฒนามาตาฐานการวัดและผลิตวัสดุอางอิงรับรองของประเทศ โดยสราง8 

การยอมรับมาตรฐานของไทยกับมาตรฐานระหวางประเทศ จนมีผลสำเร็จบรรจุลงบนเว็บไซดของสำนักงานช่ัง9 

ตวงวัดระหวางประเทศ [BIPM (KCDB) Web site] จำนวนลาสุด 276 รายการวัด ซึ่งจัดอยูในระดับที่เรียกวา 10 

Fundamental Metrology และถายทอดสูเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบในภาคการผลิตและบริการ จำนวน11 

กวา 10 ลานชิ้น ผานเครือขายหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 12 

ISO/IEC 17025 แลวกวา 700 หองปฏิบัติการ เปนการถายทอดไปสูระดับที่เรียกวา Industrial Metrology 13 

ซึ่งจากผลการดำเนินงานของสถาบันจะพบวาระบบมาตรวิทยาของประเทศมีความเขมแข็งและทำใหผลิตภัณฑ14 

รวมถึงนวัตกรรมของไทยสามารถเขาสูการแขงขันของตลาดได 15 

การประยุกตใชมาตรวิทยา 16 

เปนการนำมาตรวิทยาไปประยุกตใช ซึ่งเรียกวา Metrology for Society โดยมี17 

วัตถุประสงคเพื่อสรางผลกระทบในการนำมาตรวิทยาไปสูสังคมอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน งานวิจัยเพ่ือ18 

เทคโนโลยีขั ้นสูง งานดานความมั ่นคงของประเทศ ดานพลังงานและสิ ่งแวดลอม ดานการแพทยและ19 

สาธารณสุข ดานอุตสหกรรมแหงอนาคต และการคุมครองผูบริโภค เปนตน  20 

ทั้งนี้ รายละเอียดในการดำเนินงานไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 21 

2564 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 22 

มติที่ประชุม 23 

รับทราบภาพรวมสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 24 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 25 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563 26 

เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2563 27 

ฝายเลขานุการ รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดดำเนินการสงรายงานการประชุม28 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ใหกรรมการทุกทานพิจารณา29 

เปนที่เรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีกรรมการทานใดขอแกไข จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง30 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 รายละเอียด31 

ตามเอกสารประกอบวาระที่ 2.1 (1) 32 

มติที่ประชุม 33 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 34 

29 มิถุนายน 2563 โดยไมมีการแกไข 35 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

3.1 ขออนุมัติจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำป2 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 3 

ฝายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให นายรภัทร โพธิวัชร ผูจัดการฝายบริหาร4 

กลาง เปนผูรายงานตอที่ประชุม 5 

นายรภัทร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามมติคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 6 

ครั้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทน7 

นอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้ สถาบันมาตรวิทยา8 

แหงชาติ ไดรับรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปบัญชี 2562 (ฉบับสมบูรณ) จากกรมบัญชีกลาง โดยไดระดับ9 

คะแนน 4.2107 และไดรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ประจำป 2562 จากสำนักงานการตรวจเงิน10 

แผนดิน เรียบรอยแลว สถาบันจึงขอนำเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตาม “หลักเกณฑและวิธีการจาย11 

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ 2562” ดังตอไปน้ี 12 

1. หลักเกณฑ 13 

หลักเกณฑ ผลการประเมิน อางอิง 
1. ผลการปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ   
1.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ประจำป 2562 

คาเปาหมาย : ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายไม
นอยกวา รอยละ 90 

เปนไปตามเปาหมายทกุ
ตัวชี้วัด (รอยละ 100) 

เอกสารประกอบวาระที่ 
3.1 (1) 

1.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานทุนหมุนเวยีนของ
กรมบัญชีกลาง ประจำป 2562 
คาเปาหมาย : ผลคะแนนเปนไปตามขอบงัคับฯ ขอที่ 6  

4.2107 เอกสารประกอบวาระที่ 
3.1 (2) 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจำป 2562 
คาเปาหมาย : ผลคะแนนตองไดไมต่ำกวารอยละ 80 

88.30 คะแนน 
ระดับสูงมาก 

เอกสารประกอบวาระที่ 
3.1 (3) 

2. การคำนวณรายไดของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติจากการดำเนินงานตามภารกิจ 
สถาบันตองมีรายไดจากการดำเนินงานประจำป 2562 เพิ่มขึ้น
จากป 2561 มากกวารอยละ 6  
เปาหมายที่กำหนด 54.26 ลานบาท 

รายไดจากการ
ดำเนินงานประจำป 

2562 เปนจำนวนเงิน 
58.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 14.19 สูงกวา
เปาหมายทีก่ำหนดตาม
เกณฑการประเมินของ

กรมบัญชกีลาง 

ขอบังคับคณะกรรมการ
มาตรวทิยาแหงชาติ วา
ดวยคาตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2561 ขอที่ 5 
 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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2. วิธีการจายคาตอบแทน 1 

 2.1 การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน และวงเงินที่กำหนด 2 

  สถาบันตองไดรับการอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก3 

เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน สำหรับปงบประมาณ 2562 จากคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 4 

- สถาบันไดรับอนุมัติกรอบงบประมาณสำหรับจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตาม5 

ผลการปฏิบัติงาน สำหรับปงบประมาณ 2562 ในการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ครั ้งที่ 6 

1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 วงเงินที่ไดรับการอนุมัติเปนจำนวนเงิน 9,446,000 บาท 7 

 2.2 การจัดสรรคาตอบแทนจะกระทำเมื่อ 8 

2.2.1 สถาบันไดรับรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปบัญชี 2562 (ฉบับสมบูรณ) จากกรมบัญชีกลาง 9 

 -  สถาบันไดรับรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปบัญชี 2562 (ฉบับสมบูรณ) จากกรมบัญชีกลาง10 

เรียบรอยแลว 11 

2.2.2 สถาบันไดรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ประจำป 2562 จากสำนักงานการตรวจเงิน12 

แผนดินเรียบรอยแลว 13 

 - สถาบันไดรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ประจำป 2562 จากสำนักงานการตรวจ14 

เงินแผนดินเรียบรอยแลว  15 

ตามขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  วาดวยคาตอบแทนนอกเหนือจาก16 

เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561  ขอ 6 การจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน17 

ใหเปนไปตามผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และวงเงินที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินผล18 

การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจำป 2562  สถาบันไดรับคะแนน 19 

4.2107  เมื ่อคำนวณตามวงเงินตามขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยคาตอบแทน20 

นอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561  ขอ 6  จำนวนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน21 

ตามผลการปฏิบัติงาน เทากับ 0.72 เทาของเงินเดือน คิดเปนจำนวนเงิน  6,801,120 บาท 22 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายรวมกันและมีความเห็นวา เรื ่องการจายคาตอบแทน23 

นอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 24 

ไดปฏิบัติตามขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผล25 

การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ซึ่งขอบังคับดังกลาวมิไดระบุใหสถาบันตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ26 

มาตรวิทยาแหงชาติเพ่ือจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำป ดังน้ัน การนำเสนอ27 

ตอคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ จึงเปนเพียงเพื่อทราบผลการดำเนินงานและการจายคาตอบแทน28 

นอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑและวิธีการจาย29 

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  30 

นายวรัชญ เพชรรวง ผู แทนปลัดกระทรวงการคลัง ไดสอบถามวาการจาย31 

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 0.72 เทา32 

ของเงินเดือน คือ การจายใหพนักงานผูมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนฯ คนละ 0.72 เทาของเงินเดือน เทากันทุกคน 33 

หรือ จายใหพนักงานผูมีสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนฯ ตามผลการปฏิบัติงานประจำปของแตละคน 34 

ฝายเลขานุการ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากพนักงานทุกคน ทุกระดับ ไดรวมแรงรวมใจ35 

กันปฏิบัติงานเพื่อใหผลการดำเนินงานของสถาบันสำเร็จลุลวงตามเปาหมาย ดังนั้น การจายคาตอบแทนฯ  36 

จึงเปนการจายใหกับพนักงานผูมีสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนฯ คนละ 0.72 เทาของเงินเดือน เทากันทุกคน 37 



- 6 - 
 
 

มติที่ประชุม 1 

รับทราบผลการดำเนินงานและการจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามผล2 

การปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 0.72 เทาของเงินเดือน โดยจายเทากันทุกคน คิดเปน3 

จำนวนเงินทั้งสิ้น  6,801,120 บาท 4 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 5 

4.1 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ6 

กำกับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 7 

ฝายเลขานุการรายงานใหที ่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการมาตรวิทยา8 

แหงชาติ ไดมีคำสั่งที่ 2/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตร9 

วิทยา และคำสั่งที่ 2/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ น้ัน 10 

เนื่องจาก นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตร11 

วิทยาแหงชาติ ซึ่งเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และ12 

เปนประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ไดครบวาระในการดำรง13 

ตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติที่ 2/2558 และ14 

คำสั่งคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติที่ 2/2562 และเพื่อใหการดำเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ15 

เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด ฝายเลขานุการจึงขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา16 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการ17 

พัฒนาระบบมาตรวิทยา ชุดใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 18 

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบนัมาตรวิทยาแหงชาติ  19 

องคประกอบ 20 

1. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  เปน ประธานอนุกรรมการ 21 

2. นายผณิศวร ชำนาญเวช     เปน อนุกรรมการ 22 

3. นายวัลลภ เตียศิริ         เปน อนุกรรมการ 23 

4. ผูอำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ   เปน อนุกรรมการและเลขานุการ 24 

5. รองผูอำนวยการหรือผูชวยผูอำนวยการ    เปน ผูชวยเลขานุการ 25 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 26 

โดยใหคณะอนุกรรมการดังกลาวมีอำนาจหนาที่ ดังน้ี 27 

1. พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจำป ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และใหเสนอ28 

ตอคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติเพ่ือใหความเห็นชอบ 29 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป ทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ และรายงานใหคณะกรรมการมาตรวิทยา31 

แหงชาติเพ่ือทราบ 32 

3. พิจารณากลั่นกรองผลการดำเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ33 

ประจำป แผนการดำเนินงานอ่ืน และรายงานใหคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติเพ่ือทราบ 34 
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4. พิจารณากลั ่นกรองการออกระเบียบ ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติและใหเสนอตอ1 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติเพ่ือใหความเห็นชอบ 2 

5. เสนอแนะความเห็นหรือแนวทางการดำเนินงาน แนวทางในการพัฒนารายได และการพัฒนาสถาบันมาตรวิทยา3 

แหงชาติ ตอคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 4 

6. แตงต้ังคณะทำงาน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  5 

7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 6 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 7 

องคประกอบ 8 

1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปน ประธานอนุกรรมการ 9 

2. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ เปน อนุกรรมการ 10 

3. ผูแทนสำนักงบประมาณ เปน อนุกรรมการ 11 

4. ผูแทนกรมบัญชีกลาง เปน อนุกรรมการ 12 

5. ผูแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปน อนุกรรมการ 13 

6. ผูอำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  เปน อนุกรรมการและเลขานุการ 14 

7. รองผูอำนวยการหรือผูชวยผูอำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  เปน ผูชวยเลขานุการ 15 

โดยใหคณะอนุกรรมการดังกลาวมีอำนาจหนาที่ ดังน้ี 16 

1. กำหนดหลักเกณฑ วิธีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 17 

2. กำกับดูแลการใชจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ18 

มาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยการใชจายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. 2560 19 

3. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา กำหนดใหเปน20 

อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 21 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายรวมกันและมีขอสรุปดังน้ี 22 

1. เห็นควรแตงตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดย23 

มอบหมายให นายวีระพงษ แพสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ เปน 24 

ประธานอนุกรรมการ  25 

2. เห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตร26 

วิทยา โดยมอบหมายให นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 27 

เปน อนุกรรมการ 28 

มติที่ประชุม 29 

1. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดย30 

มอบหมายให นายวีระพงษ แพสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ เปน 31 

ประธานอนุกรรมการ และใหมีองคประกอบรวมถึงอำนาจหนาตามที่เสนอ 32 

2. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบ33 

มาตรวิทยา โดยมอบหมายให นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยา34 

แหงชาติ เปน อนุกรรมการ และใหมีองคประกอบรวมถึงอำนาจหนาตามที่เสนอ 35 
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4.2 (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยสวัสดิการและสิทธิ1 

ประโยชนอื่น พ.ศ. ...  และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย2 

หลักเกณฑการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ... 3 

ฝายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให นายรภัทร โพธิวัชร ผูจัดการฝายบริหารกลาง 4 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 5 

นายรภัทร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาม6 

มาตรา 5 (5) มาตรา 12 วรรคสอง มาตรา 22 และ มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา7 

แหงชาติ พ.ศ. 2540 ที่แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 8 

2559 มีผลทำใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ตองทำการแกไขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่ใชอยูใหมีความสอดคลอง9 

กับบทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน อีกทั้งเพื่อความชัดเจนในการใชปฎิบัติตาม10 

ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ จึงจำเปนตองออก (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย 11 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื ่น พ.ศ. ... และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย12 

หลักเกณฑการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ... โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 13 

1. (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน พ.ศ. .... 14 

ตามที ่คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติไดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (5) แหง15 

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ออก16 

ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 17 

ถึง (ฉบับที่ 5) ครอบคลุมสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนของพนักงาน ตามขอ 21 ขอ 22 และ ขอ 30  ซึ่งพระราชบัญญัติ18 

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ใหอำนาจคณะกรรมการกำหนดสวัสดิการและสิทธิ19 

ประโยชนอื่นไวชัดเจนตามมาตรา 5 (5) และมาตรา 12 วรรคสอง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดอาศัยอำนาจ20 

ตามที่คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติใหอำนาจไวตามขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย 21 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาวขางตน ออกระเบียบสถาบันมาตรวิทยา22 

แหงชาติ วาดวย การสวัสดิการพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 23 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการใชปฎิบัติงาน สถาบันจึงไดจัดทำ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตร24 

วิทยาแหงชาติ วาดวย สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น พ.ศ. ... ซึ่งเดิมกำหนดไวในหมวด 4 การสงเคราะห25 

และสวัสดิการ ของขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 และ26 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 โดยยังคงเนื้อหา อัตรา และหลักเกณฑวิธีการตามเดิม โดยมีการแกไข27 

เน้ือหาที่สำคัญ ดังน้ี 28 

1. ปรับแกไขชื่อตำแหนง และชื่อกลุมงานใหสอดคลองกับโครงสรางตำแหนง และโครงสราง29 

องคกรปจจุบัน 30 

2. ปรับเพิ ่มจำนวนวันในการจายคาตอบแทนการออกจากงานแกพนักงานหรือลูกจางตาม31 

บทบัญญัติการจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน...   “(6) พนักงานหรือ32 

ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบย่ีสิบปขึ้นไป จายไมนอยกวาเงินเดือนเดือนสุดทายสิบสามเดือนสิบวัน” 33 

3. กำหนดคาตอบแทนอื่น  ๆใหครอบคลุมถึง ลูกจาง เชน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนเครื่องแตงกาย 34 

เปนตน 35 

 36 

 37 

 38 
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2. (ราง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ... 1 

ตามที่คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติไดออกระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย 2 

การเงิน การบัญชีและงบประประมาณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 3 

2545  และใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติกำหนดหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย ตามขอ 18 และขอ 70 ของ4 

ระเบียบดังกลาว 5 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีหลักเกณฑในการเบิกจายคาใชจายที่เปนปจจุบัน จึงขอ6 

ยกเลิกขอกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจาย พ.ศ. 2542 และฉบับ7 

แกไขเพิ่มเติม  และเสนอใหออกเปน ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการเบิก8 

คาใชจาย พ.ศ. ..... โดยยังคงเนื้อหา อัตรา หลักเกณฑและวิธีการตามเดิม และมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป9 

ดังน้ี 10 

1. กำหนดใหเปนระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  11 

2. ปรับแกไขชื่อตำแหนง และชื่อกลุมงานใหสอดคลองกับโครงสรางตำแหนง และโครงสราง12 

องคกรปจจุบัน 13 

3. กำหนดใหหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทาง หรือปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการ14 

มาตรวิทยาแหงชาติ กรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ และผูอำนวยการ ใหเบิกไดตามหลักเกณฑนี้ มาใชบังคับ15 

โดยอนุโลม 16 

ฝายเลขานุการจึงขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) 17 

ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น พ.ศ. ...... และ (ราง) 18 

ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ...... 19 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายรวมกันและมีขอสรุปวา ควรใหคณะอนุกรรมการบริหาร20 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ชวยพิจารณาในรายละเอียดของ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยา21 

แหงชาติ วาดวย สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น พ.ศ. ...... และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา22 

แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ...... ซึ่งหากคณะอนุกรรมการฯ ไมมีประเด็นหรือความเห็น23 

เพิ่มเติมใดๆ ใหสถาบันนำ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย สวัสดิการและสิทธิ24 

ประโยชนอื่น พ.ศ. ...... และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการเบิก25 

คาใชจาย พ.ศ. ...... เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ26 

ประธานกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ เพื่อลงนามประกาศใชตอไป แตหากคณะอนุกรรมการฯ มีประเด็นหรือ27 

ความเห็นเพิ่มเติม ใหฝายเลขานุการนำขอมูลของคณะอนุกรรมการฯ เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราว28 

ถัดไป 29 

มติที่ประชุม 30 

1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย 31 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น พ.ศ. ...... และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวย32 

หลักเกณฑการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ......  33 

2. มอบหมายใหสถาบันและคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 34 

ดำเนินการตามขอสรุปของที่ประชุม 35 

 36 
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4.3 แผนการใชจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจำปงบประมาณ 1 

พ.ศ. 2564 2 

4.3.1 แผนการใชจายเงินกองทุนเพื ่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจำป3 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 4 

ฝายเลขานุการรายงานใหที ่ประชุมทราบวา ตามที่สถาบันมาตรวิทยา5 

แหงชาติ ไดจัดทำคำของบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผานการพิจารณางบประมาณขั้น6 

กรรมาธิการ คงเหลืองบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 484,882,000 บาท ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ  7 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร และ 4) แผนงานบูรณาการ  8 

และเพื่อใหสถาบันสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล และบรรลุ9 

เปาหมายภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 สถาบันจึงขอเสนอแผนการใชจายเงินกองทุนเพ่ือ10 

การพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564 เพ่ิมเติมจากงบประมาณประจำปที่ไดรับจัดสรร 11 

รวม 3 แผนงาน 21 งาน / โครงการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 91,816,600 บาท ตอที่ประชุม ซึ่งไดผานความเห็นชอบ12 

จากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 13 

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 14 

แผนงาน / กจิกรรม 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน (บาท) 

เดิม* ใหม งบลงทุน งบดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 - - 23,278,700 23,278,700 
2. แผนงานพื้นฐาน 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 15 
 สถานะเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  จำนวน 171,750,060.19 บาท 16 

มติที่ประชุม 17 

เห็นชอบแผนการใชจายเงินกองทุนเพื ่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 18 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 3 แผนงาน 21 งาน / โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 91,816,600 บาท 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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4.3.2 แผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2564 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 1 

ฝายเลขานุการรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ2 

มาตรวิทยาแหงชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมเห็นชอบ3 

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

ปจจุบันงบประมาณไดผานขั้นตอนการนำเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 5 

พ.ศ. 2564 ตอสภาผูแทนราษฎร เรียบรอยแลว และอยูระหวางนำรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย6 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป สถาบันจึงได7 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2564 (ฉบับปรับปรุง) ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยมี8 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายการดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางของประเทศ อันจะนำไปสูการขับเคลื่อน9 

ใหการดำเนินงานในแตละแผนงาน โครงการของสถาบันเกิดผลสัมฤทธ์ิตรงตามวัตถุประสงคการดำเนินงาน10 

อยางมีประสิทธิภาพ ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 692,048,600 บาท ซึ่งประกอบดวยงบประมาณจาก11 

แหลงทุนตาง ๆ ดังน้ี  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 

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

 13 

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปบัญชี 2564 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 14 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

กับ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร 
(ตามแผนปฏิบัติการดาน
การพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแหงชาติ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2565) 
ของสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาต)ิ 

1. พัฒนาขีดความ- 
สามารถทางการวัดเพ่ือ
ตอบสนองความจำเปน
และความตองการของ
ผูใชประโยชน 

2. บูรณาการโครงสราง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของ
ประเทศใหเปนระบบ
และมีสมรรถนะ 

3. ยกระดับ
ความสามารถของ
ผูประกอบการดวย
ทักษะและเทคโนโลยี
ทางมาตรวิทยา 

4. ขับเคล่ือนสังคม
คุณภาพดวยมาตรวทิยา 

5. พัฒนาสถาบนั 
มาตรวิทยาแหงชาติสูองคกรภาครัฐ
ที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ และมี
ความเปนเลิศทางการวัด 

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

1. ผลิตภัณฑจาก
ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แขงขนัและไดรับการ
ยอมรับในคุณภาพใน
ตลาดการคาโลกสูงขึน้ 
2. มีนวัตกรรมดานการ
วัดและเคร่ืองมือ
ตนแบบที่พัฒนาไดเอง
ในประเทศ 
 

1. โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคุณภาพของ
ประเทศ เปนระบบและ
สอดคลองกับแนว
ปฏิบัติสากล 

1. แรงงานไทยมีทักษะ
ดานมาตรวิทยา (เปน 
extra skills) สูงขึน้ 
2. วิสาหกิจขนาดกลาง
และยอม รวมทัง้
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
สามารถสรางนวัตกรรม
ใหแกสินคาและบริการ
ของตนเพ่ิมขึ้นดวย
มาตรวิทยา 

1. สังคมไทยมี
วัฒนธรรมคณุภาพที่
เขมแข็งและสามารถใช
วัฒนธรรมดังกลาวใน
การขับเคล่ือนตลาด
สินคาและบริการของ
ประเทศ 

1. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมี
สมรรถนะทางวิชาการและความ-
สามารถทางการวัดที่สูงขึ้น สามารถ
ใหบริการดานมาตรวิทยาในระดับสากล 
2. บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบน
เวทีมาตรวิทยาและโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางคณุภาพระดับชาติและระดับ
นานาชาติอยางสรางสรรคและ
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัย 
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ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

กับ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
(แผนงานพื้นฐาน) 

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

1. จำนวนขีด
ความสามารถทีไ่ดรับ
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. จำนวนกิจกรรมทีจั่ด
เพ่ือบูรณาการระหวาง
หนวยงาน NQI (2 
กิจกรรม) 

1. จำนวนกิจกรรม
บูรณาการเพ่ือเพ่ิม 
ความสามารถในการ
แขงขนั/กิจกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีให
ผูประกอบการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต/
พัฒนาทักษะแรงงาน (2 
กิจกรรม) 
2. จำนวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานมาตรวิทยา (1,800 
คน-วนั) 
3. จำนวนการนำ
นวัตกรรมไปถายทอดให
ผูประกอบการไดตอ
ยอดเชงิพาณชิย (6 
รายการ) 

1.จำนวนกิจกรรมบูรณา
การเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริการภาค
สาธารณะและสังคม (8 
กิจกรรม) 
2. จำนวนผูเขารวม
กิจกรรมดานมาตรวทิยา 
(1,800 คน)  
3. จำนวนคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ดี (good 
practice guide) / วิธกีาร
ทวนสอบเคร่ืองมือ /
อุปกรณที่ใชในงานภาค
สาธารณะ (5 ฉบบั) 

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

ตัวชี้วัด 
(แผนงานยุทธศาสตร
และแผนงานบูรณาการ) 

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

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

1. จำนวนกิจกรรม
บูรณาการเพ่ือเพ่ิม 
ความสามารถในการ
แขงขนั/กิจกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีให
ผูประกอบการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต/
พัฒนาทักษะแรงงาน (2 
กิจกรรม) 
2. จำนวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการแนะนำ
ถายทอดองคความรู เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต (5 ราย) 
3. จำนวนการนำ
นวัตกรรมไปถายทอดให
ผูประกอบการไดตอ
ยอดเชงิพาณชิย (2 
รายการ) 
 
 
 
 

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

ปฏิบัติงานที่ดี (good 

practice guide) / 

วิธีการทวนสอบ

เคร่ืองมือ /อุปกรณที่

ใชในงานภาค

สาธารณะ (7 ฉบบั) 

 

1. จำนวนขีดความสามารถทางการ
วัดระดับปฐมภูมิทีไ่ดรับการพัฒนา 
(1 รายการวัด) 
2. จำนวนผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร ในวารสารวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศ (2 เร่ือง/บทความ) 
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ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

กับ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 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
ทางการวัดเพ่ือสงเสริม
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต 
และการสรางนวัตกรรม
ในภาคการผลิตและ
บริการ เพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขนัของสินคา
ไทย 
2. พัฒนาทักษะ
แรงงานดานมาตรวทิยา 
เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. ใชมาตรวิทยาในการ
สรางสังคมคณุภาพ 

1. กาวทันเทคโนโลยีทางการวัด
ระดับสากล 
2. สรางบคุลากรมืออาชีพ เปนที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศ 

กิจกรรม 1. สรางพ้ืนฐานระบบ
มาตรวิทยาของประเทศ 

2. สรางเครือขายดาน
มาตรวิทยา 

3. สรางผลกระทบดานมาตรวิทยาตอประชาชน 
/สังคม 

4. สรางเสริมศักยภาพการบริหาร
องคกร 

5. แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3.2 (1)   1 

มติที่ประชุม 2 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2564 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 3 

4.4 การดำเนินงานตามหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 4 

ประจำปบัญชี 2563 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 5 

4.4.1 การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานดานตางๆ ประจำป พ.ศ. 2564 ของ6 

กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 7 

ฝายเลขานุการรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผล8 

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ของกรมบัญชีกลางไดกำหนดใหทุนหมุนเวียน ตองดำเนินการ9 

ทบทวนและจัดทำแผนปฎิบัติการดานตาง ๆ ประจำป พ.ศ. 2564 และตองนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร10 

ทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ) เพื่อขอความเห็นชอบ กอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ11 

ดานตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน12 

ทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ตามกรมบัญชีกลางกำหนดไวในดานที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 13 

และดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจางดังกลาว 14 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จึงขอนำเสนอการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานดานตาง ๆ ประจำป พ.ศ. 15 

2564 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ดังน้ี 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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แผนบริหารความเสี่ยงและคูมือบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2564 1 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 

ประเภท 
โอกาส/ 

ความเสี่ยง 

รหัส
โอกาส/ 
ความ
เสี่ยง 

เหตุการณโอกาส/ความเสี่ยง ปจจัยโอกาส/ความเสี่ยง 

ระดับ
โอกาส/ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการเพ่ิมโอกาส/ปดความเสี่ยง 

แผน 
ระยะเวลา 
สิ้นสุดการ 
ดำเนินการ 

ดานกลยุทธ 
(Strategic 
Risk) 
O : 
Opportunity 

S-04-62 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
เปนองคกรหลักดานมาตร
วิทยาของประเทศซึง่มีบทบาท
สำคัญตอภาคอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมถึง ไดรับความเชื่อมั่นและ
การยอมรับในระดับอาเซียน
มากขึ้น 

- ขีดความสามารถของ
หองปฏิบัติการไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

- สถาบันจัดกิจกรรมใน
ระดับอาเซียนบอยคร้ัง 

- งบประมาณประจำปที่
ไดรับการสนับสนุน 

สูง แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับ
ทบทวนป 2564 

31 ส.ค. 64 

ดานการ 
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk) 
R : Risk 

O-13-62 สถาบันไมสามารถดำเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง 

- อัคคีภัย 
- สถานการณความไมสงบ 
ในประเทศ 

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ไฟฟาดับเปนวงกวาง 
- โรคระบาด 

สูง แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สำหรับการบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) 

31 ส.ค. 64 

ดานการ 
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk) 
R : Risk 

O-22-63 ระบบรักษาความปลอดภัยและ
ควบคุมภัยคุกคามของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันยังไมเพียงพอ 

- การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอกและไวรัส
คอมพิวเตอร 

- ระบบกระแสไฟฟา 
- ภัยธรรมชาติ 
- ผูใชงานระบบ 
- ผูดูแลระบบ 

สูงมาก 1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ พ.ศ. 2564 
2. แผนดิจิทัลสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 
(ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564) 
3. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป 
2564 

31 ส.ค. 64 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4.1 (1)   3 

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงและคูมือบริหารความเสี่ยงสถาบันมาตรวิทยา4 

แหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2564 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 5 

2563 และคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ6 

ตรวจสอบเรียบรอยแลว  7 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป พ.ศ. 2564 8 

การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป 2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป 2564 

ยุทธศาสตร 
ยกระดับการบริการ
ระบบมาตรวิทยา
ออนไลนสูการขับเคล่ือน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการสอบ
เทียบออนไลน 

2. โครงการพัฒนา
ระบบรายงานตัวชี้วดั 
และติดตาม
ความกาวหนาโครงการ
ของสถาบัน (KPI) 

3. โครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการ
ฝกอบรม 

4. โครงการพัฒนา
เว็บไซตของสถาบัน 

5. โครงการพัฒนาระบเครือขาย
ถายทอดสัญญาณเวลาและความถี่ 
(Redundancy Gateway) 

ยุทธศาสตร 
พัฒนาโครงสรางระบบ
สารสนเทศภายใน
องคกรและระบบ
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหมีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบรายงานเพ่ือ
ผูบริหาร 

2. โครงการพัฒนา 
Data Warehouse และ 
Big data 

3. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
อิเล็กทรอนิกส (ERP) 
ตอเนื่องระยะที่ 2 

4. โครงการบำรุงรักษาระบบงาน โปรแกรมพัฒนาระบบและ
ฐานขอมูล 



- 15 - 
 
 

การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป 2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป 2564 

ยุทธศาสตร 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขาย
การส่ือสารที่ทันสมัย 
และมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

1. โครงการบำรุงรักษา
เคร่ืองแมขาย อุปกรณ
เครือขาย และเคร่ือง
คอมพิวเตอรทั้งสถาบัน 

2. โครงการเชาเคร่ือง
คอมพิวเตอรสำหรับ
พนักงานในสถาบัน
(ตอเนื่อง) 

3. โครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศสำรอง
ที่จำเปน 

4. ประเมนิความเส่ียงระบบเครือขาย 

ยุทธศาสตร 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในองคกร ใหเปนมือ
อาชีพดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. โครงการฝกอบรม
พนักงานภายในสถาบัน 

2. โครงการฝกอบรม
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน  
Mobile Application, 
Cloud computing, 
Internet of Things 
(IoT) เปนตน 

3. โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานสำหรับ
ผูบริหาร 

4. โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานดูแลรักษา และ
พัฒนาระบบ สำหรับเจาหนาทีข่องสถาบัน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4.1 (2)   1 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 2 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 

1. HR SO1 : บุคลากรมีความสามารถในการนำมาตรวิทยาไปประยุกตใชในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือสราง4 

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 5 

2. HR SO2 : บุคลากรเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 6 

3. HR SO3 : บุคลากรสถาบันมีความพรอมกาวสูการเปลี่ยนแปลงองคกรสูองคกรภาครัฐที่ทันสมัย 7 

ประเด็นกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 

HRI-1 พัฒนาบุคลากรดานวิจัย เพ่ือสู Quantum Metrology 9 

HRI-2 พัฒนาความสามารถและสงเสริมการนำมาตรวิทยา ไปสรางผลกระทบตอคุณภาพชีวิตประชาชน 10 

HRI-3 สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยการปรับปรุงระบบสวัสดิการ 11 

HRI-4 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารสถาบันและระบบจัดการสถาบัน 12 

HRI-5 พัฒนาการทำงานรวมกันเปนทีมสูทีมอัจฉริยะ 13 

HRI-6 ปรับปรุงระบบสรางความเติบโตในสายอาชีพและสรางผูบริหารระดับกลาง 14 

HRI-7 พัฒนาความสามารถบุคลากร สูการทำงานในยุคดิจิทัล 15 

HRI-8 ปรับปรุงประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ดวยระบบดิจิทัล 16 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4.1 (3)   17 

มติที่ประชุม 18 

เห็นชอบการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานดานตางๆ ประจำป พ.ศ. 2564 19 

ของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประกอบดวย แผนบริหารความเสี่ยงและคูมือบริหารความเสี่ยงสถาบัน20 

มาตรวิทยาแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป พ.ศ. 2564 และ แผนปฏิบัติการดาน21 

การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 22 

 23 

 24 
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4.4.2 การปรับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 1 

ประจำปบัญชี 2563 2 

ฝายเลขานุการรายงานใหที ่ประชุมทราบวา ตามที่สถาบันมาตรวิทยา3 

แหงชาติ ไดจัดทำหนังสือ ที่ อว 6101/175 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอหารือการปรับกรอบหลักเกณฑ4 

การประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 5 

2563 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 6 

2019 ซึ่งสงผลกระทบตอการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ประจำปบัญชี 2563  7 

กรมบัญชีกลางไดตอบขอหารือการปรับกรอบหลักเกณฑฯ ตามหนังสือ 8 

กรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0406.3/29895 ลงวันที ่ 25 มิถุนายน 2563 เรื ่อง ตอบขอหารือการปรับกรอบ9 

หลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 10 

ประจำปบัญชี 2563 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ โดยแจงใหทุนหมุนเวียนที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ11 

ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อันสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย ผลผลิตที่กำหนด โดย12 

ใหทุนหมุนเวียนนำเสนอปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอเปาหมาย และผลผลิตใน 13 

การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและแจงตอ14 

กรมบัญชีกลางภายในเดือนแรกของไตรมาสที่ 4 ประจำปบัญชี 2563 เพ่ือดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 15 

สถาบันจ ึงดำเน ินการขอปรับกรอบหลักเกณฑการประเม ินผลการ16 

ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ตามหนังสือ ที่ อว 6101/453 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 17 

เรื่อง ขอปรับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน 18 

ทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ซึ่งสถาบันไดวิเคราะหตัวชี้วัดตามกรอบ19 

หลักเกณฑฯ ทุกตัวชี้วัดแลว พบวา มีตัวชี้วัดที่คาดวาจะไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย ผลผลิตตามที่20 

กำหนดไว คือ เกณฑวัดการดำเนินงานดานที่ 1 การเงิน ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายไดจากงานบริการ ซึ่งเปนตัวชี้วัด21 

หลักตามภารกิจของสถาบัน โดยมีผลการดำเนินงานเกิดจากการใหบริการสอบเทียบเครื่องมือ วัสดุอางอิงทาง22 

เคมี การใหบริการฝกอบรม การใหบริการใหคำปรึกษา ซึ่งพบปญหาและอุปสรรค ที่สงผลกระทบตอเปาหมาย 23 

ผลผลิตในการดำเนินงานตามแผน คือ ตามแผนงานการจัดหลักสูตรฝกอบรม ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือน24 

มิถุนายน 2563 มีเปาหมายจำนวน 32 หลักสูตร มีเปาหมายผูสมัครจำนวน 508 คน มีเปาหมายรายได25 

ประมาณเทากับ 2,665,592 บาท ซึ่งเมื ่อเกิดสถานการณดังกลาว ทำใหตองปรับรูปแบบการทำงานเปน 26 

การใหบริการฝกอบรมแบบ Online จึงสามารถจัดอบรมไดเพียง จำนวน 9 หลักสูตร มีผูสมัครจำนวน 180 คน  27 

มีรายได 488,708 บาท ซึ่งทำใหรายไดลดลง 2,176,884 บาท โดยคิดเปนรอยละ 81.67 จึงมีความจำเปนตอง28 

ขอปรับลดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน ดานที่ 1 การเงิน ตัวช้ีวัดที่ 1.2 รายไดจากงาน29 

บริการ 30 

สถาบันจึงขอนำเสนอการปรับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน 31 

ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ของสถาบันมาตรวิทยา32 

แหงชาติ โดยเสนอขอลดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน ดานที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 รายไดจาก33 

งานบริการ ดังน้ี 34 

 35 

 36 

 37 
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คาเกณฑ (เดิม) ปรับคา
เกณฑ 

วัด 

 คาเกณฑ (ขอปรับใหม) ปรับคา 
เกณฑ 

วัด 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

54.90 56.66 58.42 60.18 61.94 -/+ 1.76  49.62 51.38 53.14 54.90 56.66 -/+ 1.76 

มติที่ประชุม 1 

เห็นชอบการปรับลดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 2 

ประจำปบัญชี 2563 ดานที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 รายไดจากงานบริการ 3 

4.5 กรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2564 ของ4 

กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 5 

ฝายเลขานุการรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  6 

ที่ กค 0406.3/ว 319 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 7 

2564 โดยกรมบัญชีกลางไดจัดสงกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2564 8 

ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไดมีมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑการประเมินผล9 

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน และปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 10 

2564 และขอใหทุนหมุนเวียนดำเนินการดังน้ี 11 

1. ถือปฏิบัต ิตามปฏิทินการปฏิบัต ิงานการประเมินผลการดำเนินงานทุน12 

หมุนเวียน ประจำปบัญชี 2564 และเง่ือนไขการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนอยางเครงครัด 13 

2. ปรับปรุงตัวชี ้ว ัดตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุน14 

หมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ใหสอดคลองกับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 15 

ประจำปบัญชี 2564 เสนอตอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ตาม16 

แบบฟอรมที่กำหนด และสงใหกรมบัญชีกลางภายในกำหนดระยะเวลา สำหรับทุนหมุนเวียนที่ปบัญชีเริ่มเดือน17 

ตุลาคม (ทุนปงบประมาณ) จะตองจัดสงภายในเดือนสิงหาคม 2563  18 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ไดจัดทำรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุน19 

หมุนเวียน ประจำปบัญชี 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผล 20 

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2564 ของกรมบัญชีกลางที่ไดกำหนดไวเรียบรอยแลว โดยแบงเปน21 

ตัวช้ีวัดจำนวน 6 ดาน อันประกอบดวย 1) ดานการเงิน 2) ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานการ22 

ปฏิบัติงาน 4) ดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุน23 

หมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง และ 6) ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  ในการน้ี สถาบันจึง24 

ขอนำเสนอรางตัวชี้วัดฯ ดังกลาว ตอที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 25 

และเมื่อเห็นชอบเรียบรอยแลว สถาบันจะนำสงใหกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บริษัท 26 

ทริส คอรปอเรช่ันจำกัด) ตอไป 27 

มติที่ประชุม 28 

เห็นชอบรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 29 

2564 (กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) 30 

4.6 การครบวาระการดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (วาระลับ) 31 

- รายงานการประชุมวาระลับ - 32 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ 1 

5.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2 

ฝายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให นายมาณพ  ติณสิริสุข เลขานุการคณะกรรมการ3 

ตรวจสอบ เปนผูรายงานตอที่ประชุม 4 

นายมาณพ รายงานใหที ่ประชุมทราบวา ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา5 

แหงชาติ วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2563  ได6 

กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่7 

ความรับผิดชอบตอคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ เพ่ือทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง น้ัน 8 

คณะกรรมการตรวจสอบไดดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในระเบียบ9 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2544  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 10 

ประจำป 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 11 

1. การสอบทานงบการเงนิ 12 

สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2563 รวมกับกลุมงานบัญชีการเงินและพัสดุ และผูตรวจสอบ13 

ภายใน จากการสอบทานงบการเงินสถาบัน ไมพบประเด็นใดที่เปนสาระสำคัญ 14 

2.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายใน 15 

2.1 รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (พนักงานสถาบันจำนวน 2 คน นำเครื่องมือสอบเทียบของ16 

สถาบันไปแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง) 17 

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟอง กรณีรองใหเพิกถอนคำสั่งชดใชคาเสียหายที่สถาบันเรียกรองให18 

ชำระคาสินไหมทดแทนรวมเปนเงิน 27,583.50 บาท/ชดใชคนืคนละ 13,791.75 บาท ผลมดัีงน้ี 19 

1) นายเอกชัย พุฒทิตวงศ ชำระตามคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 แตย่ืนอุทธรณ20 

คำสั่งปลดจากการเปนพนักงาน อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 21 

2) นายธนภณ วุฒิวสุธร ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด กรณีคำสั่งปลดจากการเปนพนักงาน 22 

และการชดใชคาสินไหมคืนสถาบัน อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  23 

2.2 ติดตามผลความคืบหนาคดีของสถาบัน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 24 

 สถาบันมีคดีที่อยูระหวางการดำเนินการ จำนวน 8 คดี/รายการ ปจจุบันอยูระหวางการดำเนินการ25 

ตามขั้นตอนหรือกระบวนการของศาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสถาบันไดดำเนินการติดตามผลความคืบหนา26 

ของคดีตางๆ อยางสม่ำเสมอ และไดนำเสนอรายงานผลการดำเนินการที่มีความคืบหนาของคดีเสนอตอ27 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการจัดประชุม   28 

2.3 ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน ประจำป พ.ศ. 2562 29 

 สถาบันไดทำการประเมินผลการควบคุมภายในประจำป พ.ศ. 2562 ถูกตองและเปนไปตาม30 

หลักเกณฑของกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน31 

ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยสถาบันไดนำสงใหกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 32 

เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562   33 

3.  การติดตามระบบตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 34 

2563 ของผูตรวจสอบภายใน 35 
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 3.1 สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ 1 

พ.ศ. 2563 พบวา มีการปฏิบัติตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน และมีความ2 

เปนอิสระ 3 

 3.2 พิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผูตรวจสอบภายใน  จำนวน 13 4 

แผนงาน  สถาบันไดนำสงแผนงานใหกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อใหถูกตองและเปนไปตาม5 

ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐ พ.ศ. 6 

2546 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 7 

 3.3 พิจารณาและอนุมัติการทบทวนกฎบัตรของผูตรวจสอบภายในประจําป 2563 เพื่อใหเปนไปตาม8 

ขอกําหนด/หลักเกณฑตัวช้ีวัดของกรมบัญชีกลางที่กําหนดใหมีการทบทวนกฎบัตรของผูตรวจสอบภายในทุกป 9 

4. สอบทานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของผูตรวจสอบภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 

สอบทานแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของผูตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 

จำนวน 13 แผนงาน/กิจกรรม (ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563)  ผลการดำเนินงานของ 12 

ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้ ไดแนะนําใหผูตรวจสอบภายในทําการ13 

ทบทวนเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําป ใหมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ทําการตรวจสอบ14 

เน่ืองจากเหตุการณโรคระบาด COVID–19   15 

5. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 16 

สอบทานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำป 17 

พ.ศ. 2564 และการจัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำป พ.ศ. 2563 สถาบันมีแผนบริหาร18 

ความเสี่ยงในป 2564 จำนวน 3 แผน ไดแก 1) แผนความเสี่ยงสถาบันไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  19 

2) แผนบริหารความเสี ่ยงดานระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยี20 

สารสนเทศของสถาบันยังไมเพียงพอ และ 3) แผนสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เปนองคกรหลักดานมาตรวิทยา21 

ของประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญตอภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงไดรับความเชื่อมั่นและ22 

การยอมรับในระดับอาเซียนมากขึ้น โดยแผนความเสี่ยงสถาบัน จำนวนทั้ง 3 แผน ไดมีการกำหนดมาตรการ23 

ในการควบคุมและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อใหความเสี่ยงของสถาบัน24 

อยูในระดับที่ยอมรับได 25 

มติที่ประชุม 26 

รับทราบ 27 

5.2 งบการเง ินสถาบ ันมาตรว ิทยาแหงชาต ิ  ประจำป  2563 ไตรมาสที ่  3/2563 28 

(ปงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 29 

ฝายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให นายรภัทร โพธิวัชร ผูจัดการฝายบริหารกลาง 30 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 31 

นายรภัทร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา32 

แหงชาติ วาดวย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 51 (1) กำหนดให33 

จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำรายไตรมาสเสนอผูอำนวยการเพื่อทราบ ภายใน 45 วัน นับตั้งแตวัน34 

สิ้นสุดไตรมาสหนึ่งๆ ในการนี้ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จึงขอรายงานงบการเงิน ประจำป 2563 ไตรมาสที่ 35 

3/2563 (ปงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 36 

 37 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และปงบประมาณ 2562 1 

(หนวย : บาท) 2 

 3 

 4 
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปงบประมาณ 2563 งวด 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 1 

2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ปงบประมาณ2562 2 
(หนวย : บาท) 3 

 4 

มติที่ประชุม 5 

รับทราบ 6 

5.3 การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน7 

มาตรวิทยาแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 

ฝายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู จัดการฝาย9 

นโยบายและยุทธศาสตร เปนผูรายงานตอที่ประชุม 10 

นางสาวพริมา รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผล11 

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 โดยกรมบัญชีกลางไดกำหนดเกณฑวัดการดำเนินงานตัวชี้วัดรวม12 

ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาท13 

คณะกรรมการทุนหมนุเวียน ในขอที่ 2 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ14 

ของทุนหมุนเวียน โดยประเด็นยอยที่ใชพิจารณา คือ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุน15 

หมุนเวียนอยางครบถวนและเพียงพอ ตองมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถวน 5 ดาน เปนรายไตรมาส 16 

โดยผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบดวย 17 

1. ผลการดำเนินงานดานการเงิน  18 

2. ผลการดำเนินงานดานไมใชการเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน 19 

3. ระบบการบริหารความเสี่ยง 20 

4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 21 
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5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   1 

โดยมรีายละเอียดสรุปไดดังน้ี 2 

1. ผลการดำเนินงานดานการเงิน  3 

รายงานผลการใชงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 4 
 หนวย : ลานบาท 5 

แผนงาน แผน 
ผล 

(ผูกพัน) 
รอยละ 
(ผูกพัน) 

คงเหลือ 
ผล 

(จายจริง) 
รอยละ 

(จายจริง) 
คงเหลือ 

(จายจริง) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 145.9663 145.9663 100.00 -  127.4249 87.30 18.5414 

2. แผนงานพื้นฐานดานการ
สรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

206.6387 135.9823 65.81 70.6564 98.2757 47.56 108.3630 

3. แผนงานยทุธศาสตรพัฒนา
ศักยภาพดานวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ 
แผนงานยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

143.4963 132.0543 92.03 11.4420 18.0780 12.60 125.4183 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต และ แผนงานบูรณา
การพัฒนาผูประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสูสากล 

37.5050 26.5240 70.72 10.9810 8.8827 23.68 28.6223 

รวมทั้งสิ้น 533.6063 440.5269 82.56 93.0794 252.6613 47.35 280.9450 

 6 

2. ผลการดำเนินงานดานไมใชการเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน 7 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 8 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 

จำนวน 3 แผนงาน ประกอบดวย 1) แผนงานพื้นฐาน 2) แผนงานยุทธศาสตร และ 3) แผนงานบูรณาการ โดยมี10 

ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ตัวชี้วัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สถาบันมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เปนไป11 

ตามเปาหมายหรือไดมากกวาเปาหมาย ตามแผนในไตรมาสที่ 1 - 4 (รอบ 11 เดือน) จำนวน 20 ตัวช้ีวัด 12 

3. ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบรหิารจัดการสารสนเทศ และ ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 13 

การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ตามเกณฑการประเมินของ14 

กรมบัญชีกลาง ประจำปบัญชี 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ไดมีการดำเนินการตามเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุน16 

หมุนเวียน “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 17 

 18 
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 1 

ผลการปฏิบัติงานดาน/เร่ือง คะแนนที่ได หมายเหตุ 

ดานที่ 1 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
(ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน) 

4.50 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 5.3 (2) 

ดานที่ 2 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
(ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทัล) 

4.00 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 5.3 (3) 

ดานที่ 3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล) 

2.25 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 5.3 (4) 

มติที่ประชุม 2 

รับทราบ 3 

5.4 รายงานความคืบหนาการดำเนินคดี/เรื่องรองเรียนของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  4 

ฝายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให นายรภัทร โพธิวัชร ผูจัดการฝายบริหารกลาง 5 

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 6 

นายรภัทร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ไดมี7 

การดำเนินคดี/เรื่องรองเรียน ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 โดยแบงเปนจำนวนคดีที่อยูในแตละศาล ดังน้ี 8 

1. ศาลปกครองสูงสุด จำนวน 3 คดี  9 

1.1) กรณีสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (ผู ฟองคดี) บมจ.รวมนครกอสราง 10 

(ประเทศไทย) (ผูถูกฟอง) คาปรับการกอสรางลาชาอาคารผดุงมาตร ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 

16 มิถุนายน 2563 และนัดฟงคำพิพากษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยแกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน12 

และคำช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  โดยให สถาบันชำระเงินจำนวน 11,702,309.52 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 13 

7.5 ตอป ของตนเงิน 1,108,295.22 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จ 14 

สถาบันไดขออนุมัติเงินเพื ่อจายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 15 

จำนวน 11,702,309.52 บาท บวกดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินจำนวน 1,108,295.22 บาท (คำนวณ16 

ดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เปนเงินเทากับ 619,886.22 บาท) รวม17 

ยอดเงินที่ตองชำระตามคำพิพากษารวมดอกเบี้ย เปนจำนวนเงิน 12,322,195.74 บาท (สิบสองลานสามแสน18 

สองหมื่นสองพันหนึ่งรอยเกาสิบหาบาทเจ็ดสิบสี่สตางค) โดยสั่งจายในนาม "เงินกลางของสำนักงานศาล19 

ปกครองกลาง" โดยจายเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 20 

1.2) กรณี นายธนภณ วุฒิวสุธร ถูกฟองละเมิดการนําเครื่องมือไปใชสวนตัว 21 

อยูระหวางการพิจารณาของศาล  22 

1.3) กรณี นายเอกชัย พุฒฑิตวงศ ฟองคดีเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง กรณี23 

ถูกปลดออกจากการเปนพนักงานอยูระหวางการพิจารณาของศาล  24 

2. ศาลปกครองกลาง จำนวน 2 คดี   25 

2.1) กรณีพนักงาน 3 คน ยื่นฟองสถาบัน เรื่องระเบียบสถาบันมาตรวิทยา26 

แหงชาติ วาดวยคาตอบแทนการออกจากงานของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา27 

ของศาลปกครองกลาง 28 
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2.2) กรณี นายอธิคม มานอย ยื่นฟองการออกกฎในการพัฒนาพนักงานและ1 

ลูกจางและการละเมิดการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย อยูระหวางการรับ2 

ฟองของศาลปกครองกลาง 3 

3. ศาลแรงงงานกลาง จ.นนทบุรี  จำนวน 2 คดี  4 

กรณี ร.อ.ธวัช ชางปน (โจทกที่1) อดีตพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 5 

และนายสมศักด์ิ ฉากเขียน (โจทกที่2) อดีตพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ฟองคดีสถาบัน เรื่อง ระเบียบ6 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ วาดวยคาตอบแทนการออกจากงานของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 7 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ  มีคำพิพากษายก8 

ฟองโจทก  (จากการติดตามทราบวา โจทกทั้งสองไมประสงคสูคดีตอ) 9 

4. สถานีตํารวจภูธรคูคต จํานวน 1 เรื่อง/คดี   10 

กรณีเครื่องมือของสถาบันถูกโจรกรรมระหวางการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงาน  11 

อยูระหวางการดำเนินคดีของเจาหนาที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคต (แจงความลงวันที่ 11 กันยายน 2557) 12 

5. ศาลจังหวัดธัญญบุรี  13 

กรณีการเรียกคืนเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงาน พ.ศ. 2550 สถาบันไดย่ืน14 

เอกสารตอสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี และสำนักงานอัยการไดยื่นฟองพนักงานและอดีตพนักงานตอศาล15 

จังหวัดธัญบุรีแลว จำนวน 35 คดี มีความคืบหนา ดังน้ี 16 

(ก) กรณีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล จังหวัดธัญบุรี  รวม 1 คดี 17 

(ข) กรณีศาลพิพากษาใหจำเลยคืนเงินตามฟอง รวม 30  คดี  18 

- สถาบันถอนฟอง 1 คดี จำเลยชำระเงินคืนตามฟองพรอมดอกเบ้ีย19 

จนถึงวันนัดสืบพยานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  20 

- ศาลพิพากษาใหจำเลยคืนเงินตามฟอง (จำเลยไมมาศาล) ติดตามบังคับคดี  21 

จำนวน 2 คดี 22 

- ทำบันทึกขอชำระเงินตนครบ และจะคืนดอกเบ้ีย พรอมคาทนาย ในเดือน23 

มกราคม 2564 จำนวน 1 คดี 24 

- จำเลยอยูระหวางการย่ืนอุทธรณฯ จำนวน 26 คดี  25 

(ค) กรณศีาลพิพากษายกฟอง รวม 4 คดี ปจจุบันอยูระหวางสถาบันมาตรวิทยา26 

แหงชาติ (โจทก) ย่ืนอุทธรณทั้ง 4 คดี 27 

มติที่ประชุม 28 

รับทราบ  29 

 30 

 31 

เลิกประชุม เวลา 17.40 น. 32 

 33 

 34 

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทมิดี 
ผูจดรายงานการประชุม 

นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 35 


