สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติ รวมทั้งประสานงานด้านการกาหนดแผน การจัดการ และให้ความ
ช่วยเหลือหน่วยงานแก่บุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
2. พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง
มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล
รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ
3. ส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นมาตรวิ ท ยาและความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

งบประมาณ
รายได้
เงินทุนสะสม
อัตรากาลัง
(กรอบ/บรรจุจริง)

322.53 ล้านบาท
52.58 ล้านบาท
169.50 ล้านบาท
(210/201) คน
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการองค์การมหาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
4. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
5. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ แทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่หมดวาระ

-

-

-

-

6. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

-

-

7. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

-

-

8. ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย

-

-

9. ผู้แทนสานักงบประมาณ

-

-

10. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

-

-

11. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

-

-

12. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-

-

13. นายเขมทัต สุคนธสิงห์

28 มีนาคม 2560

29 มีนาคม 2562

14. นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์

28 มีนาคม 2560

29 มีนาคม 2562

15. นายผณิศวร ชานาญเวช

28 มีนาคม 2560

29 มีนาคม 2562

16. นายวัลลภ เตียศิริ

28 มีนาคม 2560

29 มีนาคม 2562

17. นายดาริ สุโขธนัง

28 มีนาคม 2560

29 มีนาคม 2562

18.นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

18 มีนาคม 2560

19 มีนาคม 2564

วิสัยทัศน์
ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับ
ประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2

ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Function
Base

องค์การมหาชน

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ



ผู้อานวยการองค์การมหาชน
นำงอัจฉรำ เจริญสุข



Innovation Base

Potential
Base

สรุปผล
ประเมินองค์กร
ระดับมำตรฐำน

เป็นไปตำมเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

-



ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง การประเมินองค์กร งานทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย)
สูงกว่ำเป้ำหมำย


คะแนน
ITA*
77.42



สมรรถนะ
สูงกว่ำเป้ำหมำย


สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ
ระดับคุณภำพ


(ระดับ 3)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100

3

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับมาตรฐาน





-





องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

46

50

4,500

4,549

คะแนน
ITA
77.42

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย

2. Agenda Base

1.1 จานวนขีดความสามารถทางการวัด/จานวนวัสดุ
อ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา (รายการ/ชิ้น)
1.2 จานวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
ให้คาปรึกษาด้านมาตรวิทยา (รายการ/ชิ้น)
1.3 จานวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดทีส่ ร้าง
สาเร็จ/คูม่ ือมาตรฐาน/จานวนการนานวัตกรรม
ไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ (รายการ/ชิ้น)
1.4 ระดับการดาเนินงานเพื่อกาหนดนโยบายในการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ (ระดับ)
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



3. Area Base

2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์
ไม่มตี ัวชี้วัด

-

-

-

-

4. Innovation
Base

4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80

91.30



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ 96

ร้อยละ 86.64



คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
ดาเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละ 100

ระดับคะแนน
4.8900
ร้อยละ 100

4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
5. Potential
Base

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

10

15

5

5








สูงกว่า
เป้าหมาย





สูงกว่า
เป้าหมาย



ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
4

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : นางอัจฉรา เจริญสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ







(สัญญาจ้าง การประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน

100

100



สูงกว่าเป้าหมาย

3

4.7670



100

100



ระดับมาตรฐาน

ระดับมาตรฐาน




2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจ้างผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

1. ร้อยละการดาเนินงานตามแผนงานการ
ปฏิบัติงานประจาปี
2. การประเมินผลบริหารเงินทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง (TRIS) ปีพ.ศ. 2560
3.ข้อตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Joint KPIs)

2.1.2 ผลการประเมินองค์กร

1.การดาเนินการตามตัวชีว้ ัดสานักงาน
ก.พ.ร.

2.1.3 งานอื่น ๆ

1. แผนแม่บทมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3

มีแผนแม่บท

มีแผนแม่บท

พ.ศ.2560-2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม

มาตรวิทยาแห่งชาติ
ใช้การบริหารจัดการ

มาตรวิทยาแห่งชาติ
ใช้การบริหารจัดการ

2560

ด้านต่างๆ ของสถาบัน ด้านต่างๆ ของสถาบัน

ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

2. แผนการดาเนินงานตามมติ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติหรือ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ผู้อานวยการนาเสนอ ประจาปี 2560

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Competency)
2.2 สมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้อานวยการองค์การ
มหาชน

2.2.1 ภาวะผู้นา

3

3.54



2.2.2 วิสัยทัศน์

3

3.55



2.2.3 การวางกลยุทธ์

3

3.73



2.2.4 ศักยภาพเพื่อการปรับเปลีย่ น

3

3.28



2.2.5 การควบคุมตนเอง

3

3.50



2.2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน

3

3.58



สูงกว่าเป้าหมาย

5

หมายเหตุ การประเมินผลการดาเนินงาน ผู้อานวยการ นางอัจฉรา เจริญสุข ประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ไตร
มาส ที่ 3-4 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.60) ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยประเมินผลการดาเนินงานต่อจากผู้อานวยการ
คนเก่าไตรมาส ที่ 1-2
สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ทามาตรฐานการวัดแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ จานวน 50 รายการ เช่น การเปิดให้บริการสอบเทียบ Rogowski Coil พิกัดไม่เกิน 1500A50Hz
โดยกลุ่มงานไฟฟ้ากาลังและเครื่องวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง การเปิดให้บริการจาหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง สาหรับ Elements
in Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic, High Levels โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี เป็นต้น
- สถาบั น ฯ ให้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ทดสอบ สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด แก่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ทดสอบ สอบเที ย บและ
ภาคอุตสาหกรรม จานวน 4,449 รายการ เช่น การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ จานวน 4,499 รายการ ดังนี้
1. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จานวน 827 รายการ
2. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จานวน 461 รายการ
3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จานวน 1,529 รายการ
4. ฝ่ายมาตรวิทยามิติและกลุม่ งานเสียงและการสั่นสะเทือน จานวน 1,237 รายการ
5. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จานวน 445 รายการ
- ทานวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้างสาเร็จ/คูม่ ือมาตรฐาน/จานวนการนานวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ จานวน 15 รายการ เช่น 1. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุโมงค์ลมขนาดเล็กความเร็วต่าแบบเปลี่ยนชุดท่อ
หด หรือ Interchangeable Wind Tunnel เพื่อสนับสนุนการสถาปนาเครื่องมือมาตรฐานทางด้านความเร็วลม ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการการไหล เป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านอากาศพลศาสตร์ภายในประเทศ 2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
โหลดเซลชนิดยุบตัวน้อย เพื่อทาให้เกิดเครื่องมือสอบเทียบแรงทั่วไปและสอบเทียบแรงกดของเครื่องทดสอบความแข็ง ซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์นี้มีการยุบตัวน้อยมากทาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังใช้งานได้กับเครื่องทดสอบความแข็ง
หลากหลายประเภทด้วยอุปกรณ์หลักเพียงตัวเดียว สามารถช่วยลดเวลาทางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบเทียบ เป็นต้น

ข้อสังเกต
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 4.2 "ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ" ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(มติคณะรัฐมนตรีกาหนดเป้าหมาย ร้อยละ 96 มว. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.64) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสาคัญ มว. ควร
ทบทวนสาเหตุที่ล่าช้า และวางแผนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรเร่งรัด
และกาหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนทุกไตรมาส
2) จากผลการประเมินคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) พบว่า ในดัชนี
ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) (58.31 คะแนน) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์ กร (Integrity Culture
Index)(67.80 คะแนน) และคุณธรรมการทางาน ในหน่วยงาน (Work Integrity Index) (77.42 คะแนน) มีคะแนนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย มว. ควรพิจารณาเพิ่มมาตรการในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องระดับคุณธรรม และความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการองค์การ
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