
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

     

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ  
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  
๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ  
๔. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ 
๕. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ กรรมการ 
๖. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ 
๗. นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการ 
๘. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กรรมการ 
๙. นายพสุ   โลหารชุน กรรมการ 
๑๐. นายสุปรีดา   อดุลยานนท์     กรรมการ  
๑๑. นายด าริ   สุโขธนัง กรรมการ 
๑๒. นายเจน น าชัยศิริ กรรมการ 
๑๓. นายรุ่งโรจน์   รังสิโยภาส กรรมการ 
๑๔. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการ  
๑๕. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการ  
๑๖. นายเสริมสกุล   คล้ายแก้ว กรรมการ 
๑๗. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ   

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๒ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ผู้ไม่มาประชุม          
๑. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา  
๒. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 
๓. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร์   
๔. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
๕. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
๖. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
๗. นายวนัส   แต้ไพสิฐพงษ์  
๘. นายประพันธ์   เจริญประวัติ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายการัณย์  สุขเกษม กระทรวงอุตสาหกรรม 
๒. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๓. นางหงษ์ศรี   เจริญวราวุฒ ิ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๔. นางสาวอรุณรัตน์  วุฒิมงคลชัย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๕. นางสาวกาญจนา   จันทร์เด่นดวง   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๖. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 
๗. นายปรินันท์  วรรณสว่าง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๘. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์      

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๙. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๐. นายกอปร กฤตยากีรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๑. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๒. นายวีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๓. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นางฐิตาภา  สมิตินนท์   ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางเกศวรงค ์ หงส์ลดารมภ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๓ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๒๑. นางจินตนา  ศิริสุนทร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นางสาวลิลี่  เอื อวิไลจิตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นายเฉลิมพล  ตู้จินดา  ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางสาวนุชจรินทร์ รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นายเอกชัย  ขจรค า ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นายณัฐชนน  วิเชษฐ์พันธุ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางสาวธัญญวันต์  วิภาตะวณิช  ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นางสาวตวิษา  พิพัฒน์ฐิติกร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นางสาวแก้วกาญจน์ มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางชีวชนก  วงศ์สุชาต ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นางสาวดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นางสาววชิราภรณ์  วรพงศ์พัฒนา ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๔๖. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางสาวพิมพ์พา  รัตนสุคนธ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นางสาวสุภัทรา โพธิเดช ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕๑. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๕๒. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๕๓. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๔ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๕๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ทั งนี    
ให้มีผลตั งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งได้แต่งตั ง 
ไว้แล้ว คือ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  

๒. การเวียนขอมติ กวทช.  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานฯ ติดราชการส าคัญเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

ท าให้ต้องเลื่อนการประชุม กวทช. ออกไป แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องขอความเห็นชอบจาก กวทช. 
สวทช. จึงได้ด าเนินการเวียนขอมติ ผลปรากฏว่า กวทช. ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลโดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งประธานฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฉบับดังกล่าวแล้ว นอกจากนี  กวทช. ได้ให้
ความเห็นชอบ โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยในประเด็นการก าหนดตัวชี วัด เป้าหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงิน
ค่าตอบแทนในการสรรหาผู้อ านวยการ สวทช. ซึ่ง สวทช. ได้ด าเนินการปรับปรุงเอกสารและจัดส่งให้เลขาธิการ 
ก.พ.ร. โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้รับทราบการก าหนดตัวชี วัดฯ และ สวทช. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ  
รับสมัครผู้อ านวยการ สวทช. เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่ งรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั งที่ ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
กรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๕ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

นายเขมทัตฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี   

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช .  
ครั งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ และครั งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) และได้มีค าสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และค าสั่ง กวทช. ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั ง
คณะกรรมการบริหาร ศน. โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติงานครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑  ดังนั น  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และ
การด าเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๐  
และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี  

๑. นายไพรัช    ธัชยพงษ์   เป็น ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ   เป็น รองประธานกรรมการ  
๓. นายเขมทัต    สุคนธสิงห์   เป็น กรรมการ  
๔. นายสุวิทย์    วิบุลผลประเสริฐ  เป็น กรรมการ  
๕. นายจ ารัส    ลิ มตระกูล   เป็น กรรมการ  
๖. นายนฤตม ์  เทอดสถีรศักดิ ์  เป็น กรรมการ  
๗. นางวิไลพร    เจตนจันทร์   เป็น กรรมการ  
๘. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย   เป็น กรรมการ  
๙. นายกิติพงค์   พร้อมวงค ์   เป็น กรรมการ  
๑๐ . นายวินิต   อัศวกิจวิรี    เป็น กรรมการ  
๑๑ . นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์   เป็น กรรมการ  
๑๒. นางพิมพร  โอวาสิทธิ์   เป็น กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็น กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. รองผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๖ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  วาระในการด ารง
ต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามความ
ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และการด าเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.๒ การขอยกเว้นจากเกณฑ์สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์การด้านการวิจัย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การ
มหาชนด้านการวิจัย และให้ สวทช. เป็นองค์การด้านการวิจัย และสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์กลาง       
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส าหรับหลักเกณฑ์กลาง
ดังกล่าว มีสาระส าคัญครอบคลุม ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ลักษณะขององค์การมหาชนที่จะถือว่าเป็นองค์การ
มหาชนด้านการวิจัย และ (๒) หลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย นายณรงค์ฯ เรียนที่
ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สวทช. เกินกว่าหลักเกณฑ์ ร้อยละ ๓๐ ของ
แผนการใช้จ่าย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สวทช. ได้จัดเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สวทช. 
เปรียบเทียบกับแผนรายจ่ายประจ าปีเสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาเป็น
ประจ าทุกปีและได้รับการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ร้อยละ ๓๐ ตั งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา 
สวทช. พยายามบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดตามเกณฑ์ร้อยละ ๓๐ ตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด (ภายหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เป็นผู้พิจารณา) ซึ่งส่งผลต่อการดึงดูด
และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ (ทั งชาวไทยและต่างประเทศ) เพ่ือร่วมผลักดันงาน
ตามภารกิจ เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ทั งกับตลาดการจ้างงาน 
ในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี  บุคลากรเหล่านี ถือเป็นก าลังส าคัญอย่างยิ่งของ สวทช. ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั งตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ และภารกิจที่ตอบ
โจทย์การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องดูแลให้บุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญเหล่านี ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมกับระดับความสามารถ  
จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ส าคัญเป็นเหตุให้ สวทช. ไม่สามารถรักษากรอบค่าใช้จ่าย
บุคลากรให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ได้  นอกจากนี  การก าหนดกรอบค่าใช้จ่ายบุคลากรดังกล่าวส่งผลให้เกิดข้อจ ากัด 
ในการเพ่ิมของบุคลากรขององค์กร ในขณะที่ภาระงานที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันนั นมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจ านวนมาก  ทั งนี  สวทช. ได้จัดท าข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กวทช. แล้ว ดังนี  

 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๗ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย
ด้าน

บุคลากร 
(ล้านบาท) 

(A) 

เงินอุดหนุน
ประจ าปีที่
รวมงบ
ลงทุน 

(ล้านบาท)  

เงินอุดหนุน
ประจ าปีที่
ไม่รวมงบ

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

(B) 

เงินทุน
สะสม 

(ล้านบาท) 
(C) 

เงินรายได้ที่
คณะกรรมการ
อนุมัติให้ใช้ใน
ปีงบประมาณ 
(ล้านบาท)  

(D) 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากร 
((A)/(B+C+D)) 

x ๑๐๐ 

๒๕๖๑ ๒,๕๒๐ ๓,๙๔๔ ๓,๔๓๔ ๒,๔๓๑ ๑,๘๕๐ ร้อยละ ๓๒.๖๖ 

๒๕๖๒ ๒,๙๓๖ ๔,๕๒๘ ๓,๕๒๘ ๔,๑๐๐ ๒,๐๐๐ ร้อยละ ๓๗.๖๒ 

๒๕๖๓ ๓,๕๙๗ ๔,๗๐๔ ๓,๗๐๔  ๒,๙๒๘ ๒,๐๕๐ ร้อยละ ๔๑.๔๓ 

๒๕๖๔ ๔,๔๓๕ ๔,๘๙๐ ๓,๘๙๐ ๓,๘๔๖ ๒,๑๕๐ ร้อยละ ๔๔.๘๖ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นเกณฑ์สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ สวทช. ต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือให้สามารถดึงดูดและ
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ (ทั งชาวไทยและต่างประเทศ) เพ่ือร่วมผลักดันงาน
ตามภารกิจส าคัญที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว 
เห็นว่า สวทช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการท าวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีผลการปฏิบัติงานที่ประจักษ์ อาทิ 
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมาย ๔.๒๐ เท่าของค่าใช้จ่าย ผลด าเนินการได้ ๖.๙๗ เท่าของ
ค่าใช้จ่าย รายได้จากความสามารถ เป้าหมาย ๑,๗๕๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงานได้ ๒,๐๔๗.๓๕ ล้านบาท เป็นต้น 
กวทช. ได้พิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สวทช. เปรียบเทียบกับแผนรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
มีมติเห็นชอบการขอยกเว้นเกณฑ์สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของ สวทช. ต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอยกเว้นเกณฑ์สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของ สวทช. ต่อคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยให้ สวทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ เลขาธิการ ก.พ.ร.  
เพ่ือน าเสนอ กพม. ทราบต่อไป  

๓.๓ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๔ การปรับโครงสร้างองค์กรของ สวทช. (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๓.๕ การปรับโครงสร้างหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั งที่ 

๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ กวทช. ได้มีมติรับทราบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน  
ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ซึ่งแนวทางดังกล่าวรวมถึงการประเมิน
ตนเองของ กวทช. ด้วย โดยที่เกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังคงใช้
เกณฑ์เหมือนเช่นปี ๒๕๖๐ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ กวทช. กรอกข้อมูลในแบบประเมินตนเอง 
และส่งคืนที่ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวประชุม กวทช. ครั งที่  

๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมไดม้ีมติรับทราบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ตามกรอบ
การประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนด 
โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และเห็นชอบให้มีการประเมินผู้อ านวยการ สวทช. 
ผ่านกลไกการประเมินผลขององค์กรตาม Balanced Scorecard (BSC) ตามที่ สวทช. เคยปฏิบัติ โดยเสนอผ่าน 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม กวทช. โดยไม่ต้องแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการประเมินผู้อ านวยการ สวทช. และให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เพ่ือรวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในคราว 
การประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
องค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และ ให้ กพม. ก ากับดูแลให้องค์การมหาชนที่จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ น าแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติเฉพาะตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๒ (เรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)  



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๙ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ไปปฏิบัติด้วย เพ่ือให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์การมหาชนที่จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะที่เหมาะสมต่อไป  

นอกจากนี  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เพ่ิมเติมแนวทางที่ เป็นค าแนะน าในการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และคณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั งขึ นตามพระราช  
บัญญัติเฉพาะ ให้จ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อ านวยการองค์การมหาชนเต็มตามจ านวน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ 
“คุณภาพ” ขึ นไป โดยเริ่มใช้ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  และขอให้ สวทช. แจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ ทราบด้วย  ในการนี  สวทช. จึงขอรายงานผลการประเมิน สวทช. และผู้อ านวยการ 
สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี  (๑) ผลการประเมิน สวทช. อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ ๒ และ  
(๒) ผลการประเมินผู้อ านวยการ สวทช. อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ ๒  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผลการด าเนินงานตาม BSC, ผลปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และผลการ
ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๐) และ (๒) รายงาน 
ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ สวทช. ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
กองทุน และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายบัญชีที่ส าคัญ โดย สวทช. มีรายได้ จ านวน ๕,๒๗๔.๘๔  ล้านบาท ค่าใช้จ่าย จ านวน ๕,๗๙๒.๑๐ ล้านบาท  
สินทรัพย์ จ านวน ๙,๕๗๖.๑๙ ล้านบาท หนี สิน จ านวน ๑,๕๕๔.๕๑ ล้านบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๘,๐๒๑.๖๘ ล้านบาท ทั งนี   มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน ๒,๙๒๐.๙๕ 
ล้านบาท  สตง. เห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ซึ่งตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก าหนดให้ สวทช. จัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อ กวทช. เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแสดงงบดุล 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑๐ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง พร้อมทั งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั งแสดง  
ผลงานของ สวทช. ในปีที่ล่วงมาด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเสนอรายงาน
ประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบตามล าดับ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๐ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔ การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดให้ สวทช. เป็นองค์การด้านการวิจัย 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์การมหาชนที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะจัดให้มีการประเมินหน่วยงานและผู้อ านวยการองค์การมหาชนฯ โดยมอบคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.) ให้รับผิดชอบการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยในคราว
การประชุม กพม. ครั งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางการประเมินองค์การ
มหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สวทช. ต้องส่งรายงานผลการประเมิน
ขององค์การมหาชนที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและผู้อ านวยการองค์การมหาชนฯ ตั งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐  

ต่อมาในการประชุม กพม. ครั งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบ 
แนวทางการประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจ าแนกให้ถือเป็นองค์การมหาชนตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐฯ ดังกล่าว ที่มีทุนหมุนเวียนภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนเพียงระบบเดียว และให้ส่งส าเนารายงานการ
ประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ทั งนี  สวทช. ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ต้องลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กับกระทรวงการคลังเป็นประจ า
ทุกปี  

อนึ่ง ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สู่ Thailand 4.0 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว มีมติให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัยทั งระบบ (รวมถึง
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินผล และการบริหารงานของคณะกรรมการ



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑๑ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

องค์การมหาชน) ต่อมาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กพม. 
ได้เสนอแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัยทั งระบบ (รวมถึง
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินผล และการบริหารงานของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน) ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ กพม. ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามล าดับ 
ซึ่ง กพม. มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัยและเห็นควรจัดให้ 
สวทช. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ร่วมในการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 
(Sandbox) (ความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย  Thailand 
4.0 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) เป็นองค์การมหาชน
ด้านการวิจัยที่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ 
กพม. ซึ่งในเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ลงมติเห็นชอบด้วยแล้ว  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือ (๑) รับทราบแนวทางการประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจ าแนกให้ถือเป็นองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
และผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กพม. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ได้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนเพียงระบบเดียว และ (๒) รับทราบ 
การจัดให้ สวทช. เป็นองค์การด้านการวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕ สถานะการด าเนินงานของบริษัท เทรดสยาม จ ากัด และการจัดตั้ง NSW Operator  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั งที่ ๘/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑๒ จาก ๑๒ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๕.๒  เอกสารเผยแพร่ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ 

จ านวน ๑ รายการ คือ การประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จัดท าโดย
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓  สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน

สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๔๙ ข่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ น. 
 

นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๓ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๖/๒๕๖๑  รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๖/๒๕๖๑  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ การแต่งตั งคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 อนุมัติการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ วาระในการด ารงต าแหน่ง  
๒ ปี  มีผลตั งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมี
องค์ประกอบตามที่เสนอ และให้มีอ านาจหน้าที่
ตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่
และการด าเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทาง 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จัดท าค าสั่ง 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่ง      

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 

๓.๒ การขอยกเว้นจากเกณฑ์สัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคลากรขององค์การด้านการวิจัยเป็นรายกรณี 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๑ 

 เห็นชอบการขอยกเว้นเกณฑ์สัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคลากรของ สวทช. ต่อคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยให้ สวทช.  
ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เลขาธิการ ก.พ.ร.  
เพ่ือน าเสนอ กพม. ทราบต่อไป 

 จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อน าเสนอ กพม. 
ทราบต่อไป 

 เสนอประธานฯ ลงนามในหนังสือฯ 

 ผอ.ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรบุคคล 

 

๓.๓ การแต่งตั งพนักงานต าแหน่งบริหาร  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ 
 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๔ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๓.๔ การปรับโครงสร้างองค์กรของ สวทช.  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๓.๕ การปรับโครงสร้างหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รับทราบ   

๔.๒ รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและ
ผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 รับทราบ   

๔.๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ นสุดวนัที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 

 รับทราบ   

๔.๔ การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดให้ สวทช. เป็น
องค์การด้านการวิจัย 
 

 รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๕ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๔.๕ สถานะการด าเนินงานของบริษัท เทรดสยาม 
จ ากัด และการจัดตั ง NSW Operator  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

  แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั งที่ ๘/๒๕๖๑ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั งที่ ๘/๒๕๖๑  
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๓ 
อาคาร สวทช. โยธ ี

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 
 


