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ใน 3 ด้าน ดังนี้ 33 

 34 

 35 



- 4 - 
 
 

 1 

ข้อสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ด้านสุขภาพ  
1. ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆ  เช่น  หนู งู 

แมลงสาบ ที่สามารถพบเจอได้อยู่บ่อยครั้ง ไม่ให้สามารถเข้ามาในอาคารได้รวมถึงมีการ
ก าจัดนกพิราบที่อยู่บริเวณส่วนกลางของอาคารผดุงมาตร 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่และธุรการ 

2. ควรมีการท าความสะอาดระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารผดุงมาตรและมีการติดตั้ง
ตัวกรองซึ่งปัจจุบันไม่สามารถกรองเชื้อโรคได้   

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่และธุรการ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารมาตรธ ารงให้มีระบบการกรองที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันเป็นระบบ Refresh air ซึ่งน าอากาศจากภายนอกเข้ามา
ในตัวอาคาร 100% ท าให้ในช่วงที่อากาศภายนอกมีค่ามลพิษสูง พนักงานในอาคารจึง
ได้รับผลกระทบท าให้ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่และธุรการ 

4. ควรมีการจัดห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้บริการได้จริง โดยอาจจะต้องมี
พยาบาลวิชาชีพเข้ามาประจ าอย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนี้อาจจะต้องมีแพทย์
ประจ าเดือนละครั้ง เพ่ือดูแลสุขภาพพนักงานที่การท างานมีความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อร่างกาย เช่น พนักงานที่ต้องสัมผัสกับรังสี UV หรือ พนักงานที่ต้องยกชิ้นงานที่มี
น้ าหนักมาก 

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

5. ควรมีการสุ่มตรวจสุขภาพ โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณางานที่มีความเสี่ยงจากสารเคมี 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายพนักงาน ในการท างานนานๆ โดยการขออนุมัติ ผมว. สุ่ม
ตรวจร่างกายพนักงานเป็นรายๆ ไปเป็นกรณีพิเศษ หมุนเวียนกันไปตามความจ าเป็นของ
งานที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงแต่ละปี เพ่ือให้พนักงานมีความมั่นใจว่าการท างานมีความ
ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

6. ควรมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมมีการแบ่งสัดส่วนที่แน่นอน เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การป้องการกลิ่นสารเคมี ละอองน้ ามัน 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่และธุรการ 

7. ควรจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย   กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ด้านความปลอดภัย  
1. หอ้งปฏิบัติการที่ใช้เลเซอร์ ควรต้องมีสัญลักษณ์ว่าก าลังปฏิบัติงานอยู่ (laser on) เพ่ือ

ความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานคนอื่น โดยห้องปฏิบัติการที่ใช้เลเซอร์ มีทั้งสิ้น 24 
ห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 
 ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จ านวน 7 ห้องปฏิบัติการ 
 ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จ านวน 7 ห้องปฏิบัติการ 
 ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จ านวน 2 ห้องปฏิบัติการ 
 ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จ านวน 5  ห้องปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานเสียงและสั่นสะเทือน จ านวน 3 ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่และธุรการ 

 2 
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 1 

ข้อสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. ควรมีสถานทีส่ าหรับรองรับบุตรพนักงาน กรณีน าบุตรมาท่ีส านักงาน กลุ่มงานบริหาร

และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อสรุปดังนี้ 2 

1. ให้กลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ ฝ่ายบริหารกลาง จัดท าแผนการด าเนินงาน3 

เพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยต้องระบุวิธีการแก้ไข ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ4 

งบประมาณด าเนินงาน และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ5 

พิจารณา 6 

2. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับเรื่อง การสุ่มตรวจ7 

สุขภาพพนักงาน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ไปพิจารณาและเสนอความเห็นต่อที่ประชุม8 

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 9 

3. ให้กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง รับเรื่อง การจัด10 

ให้มีห้องพยาบาล ห้องออกก าลังกาย และห้องส าหรับรองรับบุตรพนักงาน  ไปด าเนินการ โดยให้ใช้เงิน11 

งบประมาณจากรายได้ของสถาบัน (ไม่ควรใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน) และให้รายงานความคืบหน้า 12 

การด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 13 

มติที่ประชุม 14 

1. รับทราบ 15 

2. มอบหมายให้กลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา16 

ทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด าเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม 17 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 18 

5.1 ความรู้ทางวิชาการด้านมาตรวิทยา 19 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ20 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 21 

นายอนุสรณ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานในปัจจุบัน22 

ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในด้านยานยนต์ ระบบราง และสิ่งแวดล้อม โดยสรุปได้ดังนี้ 23 

1) การสร้างมาตรฐานแห่งชาติเพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้า อันประกอบด้วย 24 

แบตเตอรี่รถยนต์ ยางล้อ การทดสอบความปลอดภัยยานยนต์ การตรวจสภาพรถยนต์ และมาตรฐานด้าน25 

ความปลอดภัย  26 

2) การสร้างมาตรฐานแห่งชาติเพ่ือรองรับการทดสอบชิ้นส่วนระบบราง อันประกอบด้วย 27 

ด้านเชิงกล ด้านไฟฟ้า ด้านมิติ และด้านเสียงและการสั่นสะเทือน 28 

3) การสร้างมาตรฐานแห่งชาติเพ่ือรองรับงานด้านสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย 29 

การวัดฝุ่นละอองในอากาศ (PM 2.5) การวัดเสียงและการสั่นสะเทือน และการวัดน้ าเสีย  30 
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นอกจากนี้ สถาบันได้ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 

ในการสอบเทียบเครื่องทดสอบของมหาวิทยลัย ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือทดสอบหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ และยังไม่มี2 

หน่วยงานใดสามารถท าได ้3 

มติที่ประชุม 4 

รับทราบ 5 

5.2 รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ6 

นวัตกรรม 7 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 8 

เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 9 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา 10 

ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11 

(อว.) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดท า12 

แผนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ประกอบด้วย 1) การสร้างคนและสถาบัน13 

ความรู้ ทั้งการพัฒนาอุดมศึกษา และการวิจัยเพ่ือองค์ความรู้ 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  14 

ทั้งการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ และการพัฒนาฐานทางด้าน  S&T และ 3) การยกระดับคุณภาพชีวิต 15 

ทั้ง R&I Area-based และการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  16 

มติที่ประชุม 17 

รับทราบ 18 

5.3 งบการเงินสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 2/2562 (ปีงบประมาณ) 19 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 20 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 21 

เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 22 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยา23 

แห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 51 (1) 24 

ก าหนดให้จัดท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ ารายไตรมาสเสนอผู้อ านวยการเพ่ือทราบ ภายใน 45 วัน 25 

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสหนึ่งๆ นั้น ในการนี้ สถาบันจึงขอเสนอรายงานงบการเงินสถาบันมาตรวิทยา26 

แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 2/2562 (ปีงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสรุปได้ดังนี้ 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



- 7 - 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 2561) 1 

(หน่วย : บาท) 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (ส าหรับปีงบประมาณ 2562 งวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 1 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 2561) 2 

(หน่วย : บาท) 3 

 4 

งบกระแสเงินสด (ส าหรับงวด 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 5 

พ.ศ. 2562)   6 

(หน่วย : บาท) 7 

 8 
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(หน่วย : บาท) 1 

 2 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 3 

1. ผู้บริหารของสถาบันควรพิจารณาใน 2 ประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  4 

1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ หรือไม่  และ 2) รายได้ของสถาบันเป็นไป5 

ตามแผนหรือไม ่6 

2. ควรเปลี่ยนวาระดังกล่าวจาก “เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ” เป็น “เรื่องเสนอ7 

ให้ที่ประชุมพิจารณา” 8 

มติที่ประชุม 9 

รับทราบและมอบหมายให้สถาบันด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 10 

5.4 การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน11 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปงบประมาณ 2562 12 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวพริมา เกิดอุดม รักษาการผู้จัดการ13 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 14 

นางสาวพริมา รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้  15 

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 16 

เมษายน 2562 17 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด ณ วันที่ 30 18 

เมษายน 2562 สถาบันมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายของแผน จ านวน 16 19 

ตัวชี้วัด  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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2) รายงานผลการใช้เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ1 

ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 2 

                  หน่วย : ล้านบาท 3 

เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา/ แหล่งเงินอื่น 

แผน 
ผล 

(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(ผูกพันรวม
จ่ายจริง) 

 
คงเหลือ 

ผล 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 119.3492 119.3492 100.00 - 74.5651 62.48 44.7841 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

198.8578 107.9206 54.27 90.9372 48.7392 24.51 150.1186 

3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

177.1669 55.5642 31.36 121.6027 0.3959 0.22 176.7710 

4. แผนงานบูรณาการ 116.1273 39.0839 33.66 77.0434 7.4858 6.45 108.6415 

5. โครงการพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 ภายใต้
โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน Development Policy 
Loan : DPL 

28.1520 17.0985 60.74 11.0536 17.0985 60.74 11.0536 

รวมท้ังสิ้น 639.6532 339.0164 53.00 300.6368 148.2845 23.18 491.3687 

3) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 4 

ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 5 

 ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน “กองทุนเพ่ือการพัฒนา6 

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ” โดยกรมบัญชีกลาง  ก าหนดให้มีตัวชี้วัดบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ต้องมี7 

การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอในทุกไตรมาส สถาบันจึงขอรายงานผลการ8 

ปฏิบัติงานที่ส าคัญ รวม 5 ด้าน ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้  9 

ผลการปฏิบัติงานด้าน/เร่ือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) 

1.85 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.4 (2) 

ด้านที่ 2 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล) 

3.15 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.4 (3) 

ด้านที่ 3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล) 

1.10 รายละเอียดดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระ 5.4 (4) 
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หมายเหตุ : ด้านที่ 4 คือ ผลการด าเนินการด้านการเงิน ซึ่งได้รายงานแล้วในหัวข้อที่ 2)  1 

ด้านที่ 5 คือ ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ซึ่งได้2 

รายงานแล้วในหัวข้อที่ 1) 3 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 4 

1. ในเรื่องของการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถาบันควรวิเคราะห์5 

หาสาเหตุเพื่อให้การด าเนินงานในปีถัดไปดีกว่าปีที่ผ่านมา 6 

2. ในเรื่องของการควบคุมภายในที่ดี สถาบันควรด าเนินการจัดท าขั้นตอน7 

กระบวนการ และการควบคุมภายในแต่ละขั้นตอน โดยมุ่งเน้นใน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 1) การบริหารงาน8 

บุคคล 2) การใช้เงินงบประมาณ 3) กระบวนการท างานและความเสี่ยง 4) ทรัพย์สินของสถาบันมาตรวิทยา9 

แห่งชาติ และ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าอย่างชัดเจน  10 

3. ควรเปลี่ยนวาระดังกล่าวจาก “เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ” เป็น “เรื่องเสนอ11 

ให้ที่ประชุมพิจารณา” 12 

มติที่ประชุม 13 

1. รับทราบและมอบหมายให้สถาบันด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมข้อ14 

ที่ 1 และ 3 15 

2. มอบหมายผู้ รับผิดชอบด าเนินการในเรื่องการควบคุมภายในที่ดี ตาม16 

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมข้อที่ 2 ดังนี้ 17 

2.1 การบริหารงานบุคคล มอบผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง ด าเนินการ 18 

2.2 การใช้เงินงบประมาณ มอบรักษาการผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 19 

ด าเนินการ 20 

2.3 กระบวนการท างานและความเสี่ยง มอบผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันมาตร21 

วิทยาแห่งชาติ ทั้ง 2 ท่าน ด าเนินการร่วมกัน 22 

2.4 ทรัพย์สินของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในส่วนของทรัพย์สิน เช่น 23 

เครื่องมือ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและพัสดุ และในส่วนของอาคาร24 

สถานที่ มอบหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ ด าเนินการ 25 

2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา26 

แห่งชาติ (นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย) ด าเนินการ 27 

และให้รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตร28 

วิทยาแห่งชาติ 29 

5.5 รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 30 

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 31 

เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 32 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มี33 

การด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยแบ่งเป็นจ านวนคดีที่อยู่ในแต่ละศาล ดังนี้ 34 

1. ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 3 คดี  35 

1.1 กรณอีาคารผดุงมาตร อยู่ระหว่างรอศาลปกครองสูงสุดแจ้งนัดฟังค าพิพากษา   36 



- 12 - 
 
 

1.2 กรณี นายธนภณ วุฒิวสุธร ถูกฟ้องละเมิดการน าเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว 1 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 2 

1.3 กรณี นายเอกชัย พุฒฑิตวงศ์ ฟ้องคดีเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง กรณี3 

ถูกปลดออกออกจากการเป็นพนักงาน  อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 4 

2. ศาลปกครองกลาง จ านวน 1 คดี   5 

กรณีพนักงาน 3 คน ยื่นฟ้องสถาบัน เรื่องระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 6 

ว่าด้วยการจ่ายตอบแทนการออกจากงานของพนักงาน พ.ศ. 2560 อยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง7 

กลาง 8 

3. ศาลแรงงงานกลาง จ.นนทบุรี  จ านวน 1 คดี  9 

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่ง โจทก์ ร.อ.ธวัช 10 

ช่างปั้น ได้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 11 

4. สถานีต ารวจภูธรคูคต จ านวน 1 เรื่อง/คด ี  12 

กรณีเครื่องมือของสถาบันถูกโจรกรรมระหว่างการเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติงาน                   13 

อยู่ระหว่างการด าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรคูคต 14 

5. ศาลจังหวัดธัญญบุรี  15 

 กรณีเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน พ.ศ. 2550 อยู่ระหว่างการ16 

ด าเนินงานของอัยการจังหวัดธัญญบุรี 40 ราย (ยื่นฟ้องศาลแล้ว จ านวน 18 ราย) 17 

มติที่ประชุม 18 

รับทราบ 19 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  20 

ประธานที่ประชุมขอให้สถาบันมอบหมายให้พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วม21 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งต่อไป (ในเดือนมิถุนายน 2562) ด้วย  22 

มติที่ประชุม 23 

มอบหมายให้สถาบันด าเนินการ 24 

เลิกประชุม เวลา 12.17 น. 25 

 26 

 27 

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางอัจฉรา  เจริญสุข 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 28 


