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สถาบันได้ด าเนินการรวมข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ และจัดท าเป็น “(ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการ1 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 2 

ค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ. ...”  โดยมีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ส าคัญ 3 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 4.2 (1) – (2)  4 

ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 5 

2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  มาตรา 5 ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ มี6 

อ านาจหน้าที่  “(5) ออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ7 

และสิทธิประโยชน์อ่ืน การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน 8 

วินัยและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง และกิจการอ่ืนด้าน9 

การบริหารงานบุคคล” 10 

   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกัน และมีความเห็น ดังนี้ 11 

1. ขอให้สถาบันทบทวนระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน12 

บุคคลของสถาบันทุกฉบับ น ามารวมเป็นฉบับเดียวกันและแก้ไขไปในคราวเดียวกัน โดยอาจน าระเบียบและ13 

ข้อบังคับของหน่วยงานอื่นมาประกอบการพิจารณาเทียบเคียง 14 

2. ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอให้สถาบันน าเสนอ15 

ข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติฯ ดังกล่าวในหลักการ (ภาพรวม) ทั้งนี้ การแก้ไขท่ีเป็นรายละเอียด16 

ปลีกย่อย เช่น ยกเลิก/เปลี่ยน/เพ่ิมเติมชื่อต าแหน่งของพนักงาน ฯลฯ ขอให้เป็นอ านาจของสถาบันในการ17 

พิจารณาแก้ไข โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 18 

 19 

มติที่ประชุม 20 

มอบหมายให้สถาบันรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 21 

 22 

 4.3 การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน23 

มาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 

 ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย25 

และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม  26 

นางสาวพริมา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการ27 

ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 กรมบัญชีกลางก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ28 

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง เป็นตัวชี้วัดร่วมด้านที่ 5 การปฏิบัติงาน29 

ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการ30 

บริหารทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลทุนหมุนเวียน มีการติดตามระบบ31 

การบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน เป็นรายไตรมาส ซึ่งมีประเด็น32 

ย่อยที่ใช้พิจารณา คือ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน33 

และเพียงพอ ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญครบถ้วน 5 ด้าน โดยผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของ34 
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ทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ตาม1 

วัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ  2 

5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 3 

 4 

1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  5 

รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 6 

 สถาบันได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุม7 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน8 

ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของประเทศ และน าไปสู่การขับเคลื่อนให้การด าเนินงานในแต่ละแผนงาน 9 

โครงการของสถาบันเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในวงเงิน10 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 692,048,600 บาท โดยสถาบันมีผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 11 

2564 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในภาพรวม จ าแนกตามแผนงาน โดยมีเป้าหมายการใช้จ่าย12 

งบประมาณภาพรวมของกระทรวงการคลังก าหนดในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 ดังนี้   13 

          14 

           หน่วย : ล้านบาท 15 

แหล่งทุน / แผนงาน งบประมาณ 
ผล 

(ผูกพัน) 

ร้อยละ 

(ผูกพัน) 

คงเหลือ 

(ผูกพัน) 

ผล 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 

(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 

(จ่ายจริง) 

1. ส านักงบประมาณ 484.8820 440.9271 90.93 43.9549 196.7761 40.58 288.1059 

1.1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 133.2153 133.2153 100.00 - 49.9342 37.48 83.2811 

1.2  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

85.8994 65.9717 76.80 19.9277 22.9178 26.68 62.9816 

1.3  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ 
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

220.5700 220.5700 100.00 - 121.0478 54.88 99.5222 

1.4  แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
และ แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล 

45.1973 21.1701 46.84 24.0272 2.8763 6.36 42.3210 

2. กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ

มาตรวิทยา 

91.8166 47.7896 52.05 44.0270 24.7412 26.95 67.0754 
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แหล่งทุน / แผนงาน งบประมาณ 
ผล 

(ผูกพัน) 

ร้อยละ 

(ผูกพัน) 

คงเหลือ 

(ผูกพัน) 

ผล 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 

(จ่ายจริง) 

คงเหลือ 

(จ่ายจริง) 

2.1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 23.2787 23.2787 100.00 - 11.6463 50.03 11.6324 

2.2  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

65.5379 24.5109 37.40 41.0270 13.0949 19.98 52.4430 

2.3  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.0000 - - 3.0000 - - 3.0000 

3. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กววน.) 

115.3500 3.8494 3.34 111.5006 0.5192 0.45 114.8308 

3.1  แผนงานการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตร
วิทยา** 

20.0000 2.9760 14.88 17.0240 - - 20.0000 

3.2  แผนงานการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการวัด เพื่อรองรับระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์** 

90.0000 - - 90.0000 - - 90.0000 

3.3  แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะ
และขยายขอบเขตบริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ*** 

5.3500 0.8734 16.32 4.4766 0.5192 9.70 4.8308 

รวมท้ังสิ้น 692.0486 492.5661 71.18 199.4825 222.0365 32.08 470.0121 

หมายเหตุ : 1. ส านักงบประมาณ ได้รับเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 1 

 2. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 2 

 3. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.) แบ่งเป็น 3 

  **  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม งวดที ่1 เมื่อวันที ่26 พฤศจกิายน 2563   4 

 ประกอบดว้ย แผนงานการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางคุณภาพฯ และแผนงานการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวดัฯ (ระยะเวลา 1 ตลุาคม  5 

2563 – 30  กนัยายน 2564) 6 

  ***  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม **งบประมาณป ี2563** งวดที ่1 เมื่อวันที ่2 กันยายน 2563 7 

        แผนงานเสรมิสรา้งสมรรถนะฯ (ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)  8 

 9 

2) ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน  10 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2564 11 

 สถาบันได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุม12 

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สถาบันก าหนดเป้าประสงค์ด้าน13 

การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) จ านวน 6 แผนงาน โดยในรอบ 5 เดือน  14 

(1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) สถาบันได้ด าเนินงานตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป็นไปตาม15 

เป้าหมาย จ านวน 13 ตัวชี้วัด จากจ านวน 21 ตัวชี้วัด  16 



- 14 - 
 

 
 นอกจากนี้ สถาบันได้ด าเนินโครงการที่ส าคัญในปี 2564 ดังนี้ 1 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพและตรวจสอบทางการแพทย์ เป็นการ2 

จัดท าและถ่ายทอดค่ามาตรฐานทางการแพทย์สู่ภาคบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดท าหลักสูตรและ3 

มาตรฐานการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีมูลค่าทาง4 

เศรษฐกิจ 100 ล้านบาท ผลงานที่ได้ท าได้ร้อยละ 35 5 

2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เป็นการสนับสนุนการพัฒนา6 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนา7 

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีมูลค่าทาง8 

เศรษฐกิจ 20 ล้านบาท ผลงานที่ท าได้ร้อยละ 20 9 

3. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 4.0 ด้วย10 

เทคโนโลยีมาตรวิทยา ประกอบด้วยกิจกรรม 1) พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 11 

2) ยกระดับผลิตภาพและ/หรือศักยภาพของผู้ประกอบการ และ 3) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 12 

สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายมูลค่า 10 ล้านบาท ผลงานที่ท าได้ร้อยละ 45 13 

4. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยาเพ่ือ14 

คุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ผลิตนวัตกรรมต้นแบบ 2) วัสดุอ้างอิง15 

รับรองของข้าวหอมมะลิ และ 3) ผู้ประกอบการน าไปใช้งาน มีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1 ล้านบาท 16 

ผลงานที่ท าได้ร้อยละ 48  17 

 18 

3)   ระบบบริหารความเสี่ยง   19 

  สถาบันได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 20 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 4 ชุด ประกอบด้วย 21 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 22 

- คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 23 

- คณะท างานทบทวนและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 24 

- คณะท างานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 25 

  2.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564  เมื่อ 26 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1-312 ชั้น 3 อาคารผดุงมาตร  27 

  3.  อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงจากแนวทางของ COSO-ERM ปี 2004 28 

(Committee of Sponsoring Organizations-Enterprise Risk Management 2004) เป็น COSO-ERM ปี 29 

2017  (Committee of Sponsoring Organizations-Enterprise Risk Management 2017 ) เพ่ื อ ให้30 

ครอบคลุมการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในแนวทางปัจจุบัน 31 

 32 

4)   ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  33 

  สถาบันได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 34 



- 15 - 
 

 
  1.  อยู่ระหว่างการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 1 

และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2565 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา2 

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ3 

เศรษฐกิจและสังคมแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2560 - 4 

2564 และ แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565   5 

  2.  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) อยู่6 

ระหว่างรวบรวมรูปแบบรายงานตามข้อเสนอแนะของ CIO และอยู่ระหว่างจัดท าระบบคลังข้อมูล (Data 7 

warehouse) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลรูปแบบการรายงานผู้บริหารต่าง ๆ แบบ Business Intelligence (BI) มี8 

ความก้าวหน้าร้อยละ 20 9 

  3.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  อยู่ระหว่างการปรับปรุง10 

และพัฒนา 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการให้บริการสอบเทียบออนไลน์ มีความก้าวหน้าร้อยละ 30 และระบบ11 

บริหารงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้าร้อยละ 30 12 

  4.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างการปรับปรุง13 

และพัฒนา 2 ระบบ ได้แก่ ระบบฝึกอบรม/สัมมนา มีความก้าวหน้าร้อยละ 30 และการพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน 14 

(www.nimt.or.th) มคีวามก้าวหน้าร้อยละ 20 15 

 16 

5)   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 17 

  สถาบันได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 18 

 1.  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร19 

ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพ่ือศึกษา20 

โครงสร้างองค์กร กลไกการบริหารสถาบัน โครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน กรอบอัตราก าลังให้สอดรับ21 

กับภาระงานและการบริหารงาน ในอนาคต รวมถึงเตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 22 

พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2566 ให้สอดคล้องกับแผน23 

แม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 – 2570 24 

 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการ25 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 26 

  1)  ให้ข้อมูลการจัดท าระบบฐานข้อมูลพนักงาน การบันทึกเวลาการท างาน ระบบการลา27 

ออนไลน์ ระบบการขออนุมัติ เบิกจ่ายสวัสดิการออนไลน์ เพ่ือประกอบการจัดท าระบบบริหารงาน28 

อิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Resource Planning : ERP) ระยะที่หนึ่ง และ29 

ระยะที่สองตามล าดับ 30 

  2)   จัดท าแผนการอบรมพนักงานประจ าปีตามระดับต าแหน่ง รวมถึงเตรียมแผนการพัฒนา31 

พนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Management) และการเตรียมพัฒนาพนักงานเพ่ือสืบทอดต าแหน่งบริหาร 32 

(Succession Plan) 33 

  3)  จัดท าฐานข้อมูลพนักงานให้มีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจทางบริหาร 34 

http://www.nimt.or.th/
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  4)  เตรียมการปรับเลื่อนระดับต าแหน่งและค่ากลางเงินเดือนพนักงาน การสรรหา1 

ผู้บริหารและพนักงาน 2 

  5)  สนับสนุนข้อมูลค าของบประมาณประจ าปี 2565 ในส่วนของงบบุคลากรพ้ืนฐาน3 

ภาครัฐและการขอเพ่ิมอัตราก าลังกับทางส านักงบประมาณ 4 

  6)  จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 5 

  7)  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  6 

  8)  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน7 

เพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน 8 

  ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน     9 

ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล10 

การด าเนินงานทุนหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว มายังสถาบันเพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม ซึ่งสถาบัน11 

ได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประ ธาน12 

กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และส่งให้กับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 13 

25 กุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อกรมบัญชีกลางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จะจัดส่งบันทึกข้อตกลงฯ 14 

ต้นฉบับให้สถาบันต่อไป  15 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกัน และมีความเห็นว่าขอให้สถาบันปรับแก้ไข16 

ข้อความที่น าเสนอในสไลด์บรรยายหน้าที่ 56 โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วย17 

ระบบมาตรวิทยาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก จากค าว่า มีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1 18 

ล้านบาท เป็น โดยสามารถลดความเสียหายจากการตีกลับของสินค้าได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อ 1 ครั้ง 19 

 20 

มติที่ประชุม 21 

เห็นชอบการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ22 

ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 

    24 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 25 

  26 

 5.1 รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดี/เรื่องร้องเรียนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 27 

 ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายรภัทร โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 28 

เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม  29 

นายรภัทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันได้มีการติดตามผลทางคดี ณ วันที่ 30 

28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีความคืบหน้าในแต่ละคดี ดังนี้ 31 

1. ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 2 คดี  32 

1.1) กรณีนายธนภณ วุฒิวสุธร ถูกฟ้องละเมิดการน าเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว  33 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 34 
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