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คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 2/2562 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 (เวลา 13.30 – 16.40 น.) 

ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 
 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานกรรมการ 
2. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
3. นายอ านาจ วิชยานุวัติ กรรมการ 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ 
นักการทูตช านาญการ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

5. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. นางปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
 รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน 
 ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
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กรรมการที่ลาประชุม 
 ไม่มี  
 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
2. นายภานุมาส  เทพทอง ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
3. นายวิมล ปั้นคง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
4. นางสาวสุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า

 และการพัฒนา 
5. นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 
6. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้จัดการกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน 
7. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
8. นางสาววนิดา อยู่ไทย นักบัญชี 
9. นางสาวปิยนุช  แตงชัยภูมิ นักบริหารโครงการ 
10.นางสาวศิริขวัญ  คะเณแสน นักวิเคราะห์งบประมาณ 
11.นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
12.นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13.นายปวิธ ดวงสนิท กราฟฟิคดีไซน์ 
14.นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15.นายธวัชชัย เชาวลิต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
          ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งทื ่1/2562 
             (วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 83 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562) โดยมีกรรมการขอแก้ไข
รายงานการประชุม ดังนี้ 
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1.  หน้าที่ 1 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.1 ล าดับที่ 3. จากเดิม “ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ” แก้ไขเป็น “นายอ านาจ วิชยานุวัติ” 
1.2 ล าดับที่ 8. จากเดิม “นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงษ์” แก้ไขเป็น “นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษม

วงศ์” 
2.  หน้าที่ 2 วาระท่ี 1 เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องท่ี 1.1 เพ่ิมข้อความ ดังนี้ 

2.1 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “คณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้...” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดก่อนหน้านี้...” 

2.2 บรรทัดที่ 3 จากเดิม “จึงต้องเร่งด าเนินการในส่วนของ...” แก้ไขเป็น “จึงจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการในส่วนของ...” 

2.3 บรรทัดที่ 3 จากเดิม “รวมถึงการสรรหาผู้อ านวยการ เพ่ือให้สถาบันสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจต่อไปได้...” แก้ไขเป็น “รวมถึงการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือให้สถาบันฯ 
สามารถขับเคลื่อนภารกิจต่อไปได้...” 

3.  หน้าที่ 2 วาระที่ 1 เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องที่ 1.2 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “เหมาะสมกับภารกิจของ
สถาบันเพ่ือสรรหาเป็นประธานกรรมการ...” แก้ไขเป็น “เหมาะสมกับภารกิจของสถาบันฯ เพ่ือสรรหาเป็น
ประธานกรรมการ...” 

4.  หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2 เพ่ิมค าว่า “ล้านบาท” หลังข้อความ “จ านวน 52.4106” แก้ไขเป็น 
“จ านวน 52.4106 ล้านบาท” 

5.  หน้าที่ 7 วาระที่ 1 เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องที่ 1.3 มติที่ประชุม เพ่ิมข้อความ ดังนี้ “รับทราบผลการ
ด าเนินงานของสถาบันที่ผ่านมาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และรับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปด าเนินการ
ต่อไป” 

6.  หน้าที่ 8 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2562 มติที่
ประชุม จากเดิม “ที่ประชุมเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน 
ครั้งที่ 7/2561 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคราวดังกล่าวเป็นผู้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ” แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถาบัน ครั้งที่ 7/2561 ให้กรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคราวดังกล่าวพิจารณา และยืนยันก่อนเสนอ
คณะกรรมการต่อไป” 

7.  หน้าที่ 14 วาระที่ 3 เรื่องที่ 3.1 เรื่องเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม ข้อ 1 แก้ไขค าผิดจากเดิม 
“เสน” แก้ไขเป็น “เสนอ” 

8.  วาระท่ี 3 เรื่องท่ี 3.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา เพ่ิมข้อความ ดังนี้ 
8.1 หน้าที่ 16 ภูมิหลัง บรรทัดสุดท้าย จากเดิม “รัฐมนตรี” แก้ไขเป็น “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์” 
8.2 หน้าที่ 17 มติที่ประชุม ข้อ 1 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “และให้ปรับแก้รายละเอียด...” แก้ไข

เป็น “โดยให้ปรับแก้รายละเอียด...” 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2562       
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วตามที่แนบมา 
 
มติที่ประชุม  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2562  โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไข 
หน้าที่ 21 มติที่ประชุม ล าดับที่ 1. จากเดิม “ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ” แก้ไขเป็น “นายอ านาจ วิชยานุวัติ” 

 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 3.1 รายงานผลตามที่คณะกรรมการสถาบันฯ มอบหมาย 
ประเด็นเพื่อทราบ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามที่คณะกรรมการได้มอบฝ่ายเลขานุการไปหารือส านักงาน ก.พ.ร. กรณีไม่มีกรรมการที่มีความรู้ 

ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน หรือไม่มีผู้มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีหรือการเงิน และเมื่อจัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีคุณสมบัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
หนึ่งคนแล้ว จ านวนองค์ประกอบของกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการจะเป็นอย่างไร หรือสามารถลดจ านวนองค์ประกอบกรรมการตรวจสอบที่จะต้องแต่งตั้งจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการจ านวนหนึ่งคนได้หรือไม่ อย่างไร 

สถาบันได้ด าเนินการส่งข้อหารือในเรื่องนี้ และส านักงาน ก.พ.ร. ได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่าสองคนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนด กรณีไม่มีกรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน หรือไม่
มีผู้มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน สคพ. สามารถจัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยหนึ่งคน คณะกรรมการตรวจสอบของ สคพ. จึง
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน และที่ปรึกษาจากบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็น
กรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน ทั้งนี้ จ านวนกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขต
ความรับผิดชอบขององค์การมหาชน 

ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
ตามที่คณะกรรมการได้มอบฝ่ายเลขานุการไปหารือส านักงาน ก.พ.ร. กรณีสถาบันไม่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในรายการค่าตอบแทนผันแปร สถาบันสามารถน างบประมาณประจ าปีคงเหลือจากปี
ก่อนมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนผันแปรได้หรือไม่ อย่างไร 

สถาบันได้ด าเนินการส่งข้อหารือในเรื่องนี้ และส านักงาน ก.พ.ร. ได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ก าหนดให้ค่าตอบแทนผันแปรเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่าตอบแทนรวมของผู้อ านวยการองค์การมหาชน กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผันแปรดังกล่าว สคพ. สามารถเสนอคณะกรรมการ สคพ. พิจารณาน าเงินทุนสะสม  
ขององค์กรมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนผันแปรผู้อ านวยการ ภายหลังประเมินผลงานสิ้นปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 
ของเงินเดือนประจ า และจะได้รับเต็มตามจ านวนเมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการ
องค์การมหาชนในระดับ “คุณภาพ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ต้องน ามา
ค านวณรวมอยู่ในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
ไม่ให้เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีขององค์การมหาชน 

การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าตอบแทนผู้อ านวยการ 
ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต 

และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยให้ปรับแก้
รายละเอียดตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมก่อนเสนอรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 

สถาบันได้ด าเนินการปรับแก้รายละเอียดตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมก่อนเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เห็นชอบแล้ว และได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. และ กพม. ทราบแล้ว 

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ 
ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการจ านวน

ห้าคณะ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
3. คณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์ 
4. คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 
5. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
สถาบันได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งในเรื่องนี้ และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงนามค าสั่แต่ง

ตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามส าเนาค าสั่งที่แนบมา 
รายงานด้านการเงิน 
ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้านการเงินให้

เข้าใจง่าย และส่งให้คณะกรรมการรับทราบเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยนั้น 
สถาบันได้ด าเนินการปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้านการเงินในเรื่องนี้  และได้ส่งให้

คณะกรรมการเพื่อรับทราบทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้านการเงินควรแสดงเป็นแผนภูมิเส้น และการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานควรแสดงเป็นแผนภูมิวงกลมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ 
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มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการสถาบันฯ มอบหมาย   
 

เรื่องท่ี 3.2 ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี (2562 – 2566) 
ภูมิหลัง 

สถาบันได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ระยะเวลา 5 ปี (2562 – 2566) 
และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี (2562 
- 2566) โดยผู้อ านวยการได้อนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี (2562 - 
2566) 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. ควรลดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง 
(Mekong Institute : MI) ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 

2. ควรขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ิมเติมจาก UNCTAD เช่น Asian Development 
Bank (ADB) ควรจะท า MOU ร่วมกัน เนื่องจาก ADB มีขอบเขตการท างานที่คล้ายกันกับสถาบัน ท าให้มีองค์
ความรู้ที่สถาบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

3. งบประมาณของสถาบันมีอยู่จ ากัด แต่ยุทธศาสตร์มีจ านวนมาก รวมถึงกลยุทธ์ที่มีมากเกินไป  
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และจัดล าดับความส าคัญให้ดี ดังนั้นควรเจาะจงให้ชัดเจนว่าจะท าเรื่องอะไร    
กับใคร ซึ่งสถาบันต้องท าให้ผู้สนับสนุนงบประมาณเห็นว่าสถาบันมีความโดดเด่นอย่างไร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี 2562 – 2566 ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง ควรก าหนดจุด
เปลี่ยน และสร้างความท้าทายให้มากขึ้น เช่น การหารายได้และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ อันจะท าให้สถาบัน
สามารถใช้จ่ายได้ยืดหยุ่นขึ้นจากเดิม 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควรแบ่งเป็นระยะ 3 ปี 5 ปี ว่าจะสร้างองค์ความรู้เรื่องอะไร ต้องมีกระบวนการ
หารือว่าองค์ความรู้ที่ควรมีคือเรื่องใด และควรมีกระบวนการก าหนดร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ 

6. MOU ใดที่มีผลการด าเนินงานเป็นที่พึงพอใจ ควรศึกษารูปแบบความร่วมมือ คู่ความร่วมมือ 
การจัดการที่ใช้ แนวทางบริหารทรัพยากรเงินและคน เพ่ือน ามาผลิตซ้ าความส าเร็จให้เกิดขึ้นต่อเนื่องใน
อนาคต  
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มติที่ประชุม 

รับทราบแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (2562 – 2566) ของสถาบันระหว่าประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) และน าข้อคิดเห็นที่ประชุมพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
เรื่องท่ี 3.3 การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภูมิหลัง 

ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายในการประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามท่ีคณะท างานพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ของส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

 
ข้อเท็จจริง 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าส่งหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1208/220 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 
เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            
โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชนได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน งาน
ประจ า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
หลัก (วัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์การ
มหาชน) งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี 
(Functional Based) 

1.1  มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

  

1.1.1 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.3 ความสามารถทางการ
หารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 
(Outcome) 

167.95 ล้านบาท 
10 องค์กร/ 
หน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 

6.48 ล้านบาท 

- 
1. จ านวนองค์กรหรือหน่วยงานที่คง
เป็นหุ้นส่วนหรือพัฒนาความร่วมมือใน
การด าเนินงานของสถาบันเพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านการค้าและพัฒนาอนุ
ภูมิภาค ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยงาน 
2. มูลค่าที่เกิดจากการเผยแพร่งานวิจัย
และการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต่ ากว่า 
193.99 ล้านบาท 
 

7.61 ล้านบาท 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 

 1.2 จ านวนผลงานวิจัย วิจัย 9 เรื่อง และ
ตีพิมพ์ 8 บทความ 

วิจัย 10 เรื่อง และตีพิมพ์ 9 บทความ 

  1.3 ความร่วมมือด้านวิชาการกับ
เครื อข่ ายในต่ างประเทศและมี
กิจกรรมร่วมด าเนินการ (มากกว่า 1 
ปี) 

 

 

 1.3.1 จ านวนความร่วมมือด้าน
วิชาการกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศและมีกิจกรรมร่วม
ด าเนินการ (มากกว่า  1 ปี) 
(ความร่วมมือ) 

5 ความร่วมมือ 7 ความร่วมมือ 

  1.3.2 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินการตามแผน (ร้อย
ละ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 1.3.3 การบรรลุเปา้หมายตาม
แผน 

ร้อยละ 85 - 

1.4 จ านวนองค์ความรู้ของ 
UNCTAD หรือและหน่วยงาน
ในภูมิภาคและอนุภมูิภาคที่
ได้รับการพัฒนาเป็นขอบเขต
งานวิจัยหรือเนื้อหาการ
ฝึกอบรม (องค์ความรู้) 

7 องค์ความรู้ 9 องค์ความรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 

ประสิ ทธิ ภาพในการ
ด าเนิ นงานตามหลั ก

ภารกิ จยุ ทธศาสตร์  
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 

นโยบายเร่ งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เป็ นพิ เ ศษ  ( Agenda 
Based)  

 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน (บังคับประเมิน) 

 (ร้อยละ) 
 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการ
ตามแผนการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 2.1.2 ร้อยละการช้ีแจง
ประเด็นส าคญัที่ทันต่อ
สถานการณ ์

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี 3

ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลัก

ไม่ม ี
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 

ภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถิ่น 

ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบรู

ณาการการด าเนินงาน
หลายพื้นท่ีหรือหลาย

หน่วยงาน (Area 
Based) 

องค์ประกอบท่ี 4 
ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการและ
พัฒนานวัตกรรมใน

การบริหารจัดการ
ระบบงาน 
งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการ

ประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(Innovation Based) 
รวมทั้งการก ากับดูแล

กิจการของ
คณะกรรมการ เพื่อ

ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 

4.1 ระดับความส าเร็จของการ
ส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 
และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล

การส ารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

ภายในปีงบประมาณ 
2561 

ร้อยละ 80  
และองค์การมหาชนเสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

4.2 ร้อยละการเบิกจา่ยตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 

 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับ
ดูแลกิจการ 

4 คะแนน 4 คะแนนข้ึนไป 

 4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
ขององค์การมหาชน 
 เรื่อง Virtual Expert 
Network และ Youth Camp 
for Trade and 
Development 

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอขององค์การ
มหาชน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามข้อเสนอขององค์การ
มหาชน ร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี 5 

ศักยภาพในการ
ด าเนินการของ

5.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กรและบุคลากรแบบกา้ว

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร

ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ร้อยละ 100 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 

องค์การมหาชนตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (Potential 

Based)  

กระโดด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

และบุคลากร ร้อยละ 
100 

 
ประเด็นเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 

รับทราบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินองค์การมหาชน 
 

เรื่องท่ี 3.4 การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 
ภูมิหลัง 
  ตามที่สถาบันได้ส่งรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 เพ่ือให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่ 16 ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 เสร็จแล้ว 
ตามหนังสือ ที่ ตผ 0042/0649 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 รวมทั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่ง
รายงานดังกล่าว ให้ประธานกรรมการทราบด้วยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ตผ 0042/0650 ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงินของ
สถาบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 
ประเด็นเพื่อทราบ 

  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560 และ 2561 ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้
การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ทั้งนี้ ได้แจ้งผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 26 มีนาคม 2562 แล้ว 
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มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 

2561 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 การขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหา 
การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา
ตามระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อ านวยการ  
  กรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประธานอนุกรรมการสรรหารายงานเหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการ เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
  
ข้อเท็จจริง 
  คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 เห็นว่า การสรรหาผู้อ านวยการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้อง
แต่งตั้งผู้อ านวยการ เนื่องจากกระบวนการสรรหาเพ่ิงเริ่มต้น โดยการประชุมสรรหาครั้งที่ 1 คือ   วันที่ 70 นับ
แต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อ านวยการ จึงเห็นควรขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อ านวยการออกไปอีกหกสิบ
วัน โดยปฏิทินการสรรหาผู้อ านวยการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล าดับ กระบวนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ระยะเวลาด าเนินงาน 
(เวลาสะสม) 

นับจากวันที่ ผอ.สคพ. 
พ้นจากต าแหน่ง 

1 - คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อ
ด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาและประกาศรับสมัคร 

- คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานเหตุผลความจ าเป็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อขอขยายระยะเวลาสรรหาออกไปอีกไม่
เกินหกสิบวัน 

15 มี.ค.62 70 วัน 

2 - คณะอนุกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสิบห้าวันนับจากวันประกาศ 

18 มี.ค.62 -  
17 เม.ย.62 

103 วัน 
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ล าดับ กระบวนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ระยะเวลาด าเนินงาน 
(เวลาสะสม) 

นับจากวันที่ ผอ.สคพ. 
พ้นจากต าแหน่ง 

3 - คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อ
พิจารณารายชื่อสมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

22 เม.ย.62 108 วัน 

4 - คณะอนุกรรมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เป็นผู้อ านวยการ 

23 เม.ย.62 109 วัน 

5 - คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็น
ผู้อ านวยการจ านวนหนึ่งคน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
พร้อมเจรจาต่อรองเพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนที่เหมาะสม รวมทั้งสรุปข้อมูลประวัติของผู้ได้รับ
คัดเลือกเสนอคณะกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย 

30 เม.ย.62 116 วัน 

6 - คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
และแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ  
(ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 3/2562)  

8 พ.ค.62 124 วัน 

7 - สถาบันเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้อ านวยการให้รัฐมนตรี
ทราบ พร้อมกับร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  

10 พ.ค.62 126 วัน 

8 - ประธานกรรมการประกาศผลผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้อ านวยการ 

24 พ.ค.62 140 วัน 

9 - ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการ พร้อมแจ้ง
ชื่อผู้ อ านวยการและส่ งสัญญาจ้าง เป็นเอกสารลับให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนทราบ 

31 พ.ค.62 147 วัน 

10 - ผู้อ านวยการเริ่มปฏิบัติงาน 17 มิ.ย.62  

 
ประเด็นพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเลขานุการ           
ขอเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อ านวยการออกไปอีกหกสิบวัน 
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มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อ านวยการออกไปอีกหกสิบวันตามที่ฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอ 
 
เรื่องท่ี 4.2 การจัดหาผู้สอบบัญชีจากบุคคลภายนอก ส าหรับงวดปีบัญชี 2562 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 4 
มาตรา 53 (1) และมาตรา 91 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบรายงานการเงินที่
หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง และตามมาตรา 40 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า “ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การมหาชน...” 

 
ข้อเท็จจริง 

อ้างถึง ตามหนังสือ ที่ ตผ 0006/ว 239 ลว.9 ต.ค.61 เรื่อง ขอให้จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชี โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 71                
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้นั้น จ าเป็นต้องให้หน่วยงานของรัฐที่มีความ
พร้อมทางด้านการบริหาร การเงินและการควบคุมภายในที่ดี จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอความร่วมมือให้องค์การ
มหาชน ซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ด้วยความเห็นชอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีได้ โดยให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานอ่ืนของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 
2555 ทั้งนี้ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป 

ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 หมวด 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 12 ระบุให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่และอ านาจ (1) เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ีผู้สอบบัญชีไม่ใช่ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก (ไม่ใช่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ส าหรับงวดปีบัญชี 2562 ตามหนังสือฯ
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ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2562 
ประเด็นพิจารณา 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาผู้สอบบัญชีจากบุคคลภายนอก 
ส าหรับงวดปีบัญชี 2562 และข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ
ต่อไป   

  
ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ตามมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า “ในทุก
รอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การ
มหาชน...” โดยมาตราฯ ดังกล่าวก าหนดให้ สถาบันฯ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน สามารถเลือกผู้สอบบัญชีของ
สถาบันฯ ได้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีมติที่ประชุม เห็นควรให้สถาบันฯ เลือกส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันฯ ต่อไป โดยให้สถาบันฯ จัดท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและให้สถาบันฯ จัดท าหนังสือแจ้งไปยัง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
เรื่องท่ี 4.3  การประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงาน และการรับรู้   

  ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ภูมิหลัง 

1. ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ทุกองค์การมหาชนด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และองค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation Based) รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ ก าหนดตัวชี้วัดบังคับ “ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ” ส าหรับการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยก าหนดให้องค์การมหาชนเลือกส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จ านวน
งานบริการที่จะส ารวจ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนการส ารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการ
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องค์การมหาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพสอดคล้องกั บ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

กลุ่มเป้าหมาย 
แผนแบบ 

การสุ่มตัวอย่าง 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ขนาดตัวอย่าง 

1. กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

ส ามะโน กรอกแบบส ารวจ หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(QR Code) 

250 คน 

2. กลุ่มผู้น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แบ่งกลุ่มและสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

200 คน 

3. กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา 

แบ่งกลุ่มและสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย 

กรอกแบบส ารวจหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(QR Code) 

650 คน 

4. กลุ่มติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา 

แบ่งกลุ่มและสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

354 คน 

5. กลุ่มคณะกรรมการสถาบัน ส ามะโน ส่งจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 9 คน 

6. กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย สุ่มตัวอย่าง 
อย่างง่าย 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

35 คน 

7. กลุ่มผู้รับเอกสารทางวิชาการ สุ่มตัวอย่าง 
อย่างง่าย 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

124 คน 

 
ทั้งนี้ แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สถาบัน ทั้ง 7 ฉบับ 

ประกอบด้วย 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นลักษณะการเลือกตอบให้ท าเครื่องหมาย  

ตามข้อมูลที่เป็นความเป็นจริง  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น ต่อประเด็นที่ถามในแบบส ารวจฉบับนั้น เป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ มีลักษณะเป็นรายการที่ระบุพฤติกรรมหรือลักษณะบ่งชี้ทักษะส าคัญที่ต้องการวัด 
โดยให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งจะมีการให้คะแนนระดับความคิดเห็นเพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 
คะแนน และน้อยที่สุด = 1 คะแนน ส าหรับช่องไม่ทราบข้อมูล ไม่มีการน ามาคิดคะแนนเฉลี่ย แต่จะรายงาน
เป็นจ านวนผู้ตอบ เพ่ือให้ทราบว่า ในประเด็นหรือหัวข้อนั้น มีผู้ที่ไม่ทราบหรือไม่สามารถตอบได้ คิดเป็นร้อย
ละเท่าใด  

ส าหรับในตอนที่ 2 เรื่องขอ ประโยชน์/ความคุ้มค่า จะถาม 3 ข้อ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับสติปัญญา 
ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง  ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม   

3. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) คือ พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะการเลือกตอบให้ท าเครื่องหมาย  และเติมข้อความตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

 
ข้อเท็จจริง 

สถาบันได้ว่าจ้างผู้ประเมินจากภายนอกด าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
ผู้ตอบแบบ

สอบ 
ถาม 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
ความ
พึง

พอใจ
ต่อการ
จัดงาน 

ประโยชน์/
ความ

คุ้มค่าจาก
การเข้า
ร่วมงาน 

ความ
เชื่อมั่นใน

การ
ด าเนิน 
งานของ 

itd 

ผลงานวิ
จัยและ
การ

เผยแพร่
ผลงานวิ

จัย 

ช่องทาง
และ

ประโยชน์
จาก

งานวิจัย
ของ itd 

ความ
เชื่อมั่น

ต่อ
ผลงาน 
วิจัย 

การรับรู้
และการ

ปฏิบัติของ
ท่านต่อ

ผลงานวิจัย
ของ itd 

ประโยชน์/
ความคุ้มค่า
จาก “การ
ฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา” 
ของ itd 

การรับรู้และ
การปฏิบัติ
ของท่านต่อ
การฝึกอบรม 

ประชุม 
สัมมนาของ 

itd 

การรับรู้
และการมี
ส่วนร่วม
ของท่าน
ต่อการ

ด าเนินงาน
ของ itd 

ลักษณะ
ทั่วไป
ของ

เอกสาร
วิชาการ 

1.กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

374 86.2 81.41 81.7 84.25               

2.กลุ่มผู้น างานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

216         78.15 80.19 73.89         

3.กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา 

689 86.21 85.19 84.26                 

4.กลุ่มติดตามผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

391               84.14 81.64     

5.กลุ่มคณะกรรมการสถาบัน 8     90     85       80   

6.กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย 35     88.57     86.47       85.14   

7.กลุ่มผู้รับเอกสารทางวิชาการ 125                     82.88 
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แนวทางการด าเนินงานของโครงการฯ ในปี 2562 
กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

1. กลุ่ มผู้ เ ข้ า ร่ วมสั มมนา
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

 จัดท า QR Code ของแบบสอบถามไว้บนโต๊ะรับลงทะเบียน หรือเพ่ิม QR 
Code ไว้ในเอกสารที่แจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน 
 พนักงานรับลงทะเบียนต้องแจ้งผู้เข้าร่วมงานให้กรอกข้อมูลของผู้ร่วมงาน
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

- ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ 
 เพิ่มข้อมูลที่ต้องใช้ในการติดต่อกลับลงในแบบสอบถาม 
 แจ้งวิทยากรหรือผู้ด าเนินงานให้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นในแบบสอบถาม 

2. กลุ่มผู้น างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
3. กลุ่มผู้รับบริการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา 
4. กลุ่มติดตามผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมประชุม สัมมนา 

5. ก ลุ่ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถาบัน 

 ในการประชุมบอร์ดของ itd ควรแจกแบบแสดงความคิดเห็นแก่
คณะกรรมการสถาบัน เพ่ือให้คณะกรรมการสถาบันแสดงความคิดเห็นใน
แบบสอบถาม ภายหลังจากการประประชุม 

6. กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย  จัดท า QR Code แนบเพิ่มไปพร้อมกับหนังสือขอบคุณ  
 ท าการพัฒนาข้อมูลรายชื่อให้ทันสมัยและระบุข้อมูลของบุคคลที่ด าเนินงาน
ร่วมกับ itd ประกอบด้วย 

- ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่งงาน / หน่วยงานที่สังกัดในปัจจุบัน / เบอร์
โทรศัพท์ / อีเมล์ 

7. กลุ่ มผู้ รั บ เอกสารทา ง
วิชาการ 

 จัดท า QR Code แนบเพิ่มไปพร้อมกับเอกสารทางวิชาการ  
 ท าการพัฒนาข้อมูลรายช่ือให้ทันสมัยและระบุข้อมูลของบุคคลผู้รับเอกสาร
ทางวิชาการของ itd ประกอบด้วย 
    - ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่งงาน / หน่วยงานที่สังกัดในปัจจุบัน / เบอร์
โทรศัพท์ / อีเมล์ 

ประเด็นพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนด
แนวทางพัฒนาการให้บริการของสถาบันต่อไป 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน และ
การรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และให้น าข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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เรื่องท่ี 4.4  แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสนับสนุนจาก  
 ภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
ภูมิหลัง 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
ให้ผู้อ านวยการสถาบัน จัดท าแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย งบเงินสนับสนุนจากภายนอก และให้ใช้
เบิกจ่ายเท่าที่จ าเป็นไปก่อน ในกรณีมีหน่วยงานภายนอกว่าจ้างหรือสนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน และไม่
สามารถน าเสนอคณะกรรมการได้ทันการเบิกจ่าย 

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่  6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินสนับสนุนจาก
ภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,701,873.20 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ด
สิบสามบาทยี่สิบสตางค์)  

 
ข้อเท็จจริง 

1. สถาบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Economic Research Institute for Industry and 
Trade (ERIIT) สปป.ลาว ในการด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง “The Impact of ASEAN-China Free Trade 
Agreement on Agribusiness Development in Lancang-Mekong Countries” ง บ ป ระมา ณ ทั้ ง สิ้ น 
US$10,000 (หนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ) โดยประมาณการ 311,300.00 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.13 บาท) โดย
มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 โดย Economic Research 
Institute for Industry and Trade (ERIIT) ได้โอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีสถาบัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวนเงิน 93,390.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

2. สถาบันมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ท าให้ไม่สามารถน าเสนอ
คณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาปรับปรุงแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย งบเงินรายได้ส าหรับโครงการนี้
ได้ทัน 

 

ข้อกฎหมาย 
 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี ตามหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ 
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีนั้น 
 
ประเด็นพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
5,013,173.20 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)  โดยเพ่ิมเติมโครงการวิจัย
เ รื่ อ ง  “The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement on Agribusiness Development in 
Lancang-Mekong Countries” งบประมาณทั้งสิ้น US$10,000 (หนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ) โดยประมาณการ 
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311,300.00 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.13 บาท) โดยอนุญาตให้สถาบันปรับงบประมาณรายรับและรายจ่ายงบ
เงินรายได้ ส าหรับโครงการดังกล่าว ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนหากแตกต่างไปจากที่ประมาณการในแผน
งบประมาณรายรับรายจ่ายที่อนุมัติในครั้งนี้ 
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสนับสนุนจาก
ภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
 
เรื่องท่ี 4.5 รายงานการก ากับดูแลกิจการ ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 4.5.1 ด้านภารกิจหลักของสถาบันฯ 
ภูมิหลัง 

ในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 2562 มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการ มี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักที่ก าหนดให้รายงานคณะกรรมการ เป็นรายครั้งและหรือรายไตรมาส และ
ก าหนดเป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านภารกิจหลักเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 35 (1) ก าหนดให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

 
ข้อเท็จจริง 

ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (ไตร
มาสที่ 1) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเพ่ือพิจารณา โดยมีข้อเท็จจริงปรากฏดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(1) ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 

ในไตรมาสที่ 1/2562 ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนประจ าปี) 
ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 1 กิจกรรม และกิจกรรมประชุม และสัมมนา จ านวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมฝึกอบรม 

• รหัสงบประมาณ 62A1116-03 โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ 

ผลการด าเนินกิจกรรม :  
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับรัฐวิสาหกิจ”  

วันที่ : 6-7 ธันวาคม 2561 
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สถานที่ : โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 56 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 250,448.22 บาท 

กิจกรรมประชุม/สัมมนา 

• รหัสงบประมาณ 62A1117-02 โครงการเสวนาทางวิชาการ ด้านการค้า การลงทุนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความม่ันคงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

ผลการด าเนินกิจกรรม :  
1) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล”  

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 
สถานที่ : โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 154 คน (คนไทย 152 คน และคนต่างชาติ 2 คน) 
หน่วยงานร่วมจัด : สมาคมการค้าบิสคลับไทย  
    สมาคมการค้านักธุรกิจสากล 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 163,158.58 บาท 

2) การสัมมนาวิชาการทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  “Contemporary 
and Emerging Issues on Intellectual Property and Data Protection Laws in 
the Disruptive Era: International and National Perspectives”  
วันที่ : 13 - 14 ธันวาคม 2561 
สถานที่ : โรงแรม เซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 365 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 115,000.00 บาท 

3) การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง ดุลยภาพของการ
พัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา  
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 
สถานที่ : อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จ านวนผู้เข้าร่วม : 81 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  
    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 24,300.00 บาท 

• รหัสงบประมาณ 62A1117-03 โครงการสัมมนาความร่วมมือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลการด าเนินกิจกรรม :  
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1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้า สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน” 
ครั้งที่ 1 
วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 23 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 38,134.35 บาท 
ครั้งที่ 2 
วันที่ : 17 ธันวาคม 2561  
สถานที่ : โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 18 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 73,454.35 บาท 
ครั้งที่ 3 
วันที่ : 19 ธันวาคม 2561  
สถานที่ : โรงแรม ลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 35 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 63,226.35 บาท 
ครั้งที่ 4 
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561  
สถานที่ : โรงแรมอัศวรรณ รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 21 คน  
หน่วยงานร่วมจัด : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 72,337.35 บาท 

(2) ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในไตรมาสที่ 1/2562 (ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562) ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้

ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงิน
อุดหนุนประจ าปี และเงินอุดหนุนคงเหลือ) ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 2 โครงการ (2 กิจกรรม) 
และกิจกรรมประชุม/สัมมนา จ านวน 3 โครงการ (3 กิจกรรม) ดังนี้ 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

• รหัสงบประมาณ 62A1116-11 โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการในระดับภูมิภาค เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก ของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ 

ผลการด าเนินกิจกรรม : 
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1) การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) ของผู้ประกอบการในกลุ่ม
ประเทศ CLMVT 
วันที่ : 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 10 คน (คนไทย 9 คน และคนต่างชาติ 1 คน) 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 74,697.00 บาท 

• รหัสงบประมาณ 62B1116-01 โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรนโยบาย การค้า
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 

ผลการด าเนินกิจกรรม : 
1) ก า ร อบร มหลั ก สู ต ร  Regional Trade Policy Course for the Asia and Pacific 

region (RTPC)  
วันที่ : 22 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561  
จ านวนผู้เข้าร่วม : 30 คน (คนไทย 3 คน และคนต่างชาติ 27 คน) 
หน่วยงานร่วมจัด : องค์การการค้าโลก (WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 1,101,004.46 บาท 

กิจกรรมประชุม/สัมมนา 

• รหัสงบประมาณ 62A1117-02 โครงการเสวนาวิชาการด้านการค้าและการลงทุนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความม่ันคงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ของส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและ
การพัฒนา 

ผลการด าเนินกิจกรรม : 
1) การลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) 

และจัดงานสัมมนาในหัวข้อ“ระบบศุลกากรแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ 4.0 จาก
มุมมองของรัฐบาลเกาหลีใต้” 
วันที่ : 24 มกราคม 2562 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 166 คน (คนไทย 145 คน และคนต่างชาติ 21 คน)  
หน่วยงานร่วมจัด : กรมศุลกากร แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 113,641.17 บาท 

• รหัสงบประมาณ 62B1117-01 โครงการเพื่อยกระดับการบูรณาการในภูมิภาคภายใต้การ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 

ผลการด าเนินกิจกรรม : 
1) กิจกรรมทางวิชาการในหัวข้อ IIA Reform and Sustainable Development: Sharing 

Asia-Pacific Experiences (ร่วมกับ ESCAP) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
และการ เข้ า ร่ วมประชุม Global Leaders Investment Summit I, II High Level 
International Investment Agreement (IIA) Conference 2 0 1 8  จั ด ร่ ว ม กั บ 
UNCTAD และ ESCAP 
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วันที่ : 22 – 26 ตุลาคม 2561 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 40 คน (คนไทย 10 คน และคนต่างชาติ 30 คน) 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 757,521.71บาท  

• รหัสงบประมาณ 62A1117-04 โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่เพื่อ
การพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล 

ผลการด าเนินกิจกรรม : 
1) กิจกรรมการจัดฝึกอบรมนานาชาติ  เรื่อง Digital Trade and Future Commerce 

Regional Training 
วันที่ : 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 45 คน (คนไทย 27 คน และคนต่างชาติ 18 คน) 
งบประมาณค่าใช้จ่าย : 680,693.00 บาท 

(3) ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (งบเงิน
เบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  

ในไตรมาสที่ 1/2562 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งเป็น เงินอุดหนุนประจ าปี จ านวน 5 
โครงการ และงบเงินสนับสนุนจากภายนอก จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

รหัส
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

61A1118 
ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (งบเงินอุดหนุน
ประจ าปี) 

 

61A1118-
01 

โครงการการศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT 
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) (A Study on 
the Implementation and Development the Trade 
Faciliitation in CLMVT Countries (Cambodia, Lao PDR, 
Myanmar, Vietnam, and Thailand) 

- ตรวจรับรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

61A1118-
02 

โครงการนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบ
นโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD (Policies and 
Strategies for Youth Development under UNCTAD 
Entrepreneurship Policy Framwork) 

- ได้รับผลการประเมิน
จากผู้ประเมินผล
งานวิจัย  

61A1118-
03 

โครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก 

- ส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ให้ผู้ประเมินผล
งานวิจัยแล้ว 
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รหัส
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

(Global Value Chain) (ASEAN SMEs Development to 
Support Global Value Chain) 

61A1118-
04 

โครงการศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน (A 
Study on Human Resource Development Planning for 
Sustainable Local Economic Development in Border 
Provinces)  

- ส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ให้ผู้ประเมินผล
งานวิจัยแล้ว 

61A1118-
05 

โครงการประเมินสถานการณ์การค้าและการพัฒนาเพ่ือก าหนด
โจทย์วิจัย 

- ด าเนินการปิดโครงการ
แล้ว 

62C1118 
ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (งบเงินสนับสนุนจาก
ภายนอก) 

 

61C1118-
01 

โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ 
ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

- ได้รับเงินประกันผลงาน
เรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างรายงานผล
และปิดโครงการ 

61C1118-
02 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนานักลงทุนไทย 
ประจ าปี 2561  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ได้รับเงินประกันผลงาน
เรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างรายงานผล
และปิดโครงการ 

 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ในไตรมาสที่ 1/2562 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้รับการจัดสรรค่าใช้สอยกิจกรรมบริการ

วิชาการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 6,799,200.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย โครงการวิจัย จ านวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

62A1118 
ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (งบเงินอุดหนุน
ประจ าปี) 

 

62A1118-
01 

โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One 
Belt, One Road ของจีน (Trade and Investment 
Opportunities and Role of Thailand to the Global 

- รับข้อเสนอฯ วันที่ 25 
มีนาคม 62 
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รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

Geopolitical Transformation: An In-depth Study of 
China’s One Belt, One Road Intiative) 

- ก าหนดประชุม
พิจารณาข้อเสนอ 28 
มีนาคม 62 

62A1118-
02 

โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ (Business Environment) เพ่ือก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Investment Policy Framework Development and 
Business Environment for Digital Economy) 

- รับข้อเสนอฯ วันที่ 25 
มีนาคม 62 

- ก าหนดประชุม
พิจารณาข้อเสนอ 28 
มีนาคม 62 

62A1118-
03 

โครงการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพ่ือรองรับโอกาสและ
ผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Planning for Local Economic 
Development to Support Opportunities and Impacts 
from Special Economic Zones along the Southern 
Economic Corridor) 

- รับข้อเสนอฯ วันที่ 25 
มีนาคม 62 

- ก าหนดประชุม
พิจารณาข้อเสนอ 29 
มีนาคม 62 

62A1118-
04 

โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือการขยายผลการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขต
การค้าเสรีบิมสเตคของประเทศไทย (Policy Developments 
to Extend Thailand’s Creation of Economic Value and 
Utilize the Development of BIMSTEC Free Trade Area 
Frameworks) 

- รับข้อเสนอฯ วันที่ 25 
มีนาคม 62 

- ก าหนดประชุม
พิจารณาข้อเสนอ 29 
มีนาคม 62 

62B1118 
ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (งบเงินอุดหนุน
คงเหลือ) 

 

62B1118-
01 

โครงการจัดท ารายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) 
ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา 

- เชิญชวนนักวิชาการยื่น
ข้อเสนอ 

62C1118 
ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (งบเงินสนับสนุนจาก
ภายนอก) 

 

62C1118-
03 

โครงการวิจัย The Impact of ASEAN-China Free Trade 
Agreement on Agribusiness Development in Lancang-
Mekong Countries 

- จัดท ารายงานวิจัย
ขั้นต้น 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) ทุกแหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ แผนทั้งปี 
แผนไตรมาส 

1 
ผลเบิกจ่าย 
ไตรมาส 1 

ร้อยละของ
ผลเบิกจ่าย
เทียบกับ
แผนไตร
มาส 1 

ร้อยละของ
ผลเบิกจ่าย
เทียบกับ
แผนทั้งปี 

งบเงินอุดหนุนประจ าปี (A) 
52,410,600.00 

15,843,000.0
0 

7,665,069.88 48.38 14.63 

งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (B) 27,608,738.00 5,068,305.00 1,954,640.50 38.57 7.08 
งบเงินสนับสนุนจากภายนอก 
(C) 

5,013,173.20 3,137,628.39 2,470,695.17 78.74 49.28 

งบเงินเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้
ใช้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพัน
ข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

15,710,581.84 
12,941,450.6

7 
4,477,634.84 34.60 28.50 

รวมทั้งสิ้น 100,743,093.
04 

36,990,384.
06 

16,568,040.
39 

44.79 16.45 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 1 เมื่อพิจารณาจากทุกแหล่งเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 พบว่า สถาบันมีงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวนเงิน 100,743,093.04 บาท โดย
แผนไตรมาสที่ 1 ก าหนดวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 36,990,384.06 บาท และในไตรมาสที่ 1 มีผล
การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวนเงิน 16,568,040.39 บาท ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 44.79 ของผลเบิกจ่าย
เทียบกับแผนไตรมาส 1 หรือร้อยละ 16.45 ของผลเบิกจ่ายเทียบกับแผนทั้งปี โดยสามารถจ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ และตามประเภทกิจกรรม ได้ดังนี้ 

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 (ทุกแหล่งงบประมาณ) จ านวนเงินรวม

ทั้งสิ้น 100,743,093.04 บาท  โดยในไตรมาสที่  1 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ จ านวนเงิน 
36,990,384.06 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาส 1 จ านวนทั้งสิ้น 16,568,040.39 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 16.45 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี โดยสามารถจ าแนกได้ตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

1) งบเงินอุดหนุนประจ าปี จ านวนเงิน 52,410,600.00 บาท 
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จ านวนเงิน 15,843,000.00 บาท และมีผลการใช้

จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 7,665,069.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.38 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตร
มาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 14.63 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 
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2) งบเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนเงิน 27,608,738.00 บาท 
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จ านวนเงิน 5,068,305.00 บาท และมีผลการใช้

จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 1,954,640.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.57 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตร
มาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 7.08 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 

3) งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (เงินรายได้) จ านวนเงิน 5,013,173.20 บาท 
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 จ านวนเงิน 3,137,628.39 บาท และมีผลการใช้

จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 2,470,695.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.74 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตร
มาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 49.28 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 

4) งบเงินเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวนเงิน 15,710,581.84 บาท 

สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จ านวนเงิน 12,941,450.67 บาท และมีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 4,477,634.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.60 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 28.50 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 

จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
1) กิจกรรมจัดศึกษาอบรม จ านวนเงิน 15,463,300.00 บาท 
แผนทั้งปี คือ 15,463,300.00 บาท ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) มีผลการใช้

จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,025,799.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.63 ของแผนทั้งปี และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย
รายการผูกพันข้ามปีแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,664,452.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.14 ของแผนทั้งปี โดยมี
งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและผูกพันข้ามปี จ านวนเงิน 16,227,119.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.86 

แผนไตรมาสที่ 1 คือ 6,182,100.00 บาท ในไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
1,025,799.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.59 ของแผนไตรมาสที่ 1 และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายรายการผูกพันข้ามปี
แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,383,252.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.15 ของแผนไตรมาสที่ 1 

2) กิจกรรมจัดประชุม/ สัมมนา จ านวนเงิน 8,717,000.00 บาท 
แผนทั้งปี คือ 8,717,000.00 บาท ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 822,221.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.43 ของแผนทั้งปี และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายรายการ
ผูกพันข้ามปีแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,761,839.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.48 ของแผนทั้งปี โดยมีงบประมาณ
คงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายและผูกพันข้ามปี จ านวนเงิน 8,881,076.51 บาท คดิเป็นร้อยละ 82.52 

แผนไตรมาสที่ 1 คือ 1,960,700.00 บาท ในไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
822,221.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.94 ของแผนไตรมาสที่ 1 และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายรายการผูกพันข้ามปีแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,005,539.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.95 ของแผนไตรมาสที่ 1 

3) กิจกรรมบริการวิชาการ จ านวนเงิน 11,462,373.20 บาท 
แผนทั้งปี คือ 11,462,373.20 บาท ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,380,175.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.77 ของแผนทั้งปี และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย
รายการผูกพันข้ามปีแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,327,121.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.53 ของแผนทั้งปี โดยมี
งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและผูกพันข้ามปี จ านวนเงิน 13,137,987.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.47 
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แผนไตรมาสที่ 1 คือ 4,764,228.39 บาท ในไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2,380,175.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.96 ของแผนไตรมาสที่ 1 และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายรายการผูกพันข้ามปี
แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,628,976.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.12 ของแผนไตรมาสที่ 1 

 
ประเด็นพิจารณา 

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้คณะกรรมการสถาบัน พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านภารกิจหลัก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานด้านภารกิจหลักของสถาบันฯ ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝ่าย
เลขานุการน าเสนอ และรายงานครั้งถัดไป ให้น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผล
การด าเนินงานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
 
    4.5.2 ด้านการตรวจสอบภายใน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ
สถาบันได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ 
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะกรรมการสถาบันได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 แล้วนั้น 
 ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 – ธ.ค.61) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตาม
แผนงานฯดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 4และงบการเงินประจ าปีปีงบประมาณ 2561 และงบ
การเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ของส านักบริหารและจัดท ารายงานผลการสอบทานแล้วเสร็จตาม
แผนงาน 

2. ปฏิบัติงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561และติดตาม
ผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันฯ และจัดท ารายงานผล
การสอบทานแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการเสนอข้อคิดเห็น
ให้ด าเนินการก่อนน าเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบฯ จ านวน 5 
รายงาน โดยมีเรื่องที่สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4และงบการเงินประจ าปี ปีงบประมาณ 
2561  และรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 



30 
 

 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นพอประมาณว่า การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของสถาบันฯ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีการเปิดเผย
ข้อมูลรายงานการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงน าข้อมูล
บัญชีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ผลการสอบทาน พบว่า การจัดท าบัญชีและงบการเงินส าหรับงวดระยะเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่มี
ความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่มี
ประเด็นตรวจพบที่ควรพิจารณาปรับปรุงให้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงการควบคุมภายในกระบวนการจัดท ารายงานการเงิน 
ระบบบัญชีและระบบงานที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับ 

1.  การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย 
2.  การน าเสนอรายงานการเงิน 
(2) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค. 6) และรายงานผล
การติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 1) ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า การ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
แต่มีข้อที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อระบบการควบคุมภายในของสถาบัน
ฯที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  2. การบริหารงบประมาณ 
  3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 2) ผลการติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
พบว่า สถาบันฯ มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งมีจ านวน 6 
รายการ โดยมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว 6 รายการ 
 
ประเด็นพิจารณา 
 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทาน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจ าปี ปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการสอบทานงบการเงิน      
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค. 6) และรายงาน



31 
 

ผลการติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 และให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์กับสถาบันต่อไป 

    
 มติที่ประชุม  
  เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจ าปี ปีงบประมาณ 

2561 รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562   รายงานการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค. 6) และรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานฯ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
น าเสนอ 
 
 4.5.3 ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ภูมิหลัง   
             1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 ก าหนดให้สถาบันฯ ในฐานะหน่วยรับตรวจต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ท าตามแบบฟอร์ม
และรูปแบบที่ท่ีก าหนด ดังนี้          
 “ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือป
ปฏิทินแลวแตกรณ ีเวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระท าภายในสองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุม
ภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) ท าความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี้
   หรือไม 
   (2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

    (ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   (ข) การประเมินความเสี่ยง 

    (ค) กิจกรรมการควบคุม 
     (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (จ) การติดตามประเมินผล 
   (3) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน” 

  2. ส านักงาน กพร. ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับขององค์การมหาชน ในส่วนขององค์ประกอบที่ 4 
Innovation Based ข้อ 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ที่ก าหนดในเรื่องของบทบาทของ
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คณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส โดยจะต้องมีการพิจารณาแผน
และรายงานผลในเรื่องต่อไปนี้ 

  1.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
  1.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
  1.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
           1.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
  1.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน 
  1.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก 

3. สถาบัน ได้มีค าสั่งที่ 84/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน โดยมีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับ 1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน2 ) 
ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ  3) รวบรวม พิจารณา
กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ  4) ประสานงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง  5) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐ นั้น 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในและรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว 

 
ข้อเท็จจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ได้มีการประชุม พิจารณาผล
การบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกันนี้
คณะท างานได้ยกร่างแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แล้ว 
ประเด็นพิจารณา 

สถาบันขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานต่อไป 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ และการรายงานครั้งถัดไป ให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
 
 
 



33 
 

 4.5.4 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ภูมิหลัง   

ในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ.2562 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพ   ในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) ก าหนดให้มีการพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารจัดการสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง 

2 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง 
3 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 
4 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 

5 
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
- มีผลการด าเนินการส าเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
ข้อเท็จจริง 
  ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการสารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงาน / โครงการ และแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี ทั้งใน
ส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีและประมาณเงินอุดหนุนประจ าปี (คงเหลือ) พ.ศ.2562 และ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบรายงานแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
6/2561 เรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นพิจารณา 

รายงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่
ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ และรายงานครั้งถัดไป ให้น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตาม
ผลการด าเนินงาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
 
 4.5.5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  สถาบันได้ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
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  ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทดแทนต าแหน่งว่าง 
  สถาบันมีกรอบอัตราเจ้าหน้าที่สถาบันทั้งสิ้น 47 อัตรา (ไม่รวมผู้อ านวยการ) โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีกรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้บรรจุแต่งตั้งได้จ านวน 36 อัตรา (ไม่รวมผู้อ านวยการ) 
ช่วงไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีอัตราว่าง รวมจ านวน 5 อัตรา แบ่งเป็นประเภทบริหาร 1 
อัตรา และประเภทวิชาการและวิชาชีพ 4 อัตรา  
  สถาบันได้ด าเนินการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประเภทวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 2 อัตรา และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2 อัตรา   
  ส าหรับอัตราว่างประเภทบริหาร สถาบันจะด าเนินการรับสมัครภายหลังจากการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันแล้วเสร็จ  
  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีเจ้าหน้าที่สถาบันเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ยกระดับด้านทักษะที่จ าเป็นกับการปฏิบัติงาน 1 กิจกรรม รวมจ านวน 2 ราย โดยใช้งบประมาณ 6,900.00 บาท  
 ด้านการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน 
  การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้องค์ประกอบที่ 5 ด้านศักยภาพใน
การด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ตัวชี้วัด การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรื่องเสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน  
  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ด าเนินการด้านการเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน ดังนี้ 
  1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
     - มีการรณรงค์ ส่งเสริม และให้ความส าคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมส านักงานสีเขียว และกิจกรรม 5 ส 
  2. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร  
    - มีการรณรงค์ ปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะการ
     ให้ความรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน ITA  
    - มีการจัดประชุม Staff Meeting เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น  
  3. ด้านงานในความรับผิดชอบตามต าแหน่ง  
     - มีการอนุมัติบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 
  4. ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
   - มีการรณรงค์และสนับสนุนให้บุคลากรเลิกงานตรงเวลา โดยเฉพาะในวันสุดท้ายของการท างาน
   แต่ละสัปดาห์ 
 - มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรง มีความสุขระหว่างชีวิตการท างาน
  และชีวิตส่วนตัว 
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ประเด็นพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตร

มาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามประเด็นที่น าเสนอข้างต้น พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้
การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝ่าย
เลขานุการน าเสนอ และการรายงานครั้งถัดไป ให้น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผล
การด าเนินงาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
  4.5.6 ด้านการเงิน 
  สถาบันได้จัดท ารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้เสนอผู้ตรวจสอบ
ภายในสอบทานรายงานการเงินเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 
มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอสรุปรายงานด้านการเงิน ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

จ ำนวน %

ฐำนะทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,044,101.43  43,650,976.58  8,393,124.85    19.23   

ลูกหนี้ระยะส้ัน 512,580.00      343,975.00      168,605.00       49.02   

เงินลงทุนระยะส้ัน 18,000,000.00  38,201,012.33  (20,201,012.33)  (52.88)  

วสัดุคงเหลือ 1,120,282.11   807,404.60      312,877.51       38.75   

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ 467,720.01      195,948.35      271,771.66       138.70 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 11,522,345.03  12,653,944.84  (1,131,599.81)    (8.94)   

สินทรัพย์รวม 83,667,028.58  95,853,261.70  (12,186,233.12)  (12.71)  

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 2,453,359.79   4,925,510.15   (2,472,150.36)    (50.19)  

หนี้สินหมนุเวยีนอืน่ 662,048.16      1,245,538.41   (583,490.25)      (46.85)  

หนี้สินรวม 1,368,862.04   782,528.46      586,333.58       74.93   

สินทรัพย์สุทธิ 82,298,166.54  95,070,733.24  (12,772,566.70)  (13.43)  

ทุนเดิม 35,070,700.00  35,070,700.00  -                 -      

รำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จำ่ยสะสม 47,227,466.54 60,000,033.24 (12,772,566.70) (21.29)  

ประเภท
ไตรมำสที ่1 ป ี62

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

ไตรมำสที ่1 ป ี61

(ต.ค.60-ธ.ค.60)

เพ่ิม(ลด)

 

หน่วย : บาท 
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จ ำนวน %
ผลกำรด ำเนินงำน
รายได้จากงบประมาณ 26,208,300.00   28,396,200.00   (2,187,900.00)    (7.70)   
รายได้จากการด าเนินงาน 2,343,097.56     -                 2,343,097.56     100.00 
รายได้อืน่ 290,464.31       409,447.52       (118,983.21)       (29.06)  
รำยได้รวม 28,841,861.87   28,805,647.52   36,214.35        0.13    
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,654,926.19     5,635,384.64     19,541.55         0.35    
ค่าตอบแทน 100,000.00       90,000.00         10,000.00         11.11   
ค่าใช้สอย 9,888,155.37     7,081,372.03     2,806,783.34     39.64   
ค่าวสัดุ 183,981.47       160,970.99       23,010.48         14.29   
ค่าสาธารณูปโภค 142,684.99       111,016.66       31,668.33         28.53   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 749,263.22       694,618.35       54,644.87         7.87    
รวมค่ำใช้จำ่ย 16,719,011.24   13,773,362.67   2,945,648.57    21.39   
รำยได้สงู(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยสทุธิ 12,122,850.63   15,032,284.85   (2,909,434.22)   (19.35)  

ประเภท
3M/62

(ต.ค.61-ธ.ค.61)
3M/61

(ต.ค.60-ธ.ค.60)
เพ่ิม(ลด)

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

o รายได้รวม 
  ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีรายได้รวม จ านวน 28.84 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.03 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.13 เนื่องจากสถาบันได้รับรายได้จากการด าเนิน
งานวิจัย และจัดผึกอบรม จ านวน 2.34 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100.00 รายได้อ่ืน จ านวน 0.29 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.11 ลบ. คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 29.06 รายได้จากงบประมาณ จ านวน 26.20 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 2.18 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.70  

o ค่าใช้จ่ายรวม 
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 16.71 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 

1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2.94 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.39 เนื่องจากมีค่าใช้สอย จ านวน 9.88 ลบ. 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2.80 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.64 ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 0.74 ลบ. เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.05 ลบ. คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.87 ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 0.14 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.03 
ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.53 ค่าวัสดุ จ านวน 0.18 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 0.02 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.29 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 5.65 ลบ. เพ่ิมขึ้นจาก ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.01 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.35 ค่าตอบแทน จ านวน 0.1 ลบ. เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.01 ลบ. คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 

o รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
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ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 47.22 ลบ. ลดลง
จากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 12.77 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 21.29  
 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามประเด็นที่น าเสนอข้างต้น พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ และ
การรายงานครั้งถัดไป ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
 
เรื่องท่ี 4.6 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้คณะกรรมการสถาบันจัดท ารายงานประจ าปี
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบัน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและส านักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา  
 
ข้อเท็จจริง  

คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามที่
แนบมา)     
 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามที่น าเสนอ 
พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
  1. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ควรตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและปรับแก้ค าผิดให้ถูกต้อง 
รวมทั้งใช้รูปแบบการน าเสนอ/การเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกันก่อนส่งออกหน่วยงานภายนอก ในส่วนของการ
จัดพิมพ์รายงานประจ าปีฉบับภาษาอังกฤษให้เร่งด าเนินการโดยด่วน 
  2. ฝ่ายเลขานุการควรประสานกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือสอบถามว่าการน าเรื่องรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เสนอต่อ ครม. จะต้องเสนอเป็นเอกสารหรือ CD และจ านวนที่ต้องน าส่ง หากการน าเสนอ
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ต่อ ครม. ใช้เป็นข้อมูลบันทึก file ลงใน CD เห็นควรให้สถาบันจัดพิมพ์ฉบับแก้ไขให้เพียงพอต่อการน าส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
  3. การจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ควรรีบด าเนินการโดยด่วน และเห็นควรให้น าร่างรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ โดยให้น าข้อคิดเห็นของที่
ประชุมไปปรับปรุงและแก้ไขก่อนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     
 
ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์         ดร.ปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์  
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ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม       ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


