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คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 3/2562 
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เวลา 9.00 – 13.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 
 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
2. นางปัทมา วีระวานิช กรรมการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ 
นักการทูตช านาญการ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นายวิมล ปั้นคง  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย   
ปฎิบัติงานแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ 
 
กรรมการที่ลาประชุม 

1. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
2. นายภานุมาส  เทพทอง ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
3. นางสาวสุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า

 และการพัฒนา 
4. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
5. นายนันทวุฒิ นุ่นสพ ผู้จัดการกลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้ 
6. นายสาธิต แก้วรัศมี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาววนิดา อยู่ไทย นักบัญชี 
8. นางสาวศิริขวัญ  คะเณแสน นักวิเคราะห์งบประมาณ 
9. นายศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู นักกฎหมาย 
10.นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
11.นางสาววรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล นักบริหารงานทั่วไป 
12.นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13.นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14.นางปัทมา โกมารทัต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 9.15 น. 
 
วาระที่ 1  การเลือกกรรมการที่เหลืออยู่ท าหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า  
           และการพัฒนาเป็นการชั่วคราว (ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอ)  
ภูมิหลัง 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา รวม 6 คน และส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยมี
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เป็นประธานกรรมการ  

  
ข้อเท็จจริง 

1. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ง
ประธานกรรมการสถาบันระหว่ างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และสถาบันระหว่างประเทศ 
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือน าเรียนกรณีดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบแล้ว    
 2. การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 ใน
วันนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) มีกรรมการเหลืออยู่จ านวน 10 คน เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการสถาบัน
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ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ให้กรรมการที่เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว  
 
ข้อกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
 1. พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
  มาตรา 22 วรรคสอง ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้ น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว       
  มาตรา 23 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ ...(2) ลาออก     
 2. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    
พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม         
  มาตรา 15 วรรคสอง ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งปรธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้กรรมการทีเ่หลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว    
     มาตรา 16 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม        
  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม        
 
ประเด็นพิจารณา          
 ตามที่ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ถือว่าเป็นกรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเหตุเพราะลาออก 
ตามมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่ งพระราชบัญญัติ  องค์การมหาชน พ.ศ.  2542 และที่ แก้ ไข 
เพ่ิมเติม เป็นเหตุให้ไม่มีผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา   
 ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาเป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ  
การพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมกรรมการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
ทั้งนี้ จนกว่าสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จะมีประธานกรรมการคนใหม่ 
ต่อไป 
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ข้อคิดเห็นที่ประชุม          
 ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการ
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานกรรมการท่านเดิมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
ตามมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยวาระ
เริ่มแรกท่ีประชุมคณะกรรมการเสนอชื่อ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง โดยมีข้อพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการชั่วคราวว่าควรเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยฝ่ายเลขานุการ (นักกฎหมาย) ได้เสนอข้อพิจารณาต่อที่ประชุม โดย
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประธานกรรมการ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้สามารถมีเวลามาควบคุมก ากับดูแล
องค์การมหาชนได้อย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องมิได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าประธานกรรมการชั่วคราวต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการโดยต าแหน่ง และฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ส านักบริหาร) ได้แจ้งองค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติม  

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการโดยต าแหน่ง แจ้งในที่ประชุมถึง
หลักการและเหตุผลทางกฎหมายถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า  การที่กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็เพ่ือที่จะได้มีเวลาควบคุมก ากับดูแลองค์การมหาชนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และการท าหน้าที่ประธานกรรมการชั่วคราวจะต้องท าหน้าที่ไปจนกว่าประธานกรรมการคนใหม่
จะได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เห็นว่าประธานกรรมการชั่วคราวควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขอเสนอ
ต่อที่ประชุมให้นายสมเกียรติ ตรีรัตน์พันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ประธานกรรมการชั่วคราว เนื่องจาก
อดีตเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ย่อมมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการของสถาบัน           
     แต่ทั้งนี้ เนื่องจากนายสมเกียรติ ตรีรัตน์พันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ประธานและ
อนุกรรมการหลายคณะ ที่ประชุมคณะกรรมการที่เหลือจึงเลือกนายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ คณะกรรมการโดยต าแหน่ง ท าหน้าที่ประธานกรรมการชั่วคราว 
 
มติที่ประชุม 

คณะกรรมการที่ เหลือเลือกนายบุญยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ  
โดยต าแหน่ง ท าหน้าที่ประธานกรรมการชั่วคราว ทั้งนี้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 จนกว่าประธานกรรมการคนใหม่จะได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที ่2/2562 
             (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562) 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้ าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 151 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562) คณะกรรมการมีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562  
 
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 3.1 การจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 

2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) 
ภูมิหลัง 
 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดสัมมนา
วิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา” (Trade and Development Regional 
Forum) ขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561) เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ
ประเด็น นวัตกรรม การค้า การพัฒนาและการลงทุนของโลกสมัยใหม่  และแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสีย ในอันที่จะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการค้า การลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Integration) ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงและกระตุ้นให้
ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่ และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดการสัมมนนาวิชาการแล้วจ านวน 3 ปี (2559 – 2561) โดยได้
ก าหนดหัวข้อ (Theme) การจัดสัมมนาวิชาการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

2559: Sustainable Trade and Investment in Asia: Time for Actions 
2560: Linking Trade & Development for Inclusive & Sustainable Growth 
2561: Transformation towards Innovative Trade and Development Agenda for  

    Regional Integration 
 

ประเด็นเพื่อทราบ 
ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯ มีก าหนดจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วย

การค้ าและการพัฒนา  ประจ าปี  2562” (Trade and Development Regional Forum 2019 ) ขึ้ น ใน 
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ 
จัดสัมมนาวิชาการ ปรากฏรายละเอียดโครงการดังนี้ 
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(ร่าง) หัวข้อการจัดสัมมนาวิชาการ 
“เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2562” 

(Trade and Development Regional Forum 2019 
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

Theme Trade, Technology and 
Future Tension: Limitless 
Opportunities and Threats 

     It is a long standing belief and understanding by 
economist and policy makers alike that technology is well 
regarded as a primary source of economic development. 
Therefore, technological advancement and economic 
growth are interlinked. According to Schumpeter, 
economic progress can only be achieved through 
technology advancement and innovation. The greatest 
benefits of course being innovation.  
     Today, technology is reshaping the global economy in 
many facets of human activities. Since the release of the 
influential book, “The world is flat” by Thomas Friedman 
who lend his acute precise observation of how the 
technology landscapes have unmistakenly transformed 
the very foundation of economics and society (cognitive 
and physical) by the verge of the countless of 
opportunities it has created or shifting our minds (mental 
model) to another reality in ways we have never imagined 
possible. Thomas Friedman purports to his observation of 
humanity since the fall of the Berlin Wall in 1989. 
     However, on the flip side, the trade tensions between 
the two largest economies of the world is based on 
technology development and the race for superiority in 
technology advancement i.e. technology ethnocentrism 
and autocracy. The race for technology supremacy 
between countries will only grow as this is just the tipping 
point of future international trade challenges to come. 
One side purporting to the need for greater autonomy 
and control of technology and the other the need for 
greater democratization of technology and innovation 
(diffusion). 
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     On a parallel view, the introduction of superior 
intelligence powered by software and proprietary 
algorithm, are my default making choices on how we 
choose, live and run our lives. For example, thanks to 
artificial intelligence (AI) we will have the opportunity to 
automate mundane work and operation or to solve 
complex problems which was never ever possible before. 
Creating new opportunities for business and careers for 
future generations to come. However, disruptive 
technologies like AI for example could potentially create 
larger inequalities for small scaled farmers and mSMEs. 
Many visionary leaders today observe that humanity’s 
existence today as a large scale social experiment. 
Technology is the great integrator and divider. It can 
connect everyone (time and space) and everything 
together while also being the great power to displace 
people and humanity, both literally and figuratively. 
     Challenges in the 21st Century 

 The creation of at least 60 million jobs by 2030 

 A global longevity society (effects of aging society) 

 International trade growth by at least twofold by 
2030 (to eliminate poverty and inequality 

 Paris Accord commitments, 2% by 2045 

 Inclusive economic development  

 Social policy and psyche of widening inequalities 
     In this year’s Trade and Development Forum 2019 we 
will be gauging the great divide created by technology 
and development including the emerging opportunities 
and threats of technology and its implications on 
international trade, investment and development. 
Further extending this conversation to the implications on 
the current and potential roles of policy makers and state 
players in session 1. Session 2 will then open the 
discussion on possible emerging solutions by connecting 
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the threads of emerging ideas, philosophies and model 
economic systems that can help address some of the 
challenges in session 1. And lastly, the final session, will 
draw upon the discussions in previous two sessions and 
conclude by addressing the challenges through scenario 
visioning possible parallel futures and the way forward for 
policy makers. 

Session Session 1: Digitalization, 
(self) Determination in the 
Age of Dematerialization 
and Demonetization of 
International Trade  

     The Internet and the digital technology are known as 
general purpose technology that is considered the 
foundational technology or catalyst that allow other 
types of invention or innovation be created from this type 
of technology brings enormous long-term benefits when 
there is a broad based adoption in the society where 
benefits and risks are unequally distributed in society. 
These changes are known as catalyst where small 
introduction appear before scaling then spreading 
ubiquitously. A good example is the Introduction of the 
smart mobile phone. But a more significant catalyst is 
being introduced that is noteworthy for closer 
examination such as the Introduction of crypto currencies 
where values are being exchanged without third party 
intermediaries or the recent experiment on virtual money 
by the Indian and Swedish Government, or the running of 
public service through virtual citizen accounts by the 
Estonian Government. What does it mean for the future 
of International trade, the monetary/ fiscal system and 
the role Governments? 

Session 2: (New) Sustainable 
Economic Model: From 
Hyper-Globalization to 
Globalization 4.0 

     Globalization and technology have been intimately 
intertwined. Digital technologies have radically reduced 
the frictions that inhibit the movement of goods and 
services, human resources, and capital. These 
phenomena have, to a certain extent, overwhelmed the 
ability of social and political processes to accommodate 
with. The situation is so called the Hyper-globalization.  
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The effect of hyper-globalization may also cause conflict 
with as well as widening inequalities in the nation states.  
     As we are entering Globalization 4.0, the 4th wave of 
globalization, in which digital technology is being further 
enabled by artificial intelligence, blockchain and big data, 
we need to bear in mind that it is also threatened by 
cross-border hacking and cyberattacks. On the other 
extreme end, negative effects such as inequality, social 
instability, and polluted environment may be more 
severe. In order to achieve sustainable economic growth 
during the transition from hyper-globalization to 
globalization 4.0, policy and implementation synergy 
among digital economy, creative economy, circular 
economy and inclusive economy are essential for the 
nation states and regional cooperation. How can the 
government agencies and the private-sector companies in 
global value chain collaborate for the success? 

Session 3: Toward 
education reform for human 
capital development in Era 
of Globalization 4.0 

     The challenges associated with the Fourth Industrial 
Revolution are coinciding with the rapid emergence of 
ecological constraints, the advent of an increasingly 
multipolar international order, and rising inequality. These 
integrated developments are ushering in a new era of 
Globalization, whether it will improve human condition 
will depend whether corporate, local, national, and 
international governance can adapt in time.   
     Globalization 4.0 has only just begun, but we are 
already vastly underprepared for it. Clinging to outdated 
mindset and tinkering with our existing processes and 
institution will not do, Rather, we need to redesign them 
form the ground up, so that we can capitalize on the new 
opportunities that await us, while avoiding the kind of 
disruptions that we are witnessing today. 
     The unprecedented pace of technology change 
means that our system of health, transportation, 
communication, production, Distribution, and energy –just 
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to name a few-will completely transform, Managing that 
change will require not just new framework for national 
and multinational cooperation, but also a new model of 
education, including targeted programs for teaching 
people new skill fitted to the new requirement of jobs, 
with advancements in robotics, and Artificial Intelligence 
in the context of aging societies, we will have to move 
from a narrative of production and consumption toward 
on of sharing and caring   
      This section will discuss on base on perspective and 
experience about education and lifelong learning 
inclusion, reskilling revolution, inclusive access to 
technology that lead to human capital development for 
sustainable coping with Globalization 4.0 

Special 
Dinner 
Talk 

Asia’s Role in the Global Technology Development and Industry 4.0 Evolution: Pivoting 
Asia’s Leadership in Technology Diplomacy and Addressing Trade Tension 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

ที่ประชุมแนะน าเพ่ิมเติมว่า World Economic Forum (WEF) ได้พูดถึงเรื่อง Globalization 4.0 
มา 3 ปีแล้ว  ซึ่งฝายเลขาฯ ควรเพ่ิมเติมประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้ดูแนวทางที่นายกรัฐมนตรี
ประเทศญี่ปุ่น กล่าวในการประชุม WEF เมื่อต้นปี และให้ดู Osaka Track รวมทั้งบทบาทของไทยที่เป็นประธาน
อาเซียน 

 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาด าเนินการตามข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 การสรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  
ภูมิหลัง 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา รวม 6 คน และส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งประธาน
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กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยมี
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เป็นประธานกรรมการ  
 
ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ง
ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือน าเรียนกรณีดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบแล้ว  ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบรับหนังสือและแจ้งให้สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ด าเนินการสรรหาตามข้ันตอนต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
 1.  พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  มาตรา 22 วรรคสอง ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่ กรรมการซึ่งแต่งตั้ง 
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้น อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว      
  มาตรา 23 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ  
ซ่ึงมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ ...(2) ลาออก     
 2.  ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561     
     ข้อ 5  เมื่อมีเหตุที่สถาบันจะต้องสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ให้สถาบันแจ้งให้      กพ
ม. ทราบโดยเร็ว            
   การสรรหาตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ด าเนินการสรรหา ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ประธาน
อนุกรรมการสรรหารายงานเหตุผลจ าเป็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงาน กพม. โดยเร็ว และให้ กพม.
พิจารณาเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป       
  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินการสรรหาแนบท้าย
ระเบียบนี้            
  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ งจ านวนห้าคน ประกอบด้วย  
  (1) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง   
  (2 )  ผู้ ท รงคุณวุฒิ  จ านวนสี่ คน  เป็นอนุกรรมการสรรหา ซึ่ งแต่ งตั้ งจากผู้ มี ความรู้   
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน ก ารลงทุน  
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การพัฒนา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน และต้องมีความเป็นกลาง  
ทางการเมืองและไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ โดยในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วย    
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาตาม (2) คนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และมีความเหมาะสมเป็นประธานอนุกรรมการสรรหาให้
คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ
จ าเป็น 
   ข้อ 9  การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหา ให้น ามาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ประเด็นพิจารณา           
 ตามที่ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ถือว่าเป็นกรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเหตุเพราะลาออก 
ตามมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่ งพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ .  2542 และที่ แก้ ไข 
เพ่ิมเติม สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ต้องด าเนินการสรรหาประธาน
กรรมการคนใหม่ตามอนุมัติรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 15 และมาตรา 16  
แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 ของระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาประธานกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถสรรหา
ประธานกรรมการได้ภายกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เห็นควรเสนอขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้           
 1. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง จ านวน 5 คน โดยก าหนดให้ผู้แทน
ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน เป็นอนุกรรมการ
สรรหา โดยให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานอนุกรรมการ  
สรรหา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สถาบัน จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ
จ าเป็น   
 2. การสรรหาประธานกรรมการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90  วัน หรือภายในวันที่  
1 สิงหาคม 2562 หรือขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 60 วัน หรือภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
  ประธานกรรมการชั่วคราวเสนอขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา จ านวน 
5 คน ตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยฝ่าย
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เลขานุการ (ผอ.ส านักบริหาร) ได้เสนอข้อมูลแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา โดยที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสรรหา มีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   ประธานอนุกรรมการ    
 2. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง  อนุกรรมการ 
 3. นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร  อนุกรรมการ     
 4. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล  อนุกรรมการ     
 5. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.  อนุกรรมการ      
 โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาดังกล่าว มีขั้นตอนและกระบวนการเริ่มจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอ
รายชื่อบุคคลเพ่ือเป็นอนุกรรมการสรรหาเมื่อหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเป็นอนุกรรมการสรรหา  
ให้สถาบันแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงจัดท าบัญชีรายชื่อเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าว
มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561 และตามเจตนารมณ์ของการออก
ระเบียบดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเสนอชื่อตัวบุคคลซึ่งเป็นที่ไว้วางใจต่อที่ประชุมได้ทันทีหรือจะ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าบัญชีรายชื่อมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหมือนเช่นครั้งที่
ผ่านมา            
 ประธานกรรมการชั่วคราวเห็นว่าประเด็นการพิจารณาในวาระนี้ คือ การหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
อนุกรรมการสรรหา หากน าวิธีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาจท าให้เกิดความ
ล่าช้าอาจส่งผลให้ไม่สามารถสรรหาประธานกรรมการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้การ
แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาเป็นไปตามข้อก าหนดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ คณะเดิมซึ่งเพ่ิงเสร็จสิ้นภารกิจไปไม่นานคงจะมีความช านาญ เข้าใจ
ในกระบวนการสรรหาประธานกรรมการเป็นอย่างดี ดังนั้นเห็นควรมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการทาบทามว่า
ทุกท่านพร้อมและยินดีจะเป็นอนุกรรมการสรรหาอีกหรือไม่ หากไม่มีข้อขัดข้องประการใดเห็นควรใช้
คณะอนุกรรมการสรรหาชุดเดิม แต่หากอนุกรรมการสรรหาเดิมท่านใดมีภารกิจ ไม่สะดวก ขอให้ฝ่ายเลขานุการ
แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา และเห็นว่าคณะกรรมการทุกท่านคงต้องเตรียมชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมเผื่อ
ไว้ เนื่องจากหากมีอนุกรรมการสรรหาเดิมท่านใดไม่สะดวกหรือปฏิเสธ ที่ประชุมคณะกรรมการจะได้น าชื่อบุคคล
ที่กรรมการได้กรุณาเตรียมไว้ขึ้นพิจารณาในที่ประชุมต่อไป 
 
มติที่ประชุม  
 ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการใช้คณะอนุกรรมการสรรหาชุดเดิม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ
ทาบทามอนุกรรมการสรรหาแต่ละท่าน ถ้าหากทุกท่านพร้อมและตกลงเป็นอนุกรรมการสรรหา ให้เสนอชื่อใน
การประชุมครั้งถัดไป เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันระหว่ างประเทศเ พ่ือการค้าและการพัฒนา  
พ.ศ. 2561 แต่หากมีท่านใดไม่สะดวกหรือปฏิเสธ ก็จะพิจารณารายชื่อตามที่คณะกรรมการจะเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป    
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เรื่องท่ี 4.2 การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (วาระลับ) 
ภูมิหลัง 
 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ตามค าสั่ง
แต่งตั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ประชุมครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้ดังนี้  
 1) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบ ก าหนดวิธีการสรรหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้สมัคร และเห็นชอบร่างประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 2) ภายหลังจากส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งรับทราบ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามหนังสือที่ นร 1208/237 ลงวันที่     15 
มีนาคม 2562 แล้วนั้น สถาบันได้ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ตามประกาศสถาบันฯ ที่ 12/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยได้ก าหนดเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 
 3) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้สมัคร และจัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยได้ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
จ านวนทั้งสิ้น 9 ราย ตามประกาศสถาบันฯ เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 
 4) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดวันและด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร เมื่อวันที่           
30 เมษายน 2562 และสรุปผลการสรรหาเรียบร้อยแล้ว  
 
ข้อเท็จจริง  
 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเมื่อวันที่       30 
เมษายน 2562 จึงขอรายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ ดังนี้ 
  สถาบันฯ ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 พร้อมทั้งได้มีการประสานแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด     
ถึงผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทั้ง 9 ราย  
 สถาบันได้ก าหนดเวลาในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร ทั้ง 9 รายไว้ ดังนี้ 
 ล าดับที่           ชื่อ-สกุล เวลานัดสอบสัมภาษณ์ 
  1.  นายกมลินทร์ พินิจภูวดล 09.00 น. 
  2.   นายกรัณย์ สุทธารมณ ์ 09.30 น. 
  3.  นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ 10.00 น. 
  4. นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน 10.30 น. 
  5.  นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ 11.00 น. 
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  6. นายพรชัย บุญบวรรัตนกุล 11.30 น. 
  7.  นายมนู สิทธิประศาสน์ 12.00 น. 
  8.  นายมานพ กาญจนบุรางกูร 12.30 น. 
  9. นายศักดิ์ เสกขุนทด 13.00 น. 
  คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยใช้แบบประเมินผู้สมัครตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2562 และใช้แนวทาง 
(ค าถาม) ส าหรับใช้ในการสอบสัมภาษณ์ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้ในคราวการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
ครั้งที่ 2/2562 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครครบทั้ง 9 รายแล้ว และมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า มีผู้สมัครที่น่าสนใจจ านวน 2 ราย ประกอบด้วย นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ และนางสาว
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้เปิดเผยคะแนนเป็นรายบุคคล (เฉพาะ 2 รายนี้) 
ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์  
 
มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

เห็นชอบให้เสนอผลการคัดเลือกผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ และเสนอให้
ก าหนดอัตราเงินเดือนเดือนละ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบวกประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ที่จ่ายเป็นตัวเงิน (cash allowance) อีกไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจ า เป็นค่าตอบแทนพ้ืนฐาน 
  
แนวทางการด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
 ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ว่าด้วยการสรรหา การแต่งตั้ง และการ
ถอดถอนผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 
 ข้อ 12 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมกับเอกสารประวัติส่วนตัว ให้แก่
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการต่อไป 
 หากคณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการ
สรรหาด าเนินการตามข้อ 8 หรือข้อ 9 อีกครั้งหนี่ง 
 ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ 12 และอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่เหมาะสมแล้ว ให้ท าข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ านวยการในการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการและเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้อ านวยการจะต้องรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
สถาบันตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง เงื่อนไขการท างาน การ
ประเมินผลการท างาน เงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน การพ้นจากต าแหน่งและเงื่อนไขการเลิกข้อตกลง 
 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้อ านวยการให้รัฐมนตรีรับทราบ พร้อมกับร่าง
สัญญาจ้างผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
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 ข้อ 15 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการ พร้อมแจ้งชื่อผู้อ านวยการและส่งส าเนาสัญญาจ้าง
ผู้อ านวยการเป็นเอกสารลับ เพ่ือคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนทราบด้วย 
 
ประเด็นพิจารณา 
 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ขอเสนอผลการคัดเลือกผู้อ านวยการสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการสถาบัน
เพ่ือพิจารณา  
 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา คือ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์  
 2. เสนอก าหนดอัตราเงินเดือนเดือนละ 150,000 .00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบวก
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ที่จ่ายเป็นตัวเงิน (cash allowance) อีกไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจ า        
เป็นค่าตอบแทนพ้ืนฐาน  
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 1. ควรก าหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอแนวทางการด าเนินงาน/การบริหารองค์กร ระยะ 3 เดือน 
6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. ภายใต้ข้อ 2.5 ของอ านาจหน้าที่ ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ จึงเห็น
ควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ท าหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สคพ. ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันในครั้งถัดไป 
 
มติที่ประชุม  
 1. เห็นชอบผลการคัดเลือก ผอ.สคพ. โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ และ
ก าหนดอัตราเงินเดือนเดือนละ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บวกประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่จ่าย
เป็นตัวเงิน (cash allowance) อีกไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจ า เป็นค่าตอบแทนพ้ืนฐานตามที่
คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สคพ. เสนอ 
 2. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สคพ. พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สคพ. ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งถัดไป 
 
เรื่องท่ี 4.3  รายงานผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  
 รอบปีปฏิบัติงาน 1 ปี (5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562) (วาระลับ) 
ภูมิหลัง 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ตามค าสั่งแต่งตั้งที่  24/2562 ลงวันที่  4 มีนาคม 2562 (ตามค าสั่งแนบ)              
ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
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การค้าและการพัฒนา ตามรอบปีปฏิบัติงาน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562)      
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  

ผลการประเมินผู้อ านวยการตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการตามรอบปีปฏิบัติงาน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562) คะแนนประเมิน
ที่ได้ = 95 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ 
ที่แนบมา)  

 
ประเด็นพิจารณา 

1. พิจารณาผลการประเมินของ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รอบปีปฏิบัติงาน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 
2562) ตามท่ีคณะอนุกรรมการประเมินฯ เสนอ    

2. พิจารณาค่าตอบแทนผันแปรตามระดับผลการประเมิน ภายใต้องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ในอัตราร้อยละ 100 คือ ร้อยละ 25 ของเงินเดือนทั้งปี (อัตรา
เงินเดือน 160,500.00 บาท x 12 เดือน = 1,926,000.00 บาท) หรือเท่ากับจ านวนเงิน 481,500.00 บาท      
(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการเสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบผลการประเมิน นายกมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รอบปีปฏิบัติงาน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 
2562) คะแนนประเมินที่ได้ = 95 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
 2. เห็นชอบให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปร คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจ า (อัตรา
เงินเดือน 160,500.00 บาท x 12 เดือน = 1,926,000.00 บาท) หรือเท่ากับจ านวนเงิน 481,500.00 บาท       
(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 
เรื่องท่ี 4.4  การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภูมิหลัง 

สถาบันได้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีให้แก่เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีและค านวณผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันเพ่ือ
จ่ายเงินรางวัล ซึ่งครั้งล่าสุดในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถาบันได้ก าหนดเกณฑ์เปรียบเทียบ
ระดับคะแนนประเมินร้อยละของเงินคงเหลือเพ่ือน ามาจ่ายเป็นเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สถาบันมีรายได้เงินนอกงบประมาณจากโครงการที่ปิดในปีงบประมาณ 2559 และรายได้เงินนอก
งบประมาณจากอ่ืนๆในปีงบประมาณ 2559 หลังหักรายจ่ายออกจากรายรับแล้ว คิดเป็นเงินรายได้คงเหลือ 
จ านวนเงิน 3,394,871.41 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงรายการรายได้หลังหักรายจ่ายออกจากรายรับ รายได้ไม่น ามาค านวณเงินรางวัลเพ่ือ  
ส ารองไว้ใช้จ่าย และรายได้น ามาค านวณเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 

ล าดับ 
รายการรายได้ 

หลังหักรายจ่ายออกจากรายรับ 
 

(A) 

รายได้ไม่น ามา
ค านวณเงินรางวัล
เพ่ือส ารองไว้ใช้จ่าย 

(B) 

รายได้น ามา
ค านวณเงิน

รางวัล 
(C) 

รวมท้ังสิ้น 
 
 

(D) 
(1) รายได้ด าเนินกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจากการ

ปิดโครงการและค่าด าเนินการระหว่างปี 
- 1,977,764.18 1,977,764.18 

(2) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,127,505.03 - 1,127,505.03 

(3) รายได้ ดอกเบี้ ย เ งินฝากธนาคารจากเ งิน
สนับสนุนจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก 

- 11,132.35 11,132.35 

(4) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากเงินรายได้
สะสม 

- 16,794.71 16,794.71 

(5) รายได้เงินรางวัลสลากออมสิน 65,400.00 - 65,400.00 
(6) รายได้ค่าปรับ 13,580.00 - 13,580.00 
(7) รายได้อื่น 182,695.14 - 182,695.14 
(8) รวมท้ังสิ้น 1,389,180.17 2,005,691.24 3,394,871.41 

2. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ได้ 4.7029 คะแนน   

3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2559 
3.1 การเปรียบเทียบระดับคะแนนประเมิน ก.พ.ร. เป็นร้อยละเพ่ือใช้ในการค านวณกรอบวงเงิน

รางวัล ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับคะแนนประเมิน ก.พ.ร. เป็นร้อยละ 

(1) ระดับคะแนนการประเมิน ก.พ.ร. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 
(2) ผลการปฏิบัติงานสคพ.      

(ร้อยละ) 
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

 
3.2 การค านวณวงเงินรางวัล 

วงเงินรางวลั = (เงินรายได้คงเหลือหลังหักรายจ่ายออกจากรายรับ x ร้อยละของคะแนนการประเมิน) 
                                       100 

3.3 การก าหนดกรอบวงเงิน 
สถาบันได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก ก.พ.ร. อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7029  เมื่อ

เปรียบเทียบระดับคะแนนตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผลการประเมินของ สคพ. เท่ากับร้อยละ 94 และสถาบันมีเงิน
รายได้ (ไม่รวมดอกเบี้ยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน รายได้ค่าปรับ รายได้อ่ืน และเงินรางวัลสลากออมสิน) หลัง
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หักรายจ่ายออกจากรายรับแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,005,691.24 บาท (สองล้านห้าพันหกร้อย
เก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) จึงค านวณเงินรางวัลได้ ดังนี้ 

 
วงเงินรางวัล   =  (2,005,691.24 x 94) 

        100 
    =  1,885,349.77 บาท  
 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1.  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560  

2.  ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการ
และประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551  

3. ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552  
 
ประเด็นพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน  
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และเป็นไปตามข้อ 28 แห่งระเบียบสถาบันฯ 
ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551 และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่ง
ประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552  

สถาบันได้เสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาเรื่อง 
การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2562 โดยมีประเด็นที่ได้เสนอพิจารณาเรื่องเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล และการก าหนด
กรอบวงเงินส าหรับจ่ายเงินรางวัล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว โดยมีข้อคิดเห็น  
และมีมติที่ประชุม ไว้ดังนี้ 

ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 
1 . ควรมีการก าหนด เกณฑ์คะแนนการประ เมินการปฏิบัติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่ เ พ่ิม เติ ม  

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจ าปี 
2 .ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ว่ามีการประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณไว้  

ในปีงบประมาณ 2560  
มติของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 
1.  อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามที่เสนอ  

 โดยให้น าข้อคิดเห็นไปด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการ     
 ประชุมครั้งถัดไป 
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2.  อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภายในวงเงินไม่เกิน จ านวน 3,036,161.79 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค์) และคงเหลือส ารองไว้ใช้จ่าย จ านวนเงิน 1,913,951.35 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้า
ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
สถาบันจึงได้ปรับปรุงข้อเสนอพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามข้อคิดเห็นเรื่องนี้
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่
สถาบัน โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 

      ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์กลาง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบ ประกาศ สถาบัน 
ก. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีดังนี้  
(1) คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอ านาจในการอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผล

การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การมหาชน เพ่ือตอบแทนตาม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน  

(2) องค์การมหาชนต้องก าหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ของ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ที่มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ชัดเจน เช่น องค์การมหาชนมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นการบรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า เจ้าหน้าที่องค์การ
มหาชนที่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษมีผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับทีมงานและระดับบุคคลเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น  

(3) องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุน) เป็นหลัก
ประกอบกับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่าบรรดา
รายได้ขององค์การมหาชนไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมาตรา 17 การใช้จ่ายเงินขององค์การมหาชนให้ใช้จ่ายไปเพ่ือกิจการ
ขององค์การมหาชนโดยเฉพาะองค์การมหาชนจึงไม่อาจน าเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินทุน
สะสมมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่เป็น
เงินนอกงบประมาณที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือจ่ายและต้องค านวณรวมไว้ในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี  

(4) เงินรายได้ที่น ามาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ให้
จ่ายได้ เฉพาะในกรณีท่ีองค์การมหาชนสามารถหาเงินรายได้สูงกว่าประมาณการรายได้ในปีนั้น และให้จ่ายจาก
เงินรายได้ที่เหลือจ่ายจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น โดยให้น าเงินรายได้ที่เหลือจากการจัดสรรเป็น
เงินทุนสะสมขององค์การมหาชน และเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การมหาชน สาธารณกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์แล้วมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ โดยต้องออกระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย    

(5) องค์การมหาชนต้องไม่มุ่งแสวงหารายได้เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าไรเพ่ือน ามาจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทน พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
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(6) องค์การมหาชนไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทุกปี ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนประกาศนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ในภาพรวมขององค์การมหาชนให้เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ   

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการขององค์การมหาชนใดพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด หากคณะกรรมการขององค์การมหาชนนั้นเห็นว่ามีความจ าเป็นเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการขององค์การ
มหาชนนั้นเสนอต่อ กพม. พิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนเป็นรายกรณีไป 

ข. เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551 และประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
ประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) สถาบันจะจ่ายเงินรางวัลประจ าปีได้ต่อเมื่อได้หักรายจ่ายออกจากรายรับแล้วยังมีเงิน
เหลืออยู่ 

(2) เงินที่จะน ามาจ่ายเป็นรางวัลประจ าปีตามประกาศนี้ ให้น ามาจากเงินรายได้ของสถาบัน       
(เงินนอกงบประมาณ) และห้ามจ่ายจากเงินงบประมาณ 

(3) สถาบันจะจ่ายเงินรางวัลประจ าปีได้ต่อเมื่อได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานจาก ก.พ.ร. 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ว่ามีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 

(4) เงินที่จะน ามาจ่ายเป็นรางวัลประจ าปี ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมั ติจากคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน  

(5) การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีให้จ่ายปีละหนึ่งครั้ง และจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้ตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว  

(6) ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจ าปี ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ผ่านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น 

(7) ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจ าปีต้องไม่ถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง  
ก. เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับคะแนนประเมิน ก.พ.ร. เป็นร้อยละ  

เนื่องด้วยมีการปรับปรุงเกณฑ์คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติขององค์การมหาชนใหม่ 
ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
ประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้สถาบันจะจ่ายเงินรางวัลประจ าปีได้ต่อเมื่อได้ผ่านการประเมินการ
ปฏิบัติงานจาก ก.พ.ร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ว่ามีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 จึงจ าเป็นต้อง
เปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินใหม่กับเกณฑ์ประเมินเดิม และค านวณเป็นร้อยละของผลการประเมินเพ่ือน าไป
ก าหนดกรอบวงเงิน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับคะแนนประเมิน ก.พ.ร. ตามเกณฑ์ประเมินใหม่เป็นร้อยละ 
 
เกณฑ์ประเมิน
ใหม่ 

ต้อง
ปรับปรุง 

มาตรฐาน คุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
เทียบเกณฑ์เดิม คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5 
หลักเกณฑ์การ
จ่ายต้องไม่ต่ า
กว่า 4 

 
ไม่จ่ายเงนิรางวลั 
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ข. สูตรการค านวณกรอบวงเงินรางวัล 
      เงินรายได้น ามาค านวณเงินรางวัล = เงินรายได้หลังหักรายจ่ายออกจากรายรับ – เงินรายได้ไม่น ามาค านวณเงิน   

    รางวัลเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนสะสมขององค์การมหาชน และเงินสวัสดิการ 
     เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างองค์การมหาชน สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ 

 
กรอบวงเงินรางวัล = (เงินรายได้น ามาค านวณเงินรางวัล x ร้อยละของคะแนนการประเมิน) 
                                       100 

ค. เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาจ่ายเงินรางวัล 
การก าหนดเกณฑ์คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาจ่ายเงินรางวัล           

ได้เทียบเคียงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าปี ซึ่งแบ่งระดับเป็น 3 ช่วงคะแนน 
และในแบบประเมินผลมีการแบ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดระดับ
ส านัก จึงขอเสนอเกณฑ์ ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  แสดงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาจ่ายเงินรางวัล 

ประเภทการจ่าย คะแนนผลประเมนิการปฏิบตัิงาน จ านวนเงินรางวัล 
 

ส่วนที่ 1 
ตามตัวชี้วดัรายบุคคล  

(Individual KPIs) 
 

 
คะแนนประเมิน 80 – 100 

ร้อยละ 100 ของจ านวนเท่า 
ของเงินเดือนต่อกรอบอัตรา
วงเงินที่สามารถจ่ายได้ 

 
คะแนนประเมิน 70 – 79 

ร้ อยละ  50 ของจ านวน เท่ า 
ของเงินเดือนต่อกรอบอัตรา
วงเงินที่สามารถจ่ายได้ 

คะแนนประเมินต่ ากวา่ 70 ไม่จ่ายเงนิรางวลั 
 

ส่วนที่ 2 
ตามตัวชี้วดัระดับส านัก  
(Departmental KPIs) 

 
 
ส านักที่มีคะแนนประเมินระดบัส านักสงูสุด 

กรอบวงเงินส่วนต่างหลังการ
จ่ายเงินรางวัลตามส่ วนที่  1  
หารด้วยจ านวนเจ้าหน้าที่ของ
ส านักที่มีคะแนนประเมินระดับ
ส านักสูงสุด 
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2. การก าหนดกรอบวงเงินส าหรับจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 
2.1 สถาบันได้ประมาณการแผนรายได้เงินนอกงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 

8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่  4 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
ส านักงบประมาณ และ หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1208/161 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่องการประเมิน
องค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 2560) และได้มีการสรุปเงินรายได้เงินนอกงบประมาณแล้วสูงกว่าแผน  
โดยคิดรายได้เงินนอกงบประมาณจากโครงการที่ปิดในปีงบประมาณ 2560 และรายได้เงินนอกงบประมาณ 
จากอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณ 2560 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 14,245,826.20 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นห้า
พันแปดร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) และเมื่อหักรายจ่ายสะสมของโครงการที่ปิดในปีงบประมาณ 2560 และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในปีงบประมาณ 2560 ออกจากรายรับแล้ว คิดเป็นเงินรายได้คงเหลือ จ านวนเงิน 4,950,113.14 
บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แสดงรายการรายได้หลังหักรายจ่ายออกจากรายรับ รายได้ไม่น ามาค านวณเงินรางวัลเพ่ือส ารอง 
ไว้ใช้จ่าย และรายได้น ามาค านวณเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
ล าดับ 

รายการรายได้ 
หลังหักรายจ่ายออกจากรายรับ 

 
(A) 

รายได้ไม่น ามา
ค านวณเงินรางวัล
เพ่ือส ารองไว้ใช้จ่าย 

(B) 

รายได้น ามา
ค านวณเงิน

รางวัล 
(C) 

รวมท้ังสิ้น 
 
 

(D) 
(1) รายได้ด าเนินกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจาก

การปิดโครงการและค่าด าเนินการระหว่างปี 
- 3,795,202.24 3,795,202.24 

(2) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,036,650.04 - 1,036,650.04 
(3) รายได้เงินรางวัลสลากออมสิน 68,200.00 - 68,200.00 
(4) รายได้อื่น 50,060.86 - 50,060.86 
(5) รวมท้ังสิ้น 1,154,910.90 3,795,202.24 4,950,113.14 
(6) ร้อยละ 23.33 76.67 100.00 

2.2 สถาบันได้รับรายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนประจ าปี
งบประมาณ 2560 จากส านักงาน ก.พ.ร . ตามหนังสือที่  นร 1208/730 ลงวันที่  14 สิงหาคม 2561  
พบว่ามีผลสรุปการประเมินองค์กรอยู่ในเกณฑ์ “คุณภาพ ระดับ 2” และเมื่อเกณฑ์เปรียบเทียบระดับคะแนน 
ตามตารางท่ี 3 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 80  

2.3 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินส าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ ตผ 0042/0649 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เห็นว่ารายงาน
การเงิน แสดงฐานะการเงินของสถาบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2.4 เจ้าหน้าที่สถาบันที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 26 ราย และไม่
มีสิทธิได้รับเงินรางวัล จ านวน 6 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 ของประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552 
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2.5 สถาบันได้การค านวณกรอบวงเงิน โดยน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก ก.พ.ร. อยู่ที่
เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 2 หรือเทียบเกณฑ์เดิมเป็น คะแนนระดับ 4 เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนตามเกณฑ์
ข้างต้นแล้ว ผลการประเมินของ สคพ. เท่ากับร้อยละ 80 และสถาบันมีรายได้เงินนอกงบประมาณ รวมจ านวน
เงิน 14,245,826.20 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) และเมื่อหักรายจ่าย
สะสมของโครงการที่ปิดในปีงบประมาณ 2560 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในปีงบประมาณ 2560 ออกจากรายรับแล้ว 
คิดเป็นเงินรายได้คงเหลือ จ านวนเงิน 4,950,113.14 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบสามบาทสิบสี่
สตางค์) จึงค านวณได้ดังนี้ 

เงินรายไดน้ ามาค านวณเงินรางวัล = เงินรายได้หลังหักรายจา่ยออกจากรายรับ – เงินรายได้ไม่น ามาค านวณเงิน   
       รางวัลเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนสะสมขององค์การมหาชน และเงินสวัสดิการ 
       เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างองค์การมหาชน สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ 

   =  4,950,113.14 - 1,154,910.90 
    =  3,795,202.24 บาท 
 กรอบวงเงินรางวัล  = (เงินรายได้น ามาค านวณเงินรางวัล x ร้อยละของคะแนนการประเมิน) 

                                            100 
   =  (3,795,202.24 x 80) 

            100 
    =  3,036,161.79 บาท  

ดังนั้นกรอบวงเงินที่น ามาจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 3,036,161.79 บาท 
(สามล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 61.34 ของเงินรายได้
หลังหักรายจ่ายแล้ว จึงมีวงเงินส ารองไว้ใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีก จ านวนเงิน 759,040.45 บาท รวมเป็นเงินคงเหลือ
ส ารองไว้ใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวนเงิน 1,913,951.35 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาท
สามสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 38.66 ของเงินรายได้หลังหักรายจ่ายแล้ว (ส่วนแรกที่หักไว้ก่อนน าไป
ค านวณ จ านวนเงิน 1,154,910.90 บาท + ส่วนที่สองคงเหลือเพ่ิมหลังจากการค านวณกรอบวงเงิน 759,040.45 
บาท) 

2.6 กรอบวงเงินที่น ามาจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2560 เมื่อไปรวมกับค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560 แล้ว คิดเป็นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ 29  

2.7 การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่สถาบันประจ าปีงบประมาณ 2560 
สถาบันได้จ่ายเงินเดือนรวมเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล จ านวน 26 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 

2560 เป็นจ านวนเงิน 1,012,160.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และเมื่อค านวณ 
ตามสูตรการก าหนดกรอบวงเงินรางวัลที่จ่ายได้ และจ านวนเท่าของเงินเดือนต่อกรอบวงเงินแล้ว ดังนี้  
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ตารางท่ี 6 แสดงการจ่ายเงินรางวัล  
จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน

รางวัลประจ าปีตาม
ระเบียบสถาบัน 

(คน) 
(A) 

เงินเดือนรวมเฉพาะผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินรางวัล (เงินเดือน ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2560) 
(บาท) 
(B) 

กรอบวงเงินตามเกณฑ์
การจ่ายเงินรางวัลที่

สามารถจ่ายได้ (ไม่เกิน) 
(บาท)  
(C) 

จ านวนเท่าของ
เงินเดือนต่อกรอบ

วงเงินที่สามารถจ่ายได้ 
(เดือน)  

(D) 

26 1,012,160.00 3,036,161.79 2.99 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามท่ีเสนอ  
2. อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ภายในวงเงินไม่เกิน จ านวน 3,036,161.79 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 61.34 ของเงินรายได้หลังหักรายจ่ายแล้ว และคงเหลือส ารองไว้ใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1,913,951.35 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 38.66 ของเงินรายได้หลังหักรายจ่ายแล้ว 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายเลขานุการได้มีการเสนอ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงานพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และกรอบวงเงิน
รายได้ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว แต่เห็นว่าเพ่ือให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่  
จึงควรมีการก าหนดแนวทางหรือเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือจ่ายเงินรางวัล  
ให้ชัดเจนมากข้ึน 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ เห็นว่าเรื่องนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ 
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี       
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และได้ก าหนดระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551 รวมถึงประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
ประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552 ไว้แล้วและมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางดังกล่าว จึงไม่จ าเป็นต้อง
พิจารณาอีก  

3. ส าหรับการเสนอหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ิมให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลางและเกณฑ์ตามระเบียบ  
ในส่วนที่ 2 ก. และ ข. นั้น เห็นว่าควรเป็นการเปรียบเทียบหรือแปลงค่าคะแนนจากเกณฑ์เป็นวิธีการค านวณ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบวงเงินรางวัล และ ค. เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือจ่ายเงินรางวัล  
ตามตารางที่ 4 ควรเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารไปก าหนด โดยควรค านึงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมกับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินการจ่ายเงินรางวัลที่คณะกรรมการอนุมัติ 

4. คณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติกรอบวงเงินรายได้ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่สถาบัน  
ซึ่งไม่ขัดข้องกับวิธีการค านวณกรอบวงเงินตามที่เสนอ โดยถือตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลตามมติ
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คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการและ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551 รวมทั้งประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552  

5. คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน สามารถให้ค าแนะน ากับฝ่าย
บริหารในเรื่องแนวทางหรือเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือจ่ายเงินรางวัล  
 
มติที่ประชุม 

อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ภายในวงเงินไม่เกิน จ านวน 3,036,161.79 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบ
เก้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 61.34 ของเงินรายได้หลังหักรายจ่ายแล้ว และคงเหลือส ารองไว้ใช้จ่าย จ านวน
เงิน 1,913,951.35 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) หรือคิด
เป็นร้อยละ 38.66 ของเงินรายได้หลังหักรายจ่ายแล้ว 

ทั้งนี้ในส่วนของการก าหนดแนวทางหรือเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือจ่ายเงินรางวัลให้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร และเพ่ือความโปร่งใสเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ            
จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน รับไปพิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน า
กับฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางหรือเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือจ่ายเงิน
รางวัล แล้วแจ้งผลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบต่อไปด้วย 
 
เรื่องท่ี 4.5 รายงานการก ากับดูแลกิจการ ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 4.5.1 ด้านภารกิจหลักของสถาบันฯ 
   4.5.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
    4.5.1.1.1 ส านักพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบ
แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนประจ าปี) ซึ่งส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัย ได้รับการจัดสรรค่าใช้สอยกิจกรรมบริการวิชาการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 6,799,200.00 
บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  

ก. รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในไตรมาสที่ 2/2562 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนประจ าปี) จ านวน 5 โครงการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ 
วงเงินกันเหลื่อมปี 62/ 

ผลการเบิกจ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

61A1118-01 
วงเงิน 
2,480,000.00 

โครงการการศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade 

งบ        1,208,000.00 
ผล          948,114.63 
คงเหลือ    259,885.37 

- ตรวจรับรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ เรียบร้อย
แล้ว 
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รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ 
วงเงินกันเหลื่อมปี 62/ 

ผลการเบิกจ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)  

61A1118-02 
วงเงิน 
1,957,000.00 

โครงการนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชน
ตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ 
UNCTAD  

งบ        1,516,964.80 
ผล          114,614.59 
คงเหลือ  1,402,350.21 

- อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(ฉบับแก้ไข) 

61A1118-03 
วงเงิน 
2,565,800.00 

โครงการการพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสูค่วามเชื่อมโยง
กับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)  

งบ           805,800.00 
ผล          540,114.63 
คงเหลือ    265,685.37 

- ตรวจรับรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ เรียบร้อย
แล้ว 

61A1118-04 
วงเงิน 
1,200,000.00 

โครงการศึกษาจดัท าแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความ
ยั่งยืนในจังหวัดชายแดน  

งบ           677,119.00 
ผล            90,114.61 
คงเหลือ    587,004.39 

- ตรวจรับรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ เรียบร้อย
แล้ว 

61A1118-05 
วงเงิน 
800,000.00 

โครงการประเมินสถานการณ์การค้าและการ
พัฒนาเพื่อก าหนดโจทย์วิจยั 

งบ           800,000.00 
ผล      ไม่มีการเบิกจ่าย 
คงเหลือ    656,864.00 

- ด าเนินการปิดโครงการ
แล้ว 

 
ข. รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก) 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) จ านวน 2 โครงการวิจัย โดยผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ 
วงเงินกันเหลื่อมปี 62/ 

ผลการเบิกจ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

61C1118-01 
วงเงิน 
2,094,400.00 

โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลงังานระหว่าง
ประเทศ  ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

งบ  1,183,511.16 
ผล    454,150.85 
คงเหลือ    729,360.31 

- รายงานผลและปิด
โครงการแล้ว 

61C1118-02 
วงเงิน 
4,286,943.90 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการพัฒนา 
นักลงทุนไทย ประจ าปี 2561  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

งบ  3,168,362.04 
ผล  2,735,792.77 
คงเหลือ   432,569.27 

- ได้รับเงินประกันผลงาน
เรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างรายงานผล
และปิดโครงการ 

 
ค. รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้รับการจัดสรรค่าใช้สอยกิจกรรมบริการวิชาการ รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 6,799,200.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
โครงการวิจัยจ านวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
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รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/
โครงการ 

วงเงินงบประมาณ/ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

62A1118 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (หมวด A) 

62A1118-01 
วงเงิน 
1,279,900.00 

โครงการโอกาสการค้าและการ
ลงทุนไทยจากนโยบาย One 
Belt, One Road ของจีน  

งบ        1,279,900.00  
 
ผล     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- ประกาศรายชื่อผูผ้่านการพิจารณาเพื่อ
ด าเนินงานโครงการวิจัย คือ ศูนยบ์ริการ
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

- ลงนามสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 62 

62A1118-02 
วงเงิน 
1,279,900.00 

โครงการพัฒนากรอบนโยบาย
การลงทุนและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ (Business Environment) 
เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  

งบ        1,406,200.00  
  
ผล      ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- เปิดรับข้อเสนอ ครั้งท่ี 2 
- ก าหนดการประชุมพิจารณาข้อเสนอฯ 

ในวันพุธท่ี 22 พ.ค. 62 

62A1118-03 
วงเงิน 
1,279,900.00 

โครงการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและ
ผลกระทบจากการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  

งบ        1,681,300.00  
 
ผล     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- ประกาศรายชื่อผูผ้่านการพิจารณาเพื่อ
ด าเนินงานโครงการวิจัย คือ ส านกังาน
ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ลงนามสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 62 

62A1118-04 
วงเงิน 
1,231,800.00 

โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการ
ขยายผลการสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาจากกรอบเขตการค้า
เสรีบมิสเตคของประเทศไทย) 

งบ        1,231,800.00 
 
ผล     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- ประกาศรายชื่อผูผ้่านการพิจารณาเพื่อ
ด าเนินงานโครงการวิจัย คือ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ลงนามสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ค. 62 

62B1118 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (หมวด B) 
62B1118-01
วงเงิน 
1,200,000.00 

โครงการจดัท ารายงานวิจยัขนาด
สั้น (short research paper) 
ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและ
การพัฒนา 

งบ        1,200,000.00 
 
ผล     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- ปิดรับโครงร่างรายงานวิจัย เมื่อวนัท่ี 26 
เม.ย. 62 โดยไดร้ับโครงร่างฯ จ านวน 11 
หัวข้อ 

- ก าหนดการประชุมพิจารณาคัดเลอืก
โครงร่างฯ ในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 

 
ง. รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก) 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) จ านวน 1 โครงการวิจัย เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 311,300.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 
2/2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ 
วงเงินงบประมาณ/ 

ผลการเบิกจ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

62C1118 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (หมวด C) 

62C1118-03 
วงเงิน 
311,300.00 

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

งบ     311,300.00 
ผล           761.36 
คงเหลือ         310,538.64 

- ส่งรายงานวิจัยขั้นต้น 
และผา่นการตรวจรบั
เรียบร้อยแล้ว 

 
จ. ข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 

ตามที่สถาบันได้เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์วิจัยฯ และ
ส านักงบประมาณได้ส่งผลการพิจารณาท่ีผ่านความเห็นจากคณะกรรมการในเบื้องต้นแล้ว โดยโครงการที่สถาบัน
เสนอขอไปนั้นได้รับการสนับสนุนจ านวน 2 หัวข้อหลัก 7 โครงการ วงเงินรวม 15.5 ล้านบาท ดังนี้  

1. การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ต่อประเทศไทย 
(Socioeconomic Impact Assessment on Thailand from The Fourth Industrial Revolution) (4 โครงการ) 
วงเงิน 7.5 ล้านบาท  

2. การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดชายแดน (Trade in 
Creative Goods and Services Networking in Border Province) (3 โครงการ) วงเงิน 8 ล้านบาท 

ตามที่สถาบันได้เสนอของบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค โดยมีกระทรวง
พาณิชย์เป็นเจ้าภาพ และสถาบันได้ส่งผลการพิจารณาที่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการในเบื้องต้นแล้ว        
โดยโครงการที่สถาบันเสนอขอไปนั้นได้รับการสนับสนุนจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความร่วมมือ
นิคมอุตสาหกรรมยาง ไทย-มาเลเซีย วงเงิน 4 ล้านบาท 

 
4.5.1.1.2 ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ก . สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสที่  2 และแผนการด าเนินงานในไตรมาสที่  3 และ 4                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561  
มีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(เงินอุดหนุนประจ าปี) ซึ่งส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดสรรค่าใช้สอยเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,307,800.00 บาท (สิบสามล้านสามแสน-            
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยโครงการฝึกอบรม จ านวน 7 โครงการ และโครงการประชุม/สัมมนา 
จ านวน 2 โครงการ โดยมีภาพรวมโครงการตามปีงบประมาณ ผลและแผนการด าเนินงานตามตารางสรุปดังนี้ 

ตารางที่ 1 โครงการและกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานของส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 
ตารางท่ี 3 แผนการด าเนินงานของส านักความร่วมมือระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 3 และ 4 

 



30 
 

ตารางท่ี 1 โครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รหัส 

งบประมาณ 
ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ   เงินอุดหนุน 

ประจ าปี  

62A1116 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม 7,633,700.00 
62A1116-06 โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการลงทุนที่

ยั่งยืน 
กิจกรรม 
1) กิจกรรมการฝึกอบรมภูมิภาคในหัวข้อ "นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุคใหม่ในรูปแบบ GVCs ภายใต้แนวทาง Circular Economy Model" 
 2) โครงการอบรมภูมิภาคอนุโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน
International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) 
 3) WTO trade Negotiation and Simulation training 

1,850,000.00 

62A1116-07 โครงการการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ภายใต้กรอบเขต
การค้าพิเศษ 
กิจกรรม 
1) Technical Policy Meeting on Regional Integration Model 

961,100.00 

62A1116-08 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาและแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของรัชกาลที่ 9 และแนวทางทฤษฎีใหม่ ๆ ของโลก 

900,000.00 

62A1116-09 โครงการพัฒนาและยกระดับแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการค้าในบริบทเศรษฐกิจ 4.0 
ของภูมิภาคและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคอื่น ๆ 
กิจกรรม 
1) Competition Law and Policies Regional Workshop 
2) Workshop on Trade Facilitation for Sustainable Development 

1,850,000.00 

62A1116-10 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
กิจกรรม 
1) กิจกรรมอบรมนานาชาติในเรื่อง Gender based trade and investment policy 

900,000.00 

62A1116-11 โคงการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการในระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก ของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ 
กิจกรรม 
1) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการในระดับภูมิภาค  เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก(Global Value Chains:GVC)             
ของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT 
2) Reverse Logistics and GVCs 

1,172,600.00 

62A1117 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 2 จัดประชมุ/สัมมนา 2,285,100.00 

62A1117-04 โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่เพื่อการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจ
ในยุคสังคมดิจิทลั 
กิจกรรม 
1) กิจกรรมการอบรมนานาชาติในเรื่อง Digital Trade and Future Commerce 
Regional Training. 

2,285,100.00 
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รหัส 
งบประมาณ 

ประเภท/หมวด/รายการ/โครงการ   เงินอุดหนุน 
ประจ าปี  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการน ารอ่งในภมูภิาคเรื่อง Blockchain and Regional Trade Workshop 
3) การเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง High Level Policy Diglogue on 
Technology and Innovation Policy in GVCs Age และการจดัสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง Scenario and Inplications of Mega Treaty Agreements on Digital Trade 
in APAC 

62B1116 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม 1,200,000.00 

62B1116-01 โครงการฝึกอบรมระดบัภูมภิาคหลักสูตรนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                 
(Regional Trade Policy Course) 
กิจกรรม 
1) การอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for the Asia and Pacific 
region(RTPC) 

1,200,000.00 

62B1117 ค่าใช้สอยกิจกรรมที่ 2 จัดประชมุ/สัมมนา 2,189,000.00 

62B1117-01 โครงการเพื่อยกระดับการบรูณาการในภูมิภาคภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทาง 
วิชาการ(Regional Technical Cooperation) 
กิจกรรม 
1) กิจกรรมทางวิชาการในหัวข้อ IIA Reform and Sustainable Development: 
Sharing Asia – Pacific Experiences (ร่วมกับ United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Paciffic(UNESCAP)) 

2,189,000.00 

รวมท้ังสิ้น  (กิจกรรมฝึกอบรม + ประชุม/สัมมนา) 13,307,800.00 

ข. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
ในไตรมาสที่ 2/2562 ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม

และสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนประจ าปี) ประกอบด้วยกิจกรรม
ฝึกอบรมจ านวน 2 กิจกรรม กิจกรรมประชุมและสัมมนา จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมการฝึกอบรม 
1. รหัสงบประมาณ 62A1116 – 06 โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                    

ภายใต้กรอบการลงทุนที่ยั่งยืน 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
1. การฝึกอบรมภูมิภาคในหัวข้อ “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ในรุปแบบ GVCs 

ภายใต้แนวทาง Circular Economy Model  
 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ UNESCAP 
 ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ จ านวน 26 คน คนไทย จ านวน 5 คน 
 งบประมาณจ านวนเงินทั้งสิ้น 68,800.00 บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
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2. รหัสงบประมาณ 62A1116 – 10 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า            
ทางสังคม 

  ผลการด าเนินกิจกรรม 
1. การอบรมนานาชาติในเรื่อง Gender based trade and investment policy  
  วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า  
     ผู้เข้าร่วมอบรมชาวต่างชาติ จ านวน 9 คน คนไทย จ านวน 14 คน 
          งบประมาณจ านวนเงินทั้งสิ้น 568,749.00 บาท(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)   
     ระดับความพึงพอใจ 90.24 

กิจกรรมประชุม/สัมมนา 
1. รหัสงบประมาณ 62A1117 – 04 โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่เพื่อการ 

พัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล 
  ผลการด าเนินกิจกรรม 

1. การอบรมนานาชาติในเรื่อง “Digital Trade and Future Commerce Regional Training”               
  วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 
   ผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวต่างชาติ 18 คน คนไทย 27 คน  

 งบประมาณจ านวนเงินทั้งสิ้น 692,565.00 บาท(หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถว้น)   
     ระดับความพึงพอใจ 85.26 

 
             4.5.1.1.3 ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 

ก. สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 และแผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และ 4ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561  

มีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(เงินอุดหนุนประจ าปี) ซึ่งส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ได้จัดสรรค่าใช้สอยเพ่ือใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 10,872,500.00 บาท (สิบล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยโครงการฝึกอบรม จ านวน 5 โครงการ และโครงการ
ประชุม/สัมมนา จ านวน 3 โครงการ โดยมีภาพรวมโครงการตามปีงบประมาณ ผลและแผนการด าเนินงานตาม
ตารางสรุปดังนี้ 

ตารางท่ี 1 โครงการและกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานของส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ไตรมาสที่ 2  
ตารางท่ี 3 แผนการด าเนินงานของส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ในไตรมาส 

  ที่ 3 และ 4 
ข. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ค. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ในไตรมาสที่ 2/2562 ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนประจ าปี) 
ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรมจ านวน 3 กิจกรรม กิจกรรมประชุมและสัมมนาจ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมฝึกอบรม 
1. รหัสงบประมาณ 62A1116-02 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเสถียรภาพ ความ

ม่ันคง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก: ประเด็นอุบัติใหม่ ด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา 
    ผลการด าเนินกิจกรรม :  

1)  การอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว: ผู้ประกอบการการค้าเพ่ือการพัฒนา"  
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
จังหวัดสระแก้ว     
จ านวนผู้เข้าร่วม 93 คน  
ร่วมกับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  จังหวัดสระแก้ว     
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจ านวน 117,145.48 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่
สิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) 
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการด าเนินการสรุปผลความพึงพอใจจากหน่วยงาน
ภายนอก 

2. รหัสงบประมาณ 62A1116-03 โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ 
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า       

การลงทุนที่เก่ียวข้อง” รุ่นที่ 1 
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์     
จ านวนผู้เข้าร่วม 48 คน  
ร่วมกับ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจ านวน 178,352.38 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อย
ห้าสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) 
ผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 87.5 จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า        
การลงทุนที่เก่ียวข้อง” รุ่นที่ 2 

วันที่ 7-8 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์     
จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน  
ร่วมกับ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจ านวน 192,645 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) 
ผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.4 จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
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กิจกรรมประชุม/สัมมนา 
1. รหัสงบประมาณ 62A1117-02 โครงการเสวนาทางวิชาการด้านการค้า การลงทุนและการ

พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความม่ันคงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
ผลการด าเนินกิจกรรม :  
1) การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 3 " SDG11: Partnerships of the 

Sustainable City in Action"  
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 74 คน  
ร่วมกับ  1) สถาบันคลังสมองของชาติ 

2) ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจ านวน 55,319 บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสรุปการประเมินผลความพึงพอใจจากหน่วยงาน
ภายนอก 

2) การสัมมนา “ระบบศุลกากรแห่งอนาคตเพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจ 4.0 จากมุมมองของรัฐบาล
เกาหลีใต”้  

วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 167 คน  
ร่วมกับ  องค์การศุลกากรโลก (WCO) 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจ านวน 113,641.17 บาท (หนี่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่
สิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
ผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.09 จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

3) การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ " District Talk & SDG11 “ย่านนวัตกรรม เชื่อม ย่านนวัตกรรม” 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท 
จ านวนผู้เข้าร่วม 75 คน  
ร่วมกับ  1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2) สถาบันคลังสมองของชาติ 
3) ส านักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา 
4) ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
5) สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
6) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (RISC) 
8) บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์) 
9) บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จ ากัด 
10) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ดีแทค) 
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งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจ านวน 9,750 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสรุปการประเมินผลความ พึงพอใจจาก
หน่วยงานภายนอก 

4) การสัมมนาวิชาการ และการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 5 “SDG11, SDG12 & SDG17: 
Circular Economy for our well-being city” 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (RISC) 
จ านวนผู้เข้าร่วม 66 คน 
ร่วมกับ  1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2) สถาบันคลังสมองของชาติ 
3) ส านักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา 
4) ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
5) สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
6) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) 
8) บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์) 
9) บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จ ากัด 
10) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ดีแทค) 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  ไม่มีการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ 

2. รหัสงบประมาณ 62A1117-03 โครงการสัมมนาความร่วมมือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลการด าเนินกิจกรรม :  

1) สัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่: โอกาสการค้าและการพัฒนา ของ 
SMEs ไทย”  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 99 คน  
ร่วมกับ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจ านวน 14,785 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท
ถ้วน) 
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสรุปการประเมินผลความพึงพอใจจาก
หน่วยงานภายนอก 

2) การสัมมนาวิชาการโครงการสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT) 

วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 
จ านวนผู้เข้าร่วมชาวไทย 1,236 คน และชาวต่างชาติ 44 คน รวม 1,280 คน 
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ร่วมกับ  1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง 
 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 3) กรมการค้าต่างประเทศ 
    4) สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5) สมาคมตัวแทนออกรับอนุญาตไทย 
6) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
7) สมาคมการค้าโลจีสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
8) สมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย 
9) สมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น 

งบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจ านวน 86,421.51 บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบ
เอ็ดสตางค์) 
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสรุปการประเมินผลความพึงพอใจจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและแผนการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันฯ ในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. งานวิจัยไม่ควรมีลักษณะที่เน้นไปในเชิงวิชาการ (Academic) มากนัก แต่ควรเป็นงานที่สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติได้ (Applicable) อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ท าให้งานวิจัยเกิดความล้าช้านั้น ที่ประชุมแนะน าให้ตรวจสอบ
ข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังว่าออกระเบียบเรื่องอนุญาตยกเว้นในกรณีงานวิจัยแล้วหรือไม่ อย่างไร เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

3. ควรรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอไว้ในรายงานฯ 
ด้วย 

 
มติที่ประชุม  

เห็นชอบรายงานด้านภารกิจหลักของสถาบันฯ ผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ ไตรมาสที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการ
ด าเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ  
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 4.5.2 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ภูมิหลัง   

1. ในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ.2562 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพ   ใน
การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 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 

 2. การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 6/2561        
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
ข้อเท็จจริง 
 ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงาน/ โครงการ และแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี ทั้งในส่วน
ของงบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีและประมาณเงินอุดหนุนประจ าปี (คงเหลือ) พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เลขานุการขอเสนอคณะกรรมการพิจารณารายงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุงรายงานด้านบริหาร
จัดการสารสนเทศให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ปัญหาระบบสารสนเทศของสถาบัน  และให้
ระบุวงเงินงบประมาณปรับปรุงระบบสารสนเทศน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ  
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 4.5.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภูมิหลัง   
  สถาบันได้จัดท ารายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงรายงานตามข้อคิดเห็ นของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
  1. ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการฯ มีผลการด าเนินงานปรากฏตาม 1) รายงาน
ผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2) รายงานผลด้านการพัฒนา
บุคลากร ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562   
  2. ภายใต้องค์ประกอบที่ 5 ด้านศักยภาพในการด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (Potential Base) ตัวชี้วัด การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรื่องเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน มีผลการ
ด าเนินงานปรากฏตาม รายงานผลด้านการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน ไตร
มาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามประเด็นที่น าเสนอข้างต้น พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ  
 
    4.5.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้ งที่  5/2561 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2561 
คณะกรรมการสถาบันฯ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น 
 ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 – มี.ค.62) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตาม
แผนงานฯดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ของส านักบริหารและจัดท า
รายงานผลการสอบทานแล้วเสร็จตามแผนงาน 

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2562
และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน 
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 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการเสนอข้อคิดเห็น
ให้ด าเนินการก่อนน าเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบฯ จ านวน 2 
รายงาน โดยมีเรื่องที่สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
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 ไม่พบข้อที่
ควรพิจารณาปรับปรุงให้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงการควบคุมภายในกระบวนการจัดท ารายงานการเงิน ระบบบัญชีและระบบงาน
ที่เก่ียวข้อง  

(2) รายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย     
     ปีงบประมาณ 2562   

 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นพอประมาณว่า ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯ มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ค้นคว้า และวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลังการลงทุน การพัฒนาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมเพ่ิมพูนองค์ความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลของสถาบันฯ เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า รวมถึงการด าเนินงานของสถาบันฯสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลัก 
โดยมีขอบเขตการตรวจสอบ สอบทานกระบวนงานการด าเนินงานวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การ
คลัง การลงทุน การพัฒนาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สิ้นสุดไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2562 โดยครอบคลุมกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าแผนการด าเนินงานวิจัย การด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงานวิจัยและการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
 ผลการตรวจสอบ พบว่า กระบวนงานการด าเนินงานวิจัย ครอบคลุมกิจกรรมการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานวิจัย การด าเนินการตามแผนการด าเนินงานวิจัยและการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ ยวข้อง แต่มีข้อที่ควรพิจารณา
ปรับปรุงให้การด าเนินการโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน เกี่ยวกับ 

1. การด าเนินการโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ   

ให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ไปด าเนินการเร่งรัดโครงการวิจัยที่ยังมีความคืบหน้าล่าช้า ให้
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมถึงควรน าเสนอการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินการในการหารายได้จากภายนอกฯต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการด าเนินการดังกล่าว 



40 
 

ประเด็นพิจารณา 
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทาน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯต่อไป    

 
 มติที่ประชุม  
  เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการ

ตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
น าเสนอและรับทราบข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 4.5.5 ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ภูมิหลัง   
              1. ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (6) เสนอรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม 
และให้จัดส่งรายงานภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้ท าตามแบบฟอร์มและรูปแบบที่ที่
ก าหนด       
 “ขอ 8 ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย 
  (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
 (2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  (2.2) การประเมินความเสี่ยง 
  (2.3) กิจกรรมการควบคุม 
  (2.4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (2.5) กิจกรรมการติดตามผล 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของ
รัฐ” 

2. ส านักงาน กพร. ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับขององค์การมหาชน ในส่วนขององค์ประกอบที่ 4 
Innovation Based ข้อ 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ที่ก าหนดในเรื่องของบทบาทของ
คณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส โดยจะต้องมีการพิจารณาแผน
และรายงานผลในเรื่องต่อไปนี้ 
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  2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
  2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
  2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
           2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
  2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน 
  2.7 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 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ได้มีการประชุม พิจารณา
ผลการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกันนี้
คณะท างานได้ยกร่างแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แล้ว 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้มีข้อคิดเห็น
เรื่องแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป  

 
ประเด็นพิจารณา 
 สถาบันขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าตารางรายผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตารางที่จัดท า
ให้ระบุผลการด าเนินงาน ปัญหาที่ประสบ และแนวทางการแก้ไขด้วย    
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 4.5.6 ด้านการเงิน 
ภูมิหลัง   
     สถาบันได้จัดท ารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้เสนอผู้ตรวจสอบ
ภายในสอบทานรายงานการเงินเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอสรุปรายงานด้านการเงินเป็นแผนภูมิและตารางประกอบ
ค าอธิบาย ดังนี้ 
แผนภูมิแท่งที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรายได้ ไตรมาส 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายได้ ไตรมาส 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

ประเภท ปี 2562 ปี2561 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากงบประมาณ 52,410,600.00 52,299,900.00 110,700.00 0.21 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,579,959.51          - 4,579,959.51 100.00 
รายได้อ่ืน 410,518.00 568,956.61 (158,438.61) (27.85) 
รวมรายได้ 57,401,077.51 52,868,856.61 4,532,220.90 8.57 

o รายได้รวม 
 
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีรายได้รวม จ านวน 57.40 ลบ. เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 2 

ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4.53 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.57 เนื่องจากสถาบันได้รับรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ จ านวน 4.57 ลบ. เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 
รายได้จากงบประมาณ จ านวน 52.41 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.11 ลบ. คิด
เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.21 ส่วนรายได้อ่ืน จ านวน 0.41 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
0.15 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.85  
แผนภูมิเส้นที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561  
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

ประเภท ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10,447,697.41 11,181,968.66 (734,271.25) (6.57) 
ค่าตอบแทน 100,000.00 180,000.00 (80,000.00) (44.44) 
ค่าใช้สอย 15,915,548.26 16,092,099.74 (176,551.48) (1.10) 
ค่าวัสดุ 434,046.13 305,773.25 128,272.88 41.95 
ค่าสาธารณูปโภค 284,601.32 271,765.30 12,836.02 4.72 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,229,232.78 1,371,625.77 (142,392.99) (10.38) 
รวมค่าใช้จ่าย 28,411,125.90 29,403,232.72 (992,106.82) (3.37) 

 
o ค่าใช้จ่ายรวม 
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 28.41 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2 

ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.99 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.37 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 10.44 
ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.73 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.57  ค่าตอบแทน 
จ านวน 0.1 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.08 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 44.44 ค่า
ใช้สอย จ านวน 15.91 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.17 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 
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1.10 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 1.22 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
0.14 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.38 ส่วนค่าสาธารณูปโภค จ านวน 0.28 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.01 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.72 และค่าวัสดุ จ านวน 0.43 ลบ. เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.12 ลบ. คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.95  
แผนภูมิแท่งที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 
และ 2561 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

ประเภท ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 64,094,567.52 68,433,372.28 (4,338,804.76) (6.34) 

 
o รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

  ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 64.09 ลบ. ลดลง
จากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4.33 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.34  

 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามประเด็นที่น าเสนอข้างต้น พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
  รูปแบบการน าเสนอรายงานด้านการเงินควรมีการน าเสนอเพ่ิมเติมเป็น Financial statement โดย
แสดงเป็นแผนภูมิกราฟการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลการด าเนินงานของสถาบันด้วย 
 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
และการรายงานครั้งถัดไป ขอให้น าข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอด้วย 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี     
 
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 
นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์                 นายวิมล ปั้นคง  
       เลขานุการปริหาร          ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ปฏิบัติงานแทน 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม       ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


