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คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 5/2562 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.40 – 17.20 น.) 

ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 
 

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

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นางปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการ (วิชาการ)   
รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ 
 
กรรมการที่ลาประชุม 

1. นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
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ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
2. นายวิมล ปั้นคง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
3. นายภานุมาส  เทพทอง ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
4. นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้จัดการกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน 
6. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
7. ร.อ.ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู นักกฎหมาย 
8. นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
9. นางสาววนิดา อยู่ไทย นักบัญชี 
10.นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ นักบริหารโครงการ 
11.นางสาวศิรินญา จึงประกอบ นักบริหารงานทั่วไป 
12.นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13.นายปวิธ ดวงสนิท  กราฟฟิคดีไซน์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
         เนื่องจากขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการสถาบันฯ ท่านใหม่ ดังนั้นการประชุมครั้ง
นี้จึงมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที ่4/2562 
             (วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562) 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเ พ่ือการค้าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 298 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562) คณะกรรมการรับรอง
รายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2562  
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วาระท่ี 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 การลงทุน ที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดการสัมมนาวิชาการแล้วจ 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 
 
ความคืบหน้า 

ปีงบประมาณ 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  
มีก าหนดจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2562” 
(Trade and Development Regional Forum 2019) ภายใต้หั วข้อหลัก “Trade, Technology and Future 
Tension: Limitless Opportunities and Threats”  โดยเปลี ่ยนแปลงวันจัดส ัมมนาวิชาการ จากเด ิม  
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  

ในคราวการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เมื่อครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอวาระเพ่ือ
ทราบ เรื่องการจัดสัมมนาวิชาการ และเสนอหัวข้อการจัดสัมมนาวิชาการ และฝ่ ายเลขานุการฯ  
ได้ทบทวนสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการสถาบันฯ ให้ความเห็นแนะน าเพ่ิมเติม เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขป้ญ
หา Globalization 4.0 ของการประชุม World Economic Forum (WEF) และแนวทางที่นายกรัฐมนตรี
ประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการประชุม WEF เมื่อต้นปี 2562 รวมถึงสาระส าคัญของ Osaka Track ตลอดจนบทบาท
ของไทยที่เป็นประธานอาเซียน  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ (ดร.เชิดศักดิ์  วีระพัฒน์ ) ได้ เสนอขอเพ่ิมเติม Session 4 ในหัวข้อ 
“ Perspective and experience in capacity building, legal framework, and technology in trade 
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and development” ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ พร้อม
ด้วยรายชื่อ Speaker และ Moderator (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – 3)  ประกอบด้วย 

1) (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาวิชาการ ประกอบด้วย Session 1 – 3  ตามเอกสารแนบ 1  
2) (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาวิชาการ ประกอบด้วย Session 1 – 4  ตามเอกสารแนบ 2 
3) (ร่าง) รายชื่อ Speaker และ Moderator ตามเอกสารแนบ 3  
ทั้งนี้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการได้รับทราบ และให้ความเห็นต่อไป  
 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ และมอบให้ฝ่ายบริหารด าเนินการตามที่เสนอ

พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 การสรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (วาระลับ) 
 
เรื่องท่ี 4.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ภูมิหลัง 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2.1 
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน ก าหนดให้มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  

ทั้งนี้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมของคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ 
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน พิจารณาประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองฯ 

ที่แนบมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะรวบรวมและติดตามขอรับคืนแบบประเมิน
ตนเองจากคณะกรรมการ และสรุปผลการประเมินฯ พร้อมทั้ งข้อเสนอแนะรายงานต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งถัดไป   
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มติที่ประชุม  
รับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และมอบฝ่ายเลขานุการติดตามแบบประเมินจาก

คณะกรรมการ ก่อนน าเสนอสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบต่อไป 
 
เรื่องท่ี 4.3  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ภูมิหลัง 

ในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 2562 มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการ มีประเด็น
ที่ เกี่ ยวข้องกับภารกิจหลัก  ที่ ก าหนดให้ รายงานคณะกรรมการเป็ นรายครั้ งและหรือรายไตรมาส 
และก าหนดเป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านภารกิจหลักเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 35 (1) ก าหนดให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
 
ข้อเท็จจริง          
 ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา โดยมีข้อเท็จจริงปรากฏดังต่อไปนี้  
 สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ .ศ. 2562 (ทุกแหล่งงบประมาณ) จ านวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 100,743,093.04 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 3 จ านวนทั้งสิ้น 
39,596,212.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้ งปี  และในไตรมาสที่  3 
ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนเงิน 19,101,230.78 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาส 3 จ านวนเงิน 12,064,342.24 คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 
โดยสามารถจ าแนกได้ตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

1) งบเงินอุดหนุนประจ าปี จ านวนเงิน 52,410,600.00 บาท 
ส ถ าบั น มี แ ผ น ก าร ใช้ จ่ าย งบ ป ระม าณ ไต รม าส ที่  3 จ าน วน เงิน  11,709,300.00 บ าท 

ในไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 7,317,802.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 3 จ านวนเงิน 21,247,330.99 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.54 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี  

2) งบเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนเงิน 27,608,738.00 บาท 
ส ถ าบั น มี แ ผ น ก าร ใช้ จ่ า ย งบ ป ระม าณ ไต รม าส ที่  3 จ าน วน เงิ น  7,118,630.00 บ าท 

ในไตรมาสที่  3 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 2,987,657.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.97 
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 3 จ านวนเงิน 7,483,277.09
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.10 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 
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3) งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (เงินรายได้) จ านวนเงิน 5,013,173.20 บาท   
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 จ านวนเงิน 218,750.00 บาท ในไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 34,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.54 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 
และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 3 จ านวนเงิน 3,423,212.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.28 ของแผนการใช้
จ่ายเงินทั้งปี 

4) งบเงิน เบิกจ่ายข้ามปีหรือกัน ไว้ใช้จ่ ายเหลื่ อมปีหรือผูกพั นข้ ามปี ในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 15,710,581.84 บาท 

ส ถ า บั น มี แ ผ น ก า ร ใช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ไต ร ม า ส ที่  3 จ า น ว น เงิ น  54,550.78 บ า ท 
ในไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 1,724,881.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 3161.97 
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 3 จ านวนเงิน 7,442,391.62 
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา   
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้คณะกรรมการสถาบัน พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไตรมาส 3 พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสถาบันต่อไป 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1) จากผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมไตรมาส 1-3 ซึ่งสถาบันเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 39.30 ของ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี สะท้อนให้เห็นว่าในครึ่งปีแรกอาจไม่ได้มีการจัดกิจกรรมมากเท่าที่ควร แต่จะ
มาเร่งจัดกิจกรรมกระจุกตัวในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ส่งผลให้สถาบันไม่สามารถจัดกระบวนการวางแผนงานในปี
ถัดไปได้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวางแผนปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 
เพ่ือป้องกันปัญหาในเรื่องการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายล่าช้าเหมือนเช่นปีนี ้

2) ขอให้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานด้านการเงิน โดยในรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ควร
น าเสนอแผนตัวเลขประมาณการล่วงหน้าของการเบิกจ่ายในไตรมาสถัดไปด้วย  

3) สถาบันควรนัดประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4) การวางแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ไม่ควรเน้นปริมาณการจัดกิจกรรม แต่ควรเน้น
คุณภาพของกิจกรรม ซึ่งมีหลายโครงการที่ควรทบทวนว่าสมควรด าเนินการต่อหรือไม่ เช่น การจัดอบรม
นักเรียนในด้านการเงิน การจัดท ารายงานวิจัยเป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียว เป็นต้น  

  
มติที่ประชุม   
 เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่าย
เลขานุการน าเสนอ โดยขอให้ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการบริหารการเงินตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
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เรื่องท่ี 4.4  รายงานการก ากับดูแลกิจการ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 4.4.1 รายงานด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 
 การประเมินองค์การมหาชน องค์ประกอบที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการ ก าหนดรายการประเมิน
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตาม และทบทวนความพอเพียงของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชน
ที่ส าคัญ ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและรายงานผลการด าเนินงานเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเป็นราย
ไตรมาส 

 คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน  ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน เมื่อสิ้นสุดไตร
มาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 กิจกรรมบริการวิชาการ (วิจัย)  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้ด าเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 โครงการ และงบประมาณเงินสนับสนุนจากภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 1 โครงการ 
 กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ได้ด าเนินกิจกรรมด้านฝึกอบรม จ านวน 5 
โครงการ และกิจกรรมประชุม/สัมมนา จ านวน 3 โครงการ  
 ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านฝึกอบรม จ านวน 2 โครงการ  และ
กิจกรรมประชุม/สัมมนา จ านวน 1 โครงการ  

การบริหารจัดการสารสนเทศ  
ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามแผนงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ โดย 

ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินงาน 3 โครงการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ส านักผู้อ านวยการ ได้ด าเนินการตามแผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ด้านการ
พัฒนาบุคลากร รวมจ านวน 10 กิจกรรม/หลักสูตร ส่วนการประเมินภายใต้องค์ประกอบที่ 5 ด้านศักยภาพใน
การด าเนินการขององค์การมหาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ตัวชี้วัด การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรื่องเสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน และเอกสาร
ประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 

1. หากเรื่องใดหรือโครงการใดไม่มีความจ าเป็น ในการด าเนินโครงการต่อ ควรเสนอขอ
คณะกรรมการพิจารณาปรับแผนและโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนต่อไป 

2. โครงการ Smart Farmer น่าจะไม่ตรงกับภารกิจหลักของ ITD ควรพิจารณาความเหมาะสมก่อน
จัดกิจกรรมในปีต่อไป 
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3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมให้น้อยลง (ลดปริมาณ) แต่ให้มี Impact สูง (เน้นคุณภาพ) และ
เชื่อมโยงภารกิจหลักของสถาบัน (ควรก าหนดเกณฑ์การวัดผลจากคุณภาพมากกว่าปริมาณ) 

4. สถาบันควรก าหนดทิศทาง/ Theme งานในปี 2563 โดยเน้นโครงการ/กิจกรรม/นโยบาย ที่สอด
รับกับทิศทางของกระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก 
 5. ฝ่ายเลขานุการควรประสาน ผอ.สคพ. ท่านใหม่ เพ่ือประชุมจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์ ก่อนเสนอคณะกรรมการสถาบัน
อย่างเร่งด่วนที่สุด 
 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 
 เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้น าข้อคิดเห็นไปพิจารณาด าเนินการ และน าเสนอรายงานผลฯ ต่อ
คณะกรรมการสถาบันต่อไป  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอคณะกรรมการสถาบัน พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสถาบัน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการทรัพยากร
บุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ  
 
 4.4.2 รายงานด้านการตรวจสอบ 

4.4.2.1 รายงานด้านการตรวจสอบภายใน 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
คณะกรรมการสถาบันฯ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น 
 ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62 – มิ.ย.62) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตาม
แผนงานฯดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของส านักบริหาร และ
จัดท ารายงานผลการสอบทานแล้วเสร็จตามแผนงาน 

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการด าเนินงานของส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและ
การพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน 

3. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 
2562 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน 
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 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2562 และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
เสนอข้อคิดเห็นให้ด าเนินการก่อนน าเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ และได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ จ านวน 3 รายงาน โดยมีเรื่องที่สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นพอประมาณว่า การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของสถาบันฯ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีการ
เปิดเผยข้อมูลรายงานการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงน า
ข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
 ผลการสอบทานพบว่า การจัดท าบัญชีและงบการเงินส าหรับงวดระยะเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่
มีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อ
ที่ควรพิจารณาปรับปรุงให้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงการควบคุมภายในกระบวนการจัดท ารายงานการเงิน ระบบบัญชีและ
ระบบงานที่เก่ียวข้อง  
 (2) รายงานผลการตรวจสอบด้านการด าเนินงานของส านักพัฒนาขีดความสามารถทาง
การค้าและการพัฒนา ปีงบประมาณ 2562   
 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯ โดยส านัก
พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา มีการด าเนินงานโครงการจัดฝึกอบรม การประชุมและสัมมนา
ตามภารกิจหลักของสถาบัน เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงาน
โครงการจัดฝึกอบรม การประชุมและสัมมนา ครอบคลุมกิจกรรมการจัดท าแผนการด าเนินงาน การด าเนินการ
ตามแผน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ผลการตรวจสอบ พบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผลการด าเนินงานการจัดฝึกอบรม การ
ประชุมและสัมมนาของส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ครอบคลุมกิจกรรมการจัดท า
แผนการด าเนินงาน การด าเนินการตามแผน และการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินการ
โครงการฯเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด แผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน และเพ่ือให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า รวมถึงการด าเนินงานของสถาบันสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตามภารกิจหลักเกี่ยวกับ 

1. การด าเนินการโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน 
2. การรายงานผลการด าเนินการโครงการอบรม การประชุมและสัมมนา 
3. การด าเนินการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ   
 1. เสนอแนวทางเพ่ิมการหารายได้ของสถาบันฯ จากการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ โดยน า
ความรู้ทางด้านการค้าและการพัฒนา ที่สถาบันฯ ได้จากการวิจัยองค์ความรู้ของ UNCTAD หรือหน่วยงานใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค ที่ได้รับการพัฒนาเนื้อหาใช้ในการฝึกอบรมของสถาบันฯ น าเสนอต่อองค์กรหรือสถาบัน
วิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้เป็นหลักสูตร CPD (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ซึ่งทุกปีนักบัญชีมีเกณฑ์
ที่จะต้องอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหรือเนื้อหาอ่ืนที่สัมพันธ์กับด้านวิชาชีพ เพ่ือเสริมทักษะหรือเพ่ิมองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน หรืออาจจัดฝึกอบรมไห้ส าหรับบุคคลอื่นที่มีความสนใจน าความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ 
 2. ประเด็นระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ ขอให้ทางฝ่ายบริหาร
น าไปทบทวน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ตามความยากง่ายของโครงการและระยะเวลาความเป็นไปได้ที่
จะด าเนินการแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จ 

(3) รายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ปีงบประมาณ 2562 
 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯ โดยส านักความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาคร่วมกับที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและองค์การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพด้าน
การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลังการลงทุน การพัฒนาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ให้กับบุคลากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า รวมถึงการ
ด าเนินงานของสถาบันสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลัก 
 ผลการตรวจสอบพบว่า ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศด าเนินงานโครงการจัดฝึกอบรม  
การประชุมและสัมมนา ครอบคลุมกิจกรรมการจัดท าแผนการด าเนินงาน การด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
และการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ โดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อที่ควรพิจารณาปรับปรุงให้การด า เนินการโครงการให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน และเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า รวมถึง
การด าเนินงานของสถาบันฯสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามภารกิจหลักเกี่ยวกับ 

1. การด าเนินการโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน 
2. การรายงานผลการด าเนินการโครงการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบสถาบัน 
3. การด าเนินการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการของส านักความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้รายงานผลฯ โดยเร็ว และให้ชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นด้วย 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบ
การเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  รายงานผลการตรวจสอบด้านการด าเนินงานของส านักพัฒนาขีด
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ความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการของ
ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป 

 
   มติที่ประชุม  

 เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  รายงานผลการ
ตรวจสอบด้านการด าเนินงานของส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 
และรายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการของส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 
ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอ และรับทราบข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายบริหารไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4.4.2.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สถาบันได้จัดท าผลการบริหารความเสี่ยงและการควมคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 

2562 และได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ ให้จัดท าการประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายกิจกรรม เพ่ือความ
สะดวกในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ในแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และมีมติเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 จึง
ขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานต่อไป 
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
 

4.4.2.3 รายงานการเงิน 
  สถาบันได้จัดท ารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้เสนอผู้ตรวจ
สอบภายในสอบทานรายงานการเงิน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 
24 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอสรุปรายงานด้านการเงินเป็นแผนภูมิและตาราง
ประกอบค าอธิบาย ดังนี้ 
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1) รายได้ 
แผนภูมิแท่งที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรายได้ ไตรมาส 3 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายได้ ไตรมาส 3 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 4,831,719.51     1,228,356.55 3,603,362.96 293.35 

รายได้อ่ืน 850,328.14 958,795.36 (108,467.22) (11.31) 

รวมรายได้ 58,092,647.65 54,487,051.91 3,605,595.74 6.62 

 

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีรายได้รวม จ านวน 58.09 ลบ. เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3.60 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.62 เนื่องจากสถาบันได้รับรายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ จ านวน 4.83 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
293.35 รายได้จากงบประมาณ จ านวน 52.41 ลบ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.11 
ลบ. คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.21 ส่วนรายได้อ่ืน จ านวน 0.85 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 0.95 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.31 
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2) ค่าใช้จ่าย 
แผนภูมแิท่งที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

ประเภท ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14,830,626.90 16,965,467.98 (2,134,841.08) (12.58) 

ค่าตอบแทน 100,000.00 270,000.00 (170,000.00) (62.96) 

ค่าใช้สอย 23,032,898.08 24,696,043.94 (1,663,145.86) (6.73) 

ค่าวัสดุ 620,207.41 513,805.27 106,402.14 20.71 

ค่าสาธารณูปโภค 431,387.77 370,254.36 61,133.41 16.51 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,713,116.99 2,049,812.23 (336,695.24) (16.43) 

ค่าใช้จ่ายอื่น        - 11,140.00 (11,140.00) (100.00) 

รวมค่าใช้จ่าย 40,728,237.15 44,876,523.78 (4,148,286.63) (9.24) 



14 
 

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 40.72 ลบ. ลดลงจาก     
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4.14 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.24 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบุคลากร 
จ านวน 14.83 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2.13 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.58 
ค่าตอบแทน จ านวน 0.1 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่  3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.17 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 62.96 ค่าใช้สอย จ านวน 23.03 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1.66 ลบ. คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 6.73 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 1.71 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 0.33 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 16.43 ส่วนค่าสาธารณูปโภค จ านวน 0.43 ลบ. เพ่ิมขึ้นจาก      
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.06 ลบ. คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.51 และค่าวัสดุ จ านวน 0.62 ลบ. 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 0.10 ลบ. คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.71  

3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
แผนภูมิแท่งที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 3 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 

   และ 2561 

 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 3 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2561 

ประเภท ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 52,469,026.41 54,578,276.52 (2,109,250.11) (3.86) 

 

ไตรมาสที่ 3 ปงีบประมาณ 2562 สถาบนัมีรายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 52.46 ลบ. 
ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปงีบประมาณ 2561 จ านวน 2.10 ลบ. คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.86  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานการวิเคราะห์งบการเงินที่แนบมา พร้อมให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มติที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ  
 

เรื่องท่ี 4.5 รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม PECC และ APEC SOM II ณ เมือง Vina Del Mar 
สาธรณรัฐชิลี ของผู้อ านวยการสถาบันฯ 

ภูมิหลัง 
ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ในค ารับรองการปฎิบัติงานของสถาบัน มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการ

และการพัฒนาองค์การ ตัวชี้ย่อยที่2.2 สถาบันฯ ต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอบรม การดูงาน การสัมมนา การ
ประชุม และการเยี่ยมชมการปฎิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน 

ดร.ปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์ รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน (ในฐานะ
กรรมการสถาบัน) ได้รับอนุมัติจากท่านวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานกรรมการสถาบัน ให้เดินทางไปเข้าร่วม
ประชุม PECC และ APEC SOM II ภายใต้การประชุม APEC Chile 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 
2562 ณ Sheraton Miramar Hotel เมือง Vina del Mar สาธารณรัฐชิลี โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
ของสถาบัน จึงขอรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ความเป็นมาของ (Pacific Economic Cooperation Council) PECC 
สืบเนื่องจากการสัมมนาชุมชนในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2523 ที่ เมือง

แคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลีย โดยมีนาย Masayoshi Ohira และนาย Malcolm Fraser ซึ่งในขณะนั้นเป็น
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ในการสัมมนาครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 11 ประเทศ (ออสเตรเลีย , 
แคนาดา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและสหรัฐอเมริกา) และหมู่
เกาะแปซิฟิก (ปาปัวนิวกินี, ฟิจิ และตองกา) โดยทั่วไปแล้วผู้แทนแต่ละประเทศ จะประกอบด้วยข้าราชการ
ระดับสูงหนึ่งคน ผู้น าทางธุรกิจหนึ่งคน และสมาชิกวิชาการหรือวิชาชีพอีกหนึ่งคน ตัวแทนจากธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาแห่ งเอเชีย PBEC และ PAFTAD ก็ เข้าร่วมด้วยเช่นกัน  จึ งท าให้ เกิดองค์กร Pacific Economic 
Cooperation Council: PECC ขึ้น  

ทั้งนี้ การประชุมทีแ่คนเบอร์รา ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคท่ีเป็นอิสระ เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด ลักษณะส าคัญขององค์กรใหม่ดังกล่าว คือ 
สถานะที่เป็นอิสระและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะอนุญาตให้แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและมาตรการที่ปราศจาก
ข้อจ ากัดของนโยบายและความสัมพันธ์ของรัฐบาล 

PECC หรือ Pacific Economic Cooperation Council จึงก่อตั้ งขึ้น ในปี  2523 เป็น เวทีการ
แลกเปลี่ยนนโยบายการค้าการลงทุนระหว่างสมาชิกกลุ่มประเทศเอเปค เพ่ือผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคเอเปค โดยมีส านักงานเลขาธิการ PECC International ตั้งอยู่ที่
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สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2533  ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 26 คณะ แต่ละคณะประกอบด้วยตัวแทนจาก
สมาชิกแต่ละประเทศ คณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งตามมติเป็นเวลา 3 ปี  วัตถุประสงค์ของ PECC (The 
Pacific Economic Corporation Council) คือเป็นพันธมิตรไตรภาคีทางวิชาการ เป็นสภาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของภาคพ้ืนแปซิฟิค เพ่ือพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในเอเชียแปซิฟิก 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

ปัจจุบัน Pacific Economic Cooperation Council (PECC) มีสมาชิก 23 ประเทศ ครอบคลุมเขต
เศรษฐกิ จในสองทวีป ประกอบด้ วย Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; China; Colombia; 
Ecuador; Hong Kong; Indonesia; Japan; Korea; Malaysia; Mexico; Mongolia; New Zealand; Peru; the 
Philippines; Singapore; Taiwan; Thailand; the United States; Vietnam and the Pacific Island Forum 
และมีสมาชิกสมทบ (associate member) 1 ประเทศ คือ France (Pacific Territories) และสมาชิกที่เป็นสถาบัน
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 2 หน่วยงาน ได้แก่ Pacific Trade and Development Conference (PAFTAD) 
และ the Pacific Basin Economic Council (PBEC) โดยจะมีองค์กรหรือหน่วยงานวิชาการที่ท าหน้าที่ เป็น
ส านักงานเลขาธิการของแต่ละประเทศ อาทิ ประเทศไทย มี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  เป็นประธาน Pacific 
Economic Cooperation Council (PECC) Thailand และได้รับเงินสนับสนุนการเป็นสมาชิกของ PECC จาก
กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะสนับสนุนในลักษณะของการลงขันในจ านวนที่ไม่เท่ากัน 
     ความคืบหน้า 

จากการที่ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล อดีดผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ได้รับการทาบทามจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน Pacific Economic Cooperation Council (PECC) 
ในปีพ.ศ.2561 และต่อมาได้เชิญ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล เข้าร่วมการประชุม PECC Standing Committee ครั้ง
ที่ 25 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจากการร่วมประชุมในครั้งนั้น 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้ าและการพัฒนา ได้ รับเชิญให้ เป็ นตัวแทนของ  Pacific Economic 
Cooperation Council (PECC) Thailand และ ดร .ณ รงค์ ชั ย  อัครเศรณี  ป ระธาน  Pacific Economic 
Cooperation Council (PECC) ได้เสนอชื่อ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพประจ าประเทศไทยของ Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Thailand อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 ในการนี้ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ ในฐานะรองผู้อ านวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อ านวยการ
สถาบัน ได้น าเรื่องดังกล่าวเรียนชี้แจงให้ประธานกรรมการของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอให้กรรมการพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยเสนอให้เรียนเชิญท่าน 
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน Pacific Economic Cooperation Council (PECC) มาชี้แจงถึงประโยชน์
และพันธกรณีจากการเป็นเจ้าภาพของ Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Thailand ให้
ทราบเพ่ือความชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน Pacific Economic Cooperation 
Council (PECC) ของประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (สคพ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยมี ดร.ปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์ รอง
ผู้อ านวยการ (วิชาการ) และนางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็น
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ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม PECC และ APEC SOM II ภายใต้การประชุม APEC Chile 2019 
เมื่อวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ เมือง Vina del Mar สาธารณรัฐชิลี 

ผลการจัดประชุม PECC และ APEC SOM II 
ภายใต้การประชุม APEC Chile 2019 ระหว่างวันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ Sheraton 

Miramar Hotel เมือง Vina del Mar สาธารณรัฐชิลี  ซึ่งจัดโดยส านักเลขาธิการของกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Cooperation: APEC) หรือเอเปค ได้ก าหนดจัดการประชุมผู้น า
เศรษฐกิจเอเปค ภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC SOM II โดยมีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากการ
ประชุม APEC SOM ครั้งที่  I ณ เมือง Santiago เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้แยกงานประชุม
ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การประชุมคณะท างานเฉพาะ เช่น ECO TECH Multi-stakeholder Dialogue Meeting ใน
ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562 

2) การประชุมของ Pacific Economic Cooperation Council (PECC) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
3) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค และการประชุมที่ เกี่ยวข้อง ในระหว่ างวันที่  2 – 16  

พฤษภาคม 2562 
4) การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการค้า (MRT) ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562  
อนึ่ง ในการประชุม APEC SOM II ได้มีการน าเสนอประเด็นการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

และการเสนอความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศ APEC ด้วย ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้ ได้จัดเป็นการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันในด้านต่างๆ ของประเทศ APEC โดยเฉพาะความคืบหน้าด้านการเปิด
การค้าเสรีในภาคต่างๆ เช่น ภาคบริการ และการติดตามการพัฒนาตลาดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศละติน
อเมริกา อาทเิช่น ในประเทศเม็กซิโก ประเทศชิลี และประเทศเปรู 

สรุปกิจกรรมที่ผู้อ านวยการได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิชาการ APEC Study Centers Consortium ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 

2562 โดยตัวแทน ITD ได้เผยแพร่เอกสาร Policy Brief เรื่อง “GVC in Circular Economy” และรายงานประเด็นของ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก อาทิ กระบวนการอ านวยความสะดวกด้านการค้า และนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี ใน
กระบวนการการอ านวยความสะดวกการค้าช้ามชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. เข้ า ร่ ว ม เส ว น า ใน ง า น  “Multi-stakeholder Dialogue on APEC towards 2020 and 
Beyond” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการจัดงานร่วมกับคณะตัวแทนอาวุโสทางเศรษฐกิจ SOM และ
คณะ PECC ซึ่งมีประเด็นท่ีได้ปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางร่วม อาทิ 

- รูปแบบของการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO Reform) 
- ประเด็นวิกฤตการค้าระหว่างประเทศอเมริกา และประเทศจีน 
- วิสัยทัศน์ ของ APEC Post 2020 (Post Bogor Goods) 
- ยุทธศาสตร์กลุ่มประเทศใน Indo – Pacific Goals 

3. เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในคณะประชุม PECC Standing Committee ครั้งที่ 26 ในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 โดยมีประเด็นและวาระหารือที่ส าคัญ ดังนี้  
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- ค่าสมาชิกของ PECC ที่ค้างจ่ายส าหรับบางประเทศ รวมถึงประเทศไทย (2 งวดๆ ละ 9,549 
US$) 
- มติร่วมเพ่ือก าหนดให้เปิดเวที Multi-stakeholder Dialogue ให้เป็นเวทีถาวร และจัดประชุม

ร่วมกับการประชุม SOM และ PECC ทุกครั้ง โดยจะเริ่มที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 
ในปีหน้า เป็นต้นไป 

- การเสนอให้ก่อตั้งคณะท างานด้าน Digital Economy ของกลุ่มสมาชิก Pacific Economic 
Cooperation Council (PECC) เพ่ือให้เป็น Flagship Project 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้า การลงทุน จากภาครัฐ เอกชน นักวิจัย และนักวิชาการ

ทั่วโลก รวมถึงอดีดนักการทูตต่างประเทศ 
2. มีเวทีนานาชาติที่ช่วยผลักดันนโยบายการค้าเสรี และกฏระเบียบการค้าพหุพาคี (Multilateral 

Trade System) 
3. ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องนโยบายและวิชาการ ที่สามารถต่อยอดให้กับ 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาในระยะยาว พร้อมสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในเวที
นานาชาติทั่วโลก 

4. เสริมสร้างการบูรณาการระดับนานาชาติ พร้อมเป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญ ในภาคนโยบาย
การค้า และการลงทุน 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพประจ าประเทศไทยของ Pacific Economic Cooperation 
Council (PECC) Thailand อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน 
Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Thailand และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่
เป้นประโยชน์ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าประชุม ไปปรับใช้ประโยชน์ต่องานของสถาบันต่อไป 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 1. วาระที่น าเสนอนี้ เป็นวาระการรายงานผลการเดินทางของผู้รักษาการแทน ผอ.สคพ. ส่วนการจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีสถาบันรับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพประจ าประเทศไทยของ PECC โดยอาศัยเพียง
ข้อมูลจากการที่มีผู้แทนสคพ.ไปเข้าร่วมประชุมแล้วกลับมาน าเสนอผลการเดินทาง คงไม่เพียงพอในการ
ประกอบการตัดสินใจ 
 2. ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบวาระการพิจารณาเห็นชอบให้สถาบัน
รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยมีข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ที่ เพียงพอและชัดเจนมากขึ้น อาทิ บทบาทหรือ
ภาระหน้าที่ของสถาบันที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ผลดี/ผลเสีย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาผูกพันของการท า
หน้าที่ ตลอดจนงบประมาณที่สถาบันจะต้องรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น 
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มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้รักษาการแทน ผอ.สคพ. และขอให้น า

ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
เรื่องท่ี 4.6 แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เงินสนับสนุนจาก

ภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 
ภูมิหลัง 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 
เห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,013,173.20 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาท
ยี่สิบสตางค์) 

 
ข้อเท็จจริง 

สถาบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ในการด าเนินโครงการ “One Stop Service Center for MICE” งบประมาณทั้งสิ้น 4,700,000.00 
บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านการยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปของรัฐบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยระยะเวลาด าเนินการอยู่ระหว่างการท าสัญญา
กับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 
ข้อกฎหมาย 

ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี ตามหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ 
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีนั้น 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เงินสนับสนุนจากภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  3 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
9,713,173.20 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยเพ่ิมเติม 
โครงการ “One Stop Service Center for MICE” งบประมาณทั้งสิ้น 4,700,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสนับสนุนจาก
ภายนอก) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
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เรื่องท่ี 4.7 การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญช ี
ภูมิหลัง 

ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 เรื่องที่ 4.2 การจัดหา
ผู้สอบบัญชีจากบุคคลภายนอก ส าหรับงวดปีบัญชี 2562 โดยมติที่ประชุมให้สถาบันฯจัดท าหนังสือไปยัง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันฯ ต่อไป 

 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 4 มาตรา 
53 (1)และมาตรา 91 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐ
ส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง และตามมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า “ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก
ตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การมหาชน...” 

 
ข้อเท็จจริง 
 อ้างถึง ตามหนังสือ ที่ ตผ 0006/ว 162 ลว.17 ก.ค.62 เรื่อง ขอให้จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชี(รับเมื่อวันที่ 22 ก.ค.62) โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้นั้น จ าเป็นต้องให้หน่วยงานของรัฐที่มี
ความพร้อมทางด้านการบริหารการเงินและการควบคุมภายในที่ดี จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอความร่วมมือให้องค์การ
มหาชน ซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ด้วยความเห็นชอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป โดยให้ด าเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 
2562 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62) 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 สถาบันฯและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดประชุมร่วมเพ่ือรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตามหนังสือฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผลการประชุมร่วมสรุปได้ว่า เนื่องจาก
ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ทางสถาบันฯไม่สามารถด าเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีได้ทันเวลา
ตามระเบียบฯที่ก าหนด จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันฯ ต่อไปอีก 1 ปี (งวดปีบัญชี 2562) โดยสถาบันฯจะ
ด าเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป 
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 ตามระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 หมวด 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 12 ระบุให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่และอ านาจ (1) เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้สถาบันฯจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้สถาบันฯจัดหาบุคคลภายนอกเป็น
ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่งวดปีบัญชี 
2563 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันต่อไป 

 
   มติที่ประชุม  

เห็นชอบให้สถาบันฯจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
             ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป และก าหนดให้มีการประชุมในวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพ่ิมเติมว่า ผู้อ านวยการสถาบัน (นายเชิดศักดิ์  วีระพัฒน์) จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป และรองผู้อ านวยการวิชาการ (นางปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์) จะปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 
19 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งก าหนดจัดในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.  
 
ปิดประชุมเวลา 17.20 น. 
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