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 (ร่าง) รายงานการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 6/2562 
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.15 – 18.15 น.) 

ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 
 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
2. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ กรรมการ 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นางปรางทิพย์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา   
 

กรรมการที่ลาประชุม 
 ไม่มี  
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ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์  รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) 
2. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
3. นายภานุมาส  เทพทอง ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
4. นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้จัดการกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน 
6. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
7. นายนันทวุฒิ นุ่นสพ ผู้จัดการกลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้ 
8. ร.อ.ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู นักกฏหมาย 
9. นายสาธิต แก้วรัศมี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
11.นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ นักวิจัย 
12.นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
         นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายที่ประชุมให้เลือกกรรมการใน
ที่ประชุมปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมไปพลางก่อน โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
      
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที ่5/2562 
             (วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้ าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 383 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562) คณะกรรมการมีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยขอแก้ไขดังนี้ 

1. หน้าที่ 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ บรรทัดที่ 2 ขอแก้ไขข้อความ จากเดิม 
“ปลัดกระทราวงพาณิชย์” แก้เป็น “ปลัดกระทรวงพาณิชย์” 

2. หน้าที่ 6 วาระที่ 4 เรื่องที่ 4.3 ข้อคิดเห็นที่ประชุม ข้อที่ 3) โดยเพ่ิมข้อความ ดังนี้ “สถาบันควร
นัดประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

3. หน้าที่ 8 วาระที่ 4 เรื่องที่ 4.4.2 ขอแก้ไขข้อความ จากเดิม “4.4.2 รายงานด้านการติดตามผล
การด าเนินงาน” แก้เป็น “รายงานด้านการตรวจสอบ” 
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4. หน้าที่ 11 วาระท่ี 4 เรื่องท่ี 4.4.2.2  บรรทัดที่ 5 ขอแก้ไขตัวเลข จากเดิม “ปีงบประมาณ 2564” 
แก้เป็น “ปีงบประมาณ 2563” 

 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2562  
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 3.1 การจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี   

2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) 
ความคืบหน้า 

1. 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”  โดยก าหนดจัดขึ ้นในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562  
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  

2. ในคราวการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เมื่อครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอวาระ
เพ่ือทราบ เรื่องการจัดสัมมนาวิชาการ และเสนอหัวข้อการจัดสัมมนาวิชาการ และฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้ทบทวนสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการสถาบันฯ ให้ความเห็นแนะน าเพ่ิมเติม เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา Globalization 4.0 ของการประชุม World Economic Forum (WEF) และแนวทางที่นายกรัฐมนตรี
ประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการประชุม WEF เมื่อต้นปี 2562 รวมถึงสาระส าคัญของ Osaka Track  ตลอดจนบทบาท
ของไทยที่เป็นประธานอาเซียน  

3. ผู้อ านวยการสถาบันฯ (ดร.เชิดศักดิ์  วีระพัฒน์ ) ได้ เสนอเพ่ิมเติม Session 4 ในหัวข้อ 
“Perspective and experience in capacity building, legal framework, and technology in trade and 
development” 

4. สถาบันฯ ได้จัดท าหนังสือขอเรียนเชิญหน่วยงานภายนอกจากหน่วยงานระหว่างประเทศ และ
หน่วยงานภายในประเทศเป็นหน่วยงานร่วมจัดสัมมนาวิชาการ จ านวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1) The United Nations Conference on Trade  (ตอบรับแล้ว) 
and Development (UNCTAD)  

2) กระทรวงพาณิชย์      (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
3) กระทรวงศึกษาธิการ      (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
4) กระทรวงการต่างประเทศ     (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 

5. สถาบันฯ ได้จัดท าหนังสือขอเรียนเชิญหน่วยงานภาคเอกชนเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุน  
(Co-Sponsor) (เงินสนับสนุน) การจัดสัมมนาวิชาการ ประกอบด้วย 

1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 
2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 
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3) บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 
4) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด   (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 
5) บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 
6) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)   (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 

6. สถาบันฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
หน่วยงานระหว่างประเทศในประเทศไทย เช่น สถานทูต ภาคเอกชน จ านวนประมาณ 320 ฉบับ และหน่วยงาน
ไทย เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถาบันการเงิน จ านวนประมาณ 1,000 ฉบับเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) ภายใต้หัวข้อ
หลัก  “Trade, Technology and Future Tension: Limitless Opportunities and Threats” พร้อมระบุ
รายชื่อวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับทราบ และให้ความเห็นต่อไป   
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้
เกียรติเป็นประธานฯ กล่าว Welcome Remarks ในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ โดยได้จัดส่งร่างค ากล่าวผ่าน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว และจากการหารือเป็นการภายใน ทราบว่าได้มอบหมายให้              
ดร.สรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทน 

2. สถาบันฯ ได้รับแจ้งยืนยันเป็นทางการว่า เลขาธิการ UNCTAD จะเดินทางมาร่วมประชุมและกล่าว
สุนทรพจน์ในครั้งนี้ 

3. จากการตรวจสอบรายชื่อของวิทยากรที่เชิญพบว่าส่วนใหญ่ได้ตอบรับแล้ว ซึ่งน่าจะมีจ านวนเพียงพอ
โดยเฉพาะในกรณีการอภิปรายใน 4 กลุ่ม 

 
มติที่ประชุม 

1. รับทราบ (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา ประจ าปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) ภายใต้หัวข้อหลัก “Trade, 
Technology and Future Tension: Limitless Opportunities and Threats” ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 

2. รับทราบความคืบหน้าการจัดประชุมสัมมนาและขอให้สถาบันฯ ติดตามและประสานงานการ   
จัดงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ 2 สัปดาห์ 
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เรื่องท่ี 3.2 รายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 
ภูมิหลัง 

ในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 2562 มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการมีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักที่ก าหนดให้รายงานคณะกรรมการ เป็นรายครั้งและหรือรายไตรมาส และก าหนดเป็น
วาระพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านภารกิจหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
ข้อเท็จจริง 

สถาบันฯ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือทราบ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมีข้อเท็จจริง
ปรากฏดงัต่อไปนี้  

สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 (ทุกแหล่งงบประมาณ) จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
105,443,093.04 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 49,843,691.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และสถาบันได้มี
การประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี เป็นจ านวน 80,204,128.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.06 ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท้ังปี โดยสามารถจ าแนกได้ตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

1) งบเงินอุดหนุนประจ าปี จ านวนเงิน 52,410,600.00 บาท 
สถาบันมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ านวนเงิน 27,286,982.07 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 52.06 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 
42,229,650.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.57 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี  

2) งบเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนเงิน 27,608,738.00 บาท 
สถาบันมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ านวนเงิน 9,319,359.14 บาท   

คิดเป็นร้อยละ 33.76 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 
23,459,082.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี 

3) งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (เงินรายได้) จ านวนเงิน 9,713,173.20 บาท   
สถาบันมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ านวนเงิน 3,506,334.98 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 36.10 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 
3,715,630.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.25 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี 

4) งบเงินเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไ ว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปี ในปีงบปร ะมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 15,710,581.84 บาท 
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สถาบันมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ านวนเงิน 9,731,015.12 บาท คิด
เป็นร้อยละ 61.94 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 
10,799,765.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.74 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี 

 
ประเด็นเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือทราบความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. ผู้อ านวยการสถาบันควรก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30.3604 ล้าน
บาท    ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้จัดท าไว้ 

2. ฝ่ายเลขานุการควรน าเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะของ dashboard เพ่ือให้เห็น
สถานะของการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถติดตามการท างานได้ 

3. ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ทุกแหล่งงบประมาณ) จัดท าได้
ดีแล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายส านัก โดยไม่ต้องแยกแหล่งงบประมาณ และควร
แยกประเภทของงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) งบประมาณบริหาร และ (2) งบประมาณโครงการ 

 
มติที่ประชุม 

ทราบรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอ โดยขอให้น าข้อคิดเห็นที่ประชุมไปปรับปรุงในการรายงานครั้งต่อไป 

  จากนั้นนายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรรมการ ท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ได้เดินทางถึงที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2562 ต่อจากนั้น 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 4.1 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
    และการพัฒนา 
ภูมิหลัง 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ เพ่ือการค้าและการพัฒนา รวม 6 คน  
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
โดยมี นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
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ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ได้มีหนังสือขอลาออกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือน าเรียนกรณีดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบแล้วเมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2562  
 
ข้อกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
 1.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม          
  มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา” ประกอบด้วย        
  (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน การพัฒนา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน         
  (2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน  การพัฒนา 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน     
  ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น        
  กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็น
ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ         
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทน  
ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด      
  มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ          
  (1) ตาย          
  (2) ลาออก          
  (3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ           
  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 13  
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  มาตรา 15 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือ
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   
  ในกรณีที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ พ้นจากต าแหน่ งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งและในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่
เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว     
 2. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561     
 ข้อ 5  เมื่อมีเหตุที่สถาบันจะต้องสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ให้สถาบันแจ้งให้ กพม. ทราบ
โดยเร็ว              
  การสรรหาตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ด าเนินการสรรหา ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ประธาน
อนุกรรมการสรรหารายงานเหตุผลจ าเป็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงาน กพม. โดยเร็ว และให้ กพม.
พิจารณาเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป       
 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินการสรรหาแนบท้ายระเบียบนี้
 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนห้าคน ประกอบด้วย  
 (1) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง   
 (2)  ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ  จ า น วนสี่ คน  เ ป็ น อนุ ก ร รมกา รสร รห า  ซึ่ ง แ ต่ ง ตั้ ง จ า กผู้ มี ค ว าม รู้   
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน  
การพัฒนา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน และต้องมีความเป็นกลาง  
ทางการเมืองและไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ โดยในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วย    
 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาตาม (2) คนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และมีความเหมาะสมเป็นประธานอนุกรรมการสรรหา 
 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความจ าเป็น   
  
ประเด็นเพื่อพิจารณา             

ตามที่ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี มีหนังสือขอลาออกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ถือว่าเป็นกรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเหตุเพราะ
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ลาออกต้องด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา ตามมาตรา 14 (2) และ มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า 
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยข้อ 5 และข้อ 6 ของระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สามารถสรรหาได้ภายกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เห็นควรเสนอขั้นตอนการด าเนินการ หน้าที่แล ะ
อ านาจของคณะอนุกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณา  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) เป็นประธานอนุกรรมการสรรหา และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สถาบัน จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น  
  2.  ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้      
  2.1 สรรหาผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและรวบรวมรายชื่อผู้ เข้ารับการสรรหา พร้อมทั้ งจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ  ความรู้   
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสรรหาต่อไป 
  2.2  รวบรวมรายชื่อดังกล่าวให้มีจ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนที่ต้องการสรรหาเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการต่อไป 
 2.3 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาจัดท ารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความ
เหมาะสมกับภารกิจของสถาบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อส ารองไว้ เพ่ือใช้ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาที่ผ่านมาเป็นกรณีการสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ  
แต่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาครั้งนี้เป็นกรณีสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
และเพ่ือให้การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา พ.ศ. 2561 กรรมการจึงต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน โดยมีองค์ประกอบตามข้อ 6 ของระเบียบดังกล่าว โดยบุคคลผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุ
กรรมการสรรหาต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการและในจ านวนคณะอนุกรรมการสรรหาทั้ง 5 คนนี้ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วย  
ซึ่งหากพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาชุดเดิม มีความเหมาะสม แต่เนื่องจากอาจมีอนุกรรมการสรรหา
บางท่านอาจไม่สะดวกในการท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสรรหาในครั้งนี้เนื่องจากติดภารกิจทางราชการส าคัญ 
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จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 
มติที่ประชุม  
 1.  เสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ    
  2. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง  อนุกรรมการ     
  3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อนุกรรมการ     
  4. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อนุกรรมการ     
  5. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.  อนุกรรมการ     
  โดยให้นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นรายชื่อส ารอง กรณี
หากมีบุคคลท่านใดติดภารกิจไม่อาจท าหน้าที่อนุกรรมการสรรหาได้ ทั้งนี้ให้เลื่อนรายชื่อขึ้นมาทันที  
 2. ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มีหน้าที่และอ านาจตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  
 3. เ พ่ือให้การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ครบถ้วนตาม 
ข้อก าหนดของกฎหมาย มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา ทบทวนถ้อยค าในร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป 
 
เรื่องที่ 4.2 แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายเงินอุดหนุนประจ าปี คงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2563 
ภูมิหลัง 

1. ปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน วงเงิน
จ านวน 3.7536 ล้านบาท ภายใต้แผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี 2562 (เงินอุดหนุนประจ าปี คงเหลือ) 
โดยระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เพ่ือจัดหาแรงงาน จ านวน 13 อัตรา 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสถาบันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  สถาบันมีเงินงบประมาณ ณ 14 สิงหาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 61.3202 ล้านบาท (ไม่รวมเงิน
รายได้จากภายนอก) โดยแบ่งเป็น 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 56.3202 ล้านบาท และ 2) 
เงินลงทุนระยะสั้น จ านวนเงิน 5.0000 ล้านบาท 

3. ปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้รับอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ดังนี้ 

รายการ 

เงินอุดหนุน
ประจ าปี 

(ล้านบาท) 
(A) 

เงินสะสม (ล้านบาท) 
รวม 

(ล้านบาท) 
เงินอุดหนุน

ประจ าปีคงเหลือ 
(B) 

เงินกันเหลื่อมปี 
(D) 

แผนการใช้จ่ายเงิน 52.4106 27.6087 15.7106 95.7299 
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สถาบันได้รับอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย จ านวนเงินทั้งสิ้น 95.7299 ล้านบาท      
(ไม่รวมเงินรายได้จากภายนอก) โดยแบ่งเป็นแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย 1) เงินอุดหนุนประจ าปี  
จ านวนเงิน 52.4106 ล้านบาท 2) เงินอุดหนุนประจ าปี คงเหลือ จ านวนเงิน 27.6087 ล้านบาท และ 3) เงิน
เบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 15.7106 ล้านบาท 

4. ปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

เงินอุดหนุน
ประจ าปี 

(ล้านบาท) 
 

(A) 

เงินสะสม (ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน
ประจ าปี
คงเหลือ 

(B) 

เงินกันเหลื่อมปี 
(D) 

1 แผนการใช้จ่ายเงิน 52.4106 27.6087 15.7106 95.7299 

2 ผลการใช้จ่าย 
ณ 14 ส.ค. 62 

25.2020 8.9490 9.2010 43.3520 

3 คงเหลือผูกพันตาม
แผน 

27.2086 18.6597 6.5096 52.3779 

ณ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันมี 1) แผนการใช้จ่ายเงิน จ านวน 95.7299 ล้านบาท 2) ผลการใช้จ่ายเงิน 
จ านวน 43.3520 ล้านบาท และ 3) ผูกพันตามแผน จ านวน 52.3779 ล้านบาท โดยสามารถจ าแนกได้ตามแหล่ง
งบประมาณ ดังนี้ 

(1) งบเงินอุดหนุนประจ าปี 
สถาบันมีแผนการใช้จ่าย จ านวนเงิน 52.4106 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนเงิน 

25.2020 ล้านบาท และผูกพันตามแผนการใช้จ่ายแล้ว จ านวน 27.2086 ล้านบาท 
(2) งบเงินอุดหนุนคงเหลือ 
สถาบันมีแผนการใช้จ่าย จ านวนเงิน 27.6087 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนเงิน 

8.9490 ล้านบาท และผูกพันตามแผนการใช้จ่ายแล้ว จ านวน 18.6597 ล้านบาท 
(3) งบเงินเบิกจ่ ายข้ ามปีหรื อกันไ ว้ ใช้จ่ ายเหลื่ อมปีหรื อผูกพันข้ ามปี ในปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
สถาบันมีแผนการใช้จ่าย จ านวนเงิน 15.7106 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนเงิน 

9.2010 ล้านบาท และผูกพันตามแผนการใช้จ่ายแล้ว จ านวน 6.5096 ล้านบาท 
 

ข้อกฏหมาย/หลักเกณฑ์หรือแนวทาง 
1. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
เนื้อความตามวรรคสอง ข้อที่ 6 ส าหรับกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด             
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ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
มิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในข้อความวรรคสอง ข้อที่ 1 
บรรทัดที่ 7 ว่าด้วย “การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบฯ ข้อ 11 หมายความถึง เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อก าหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ แล้ว 

2. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ.2551 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
จัดท างบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี ตามหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ เสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีนั้น 
 
ข้อเท็จจริง  

1. ปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน วงเงิน 
3.7536 ล้านบาท ซึ่งจะครบก าหนดตามสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2562 และสถาบันต้องจัดเตรียมด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในปี 2563 ล่วงหน้า โดยจะต้องด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างภายหลังจาก
ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ 

2. สถาบันมีงบประมาณคงเหลือทั้งหมด ณ 14 สิงหาคม 2562 จ านวนเงิน 61.3202 ล้านบาท และมียอด
ผูกพันตามแผนการใช้จ่ายอีก จ านวน 52.3779 ล้านบาท ทั้งนี้สถาบันสามารถน าเงินอุดหนุนประจ าปีคงเหลือที่ไม่มี
ภาระผูกพันมาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้จ านวนเงิน 8.9423 ล้านบาท 

3. สถาบันได้ด าเนินการจัดท ากรอบวงเงินค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานในรายการค่าจ้างเหมา
บริการตามแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย เงินอุดหนุนประจ าปี คงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวนเงิน 4.0563 ล้านบาท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอนุมติใช้เป็นงบประมาณ  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เงินอุดหนุนประจ าปี คงเหลือ ในส่วนที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 
4.0563 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามหมวดเงินและประเภทรายจ่าย
อ่ืนนอกเหนือจากนี้ ฝ่ายเลขาจะด าเนินการและเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป 
 
ข้อคิดเห็น 

1. สาเหตุที่ส านักงบประมาณไม่พิจารณางบประมาณในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากส านัก
งบประมาณอาจเห็นว่าสถาบันมีงบประมาณที่สามารถจัดสรรภายในสถาบันได้ (งบประมาณเงินสะสม) ดังนั้น 
สถาบันควรท าให้ส านักงบประมาณเห็นว่างบประมาณในส่วนนี้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ค่าจ้างเหมาบริการถือเป็น
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งบด าเนินการ (operating cost) ซึ่งจ าเป็นจะต้องเป็นงบประมาณประจ า ดังนั้น สถาบันจึงต้องใช้วิธีการโอน
งบประมาณจากหมวดอ่ืนมาใช้ เพ่ือให้ส านักงบประมาณเห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอจริงๆ 

2. การรายงานงบประมาณในตารางข้อ 4 ของภูมิหลัง ควรเปลี่ยนจากค าว่า “คงเหลือผูกพันตาม
แผน” เป็น “คงเหลือผูกพันตามกรอบงบประมาณ” เพ่ือป้องกันความสับสน และควรแยกรายการคงเหลือผูกพัน
ตามกรอบงบประมาณ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 3.1 คงเหลือผูกพันตามสัญญา และ 3.2 คงเหลือไม่ผูกพันตาม
สัญญา ซึ่งรวมกันได้ 27.2086 ล้านบาท 

3. ฝ่ายเลขานุการควรท าการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานว่าคณะกรรมการ
สามารถอนุมัตงิบประมาณในส่วนนี้ได้ 

4. ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการท าหนังสือหารือถึงส านักงาน ก.พ.ร. 2 ประเด็น ดังนี้ 
    1. ระเบียบที่ว่าคณะกรรมการสถาบันสามารถอนุมัติงบประมาณเงินสะสมคงเหลือมาใช้จ่ายเป็น

แผนงานและแผนงบประมาณประจ าปีได้ 
    2. คณะกรรมการสถาบันมีอ านาจอนุมัติงบประมาณเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563 ได้หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม 
คณะกรรมการมีมติให้น างบประมาณค่าจ้างเหมาบริการตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอไปบรรจุในแผน

งบประมาณรายรับและรายจ่ายเงินอุดหนุนประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้น าข้อคิดเห็นของที่
ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
             ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป และก าหนดให้มีการประชุมในวันที่ 
18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 โดยก าหนดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 
  
ปิดประชุมเวลา 18.15 น. 
 
 
นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์         นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ 
       เลขานุการปริหาร         ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       


