รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ครั้งที่ 8/2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 14.00 – 19.00 น.)
ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. นายธีรพงษ์ สารแสน
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
กรรมการที่ลาประชุม
ไม่มี
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ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายมนู สิทธิประศาสน์
2. นายชุมเจธว์ กาญจนเกษร
3. นายมนู กนกวารี
4. นายวิมล ปั้นคง
5. นางสาวสุพัชรา ดิษฐบรรจง
6. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา
7. นายสมาน นนทสิทธิชัย
8. นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
9. นางสาววนิดา อยูไทย
10.นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์
11. นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน
12. นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม
13. นายปวิธ ดวงสนิท
14. นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด
15. นางสาวตัณฑิตา สุโขบล
16. นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม
17.นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์
18. นายวานิตย์ สิมงาม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
ผู้อานวยการสานักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า
และการพัฒนา
ผู้จัดการกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน
ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร
ผู้จัดการกลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้
นักบัญชี
เลขานุการบริหาร
นักวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักกฎหมาย
นักบริหารโครงการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2562
(วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562)
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) คณะกรรมการมีมติ
รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุมให้สั้น กระชับ และได้ใจความที่สมบูรณ์
ทั้งนี้เพื่อหากมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ จะได้เป็นที่ทราบและเข้าใจร่วมกัน
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มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2562
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศของผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา
ภูมิหลัง
นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้รับอนุมัติ
ให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของสถาบันฯ จึงขอรายงานผลการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมดังนี้
1. การเดิน ทางเพื่อเข้าร่ว มประชุมเตรียมการสาหรับการประชุม The Fifteenth Session of
the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD XV) ณ ก ร ุง ม ะ น ิล า
ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2562
2. การเดิน ทางเพื่อ เข้า ร่ว มการประชุม Xiong’An International Health Forum ณ เมือ ง
สงอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของผู้อานวยการ โดยการรายงานครั้ง
ต่อไปขอให้ปรับรูปแบบการรายงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เรื่องที่ 3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและติดตามการ
ดาเนินงานของสถาบัน
ภูมิหลัง
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ และคณะทางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
และติดตามการดาเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยได้มอบ
นโยบาย 6 ข้อ ดังนี้
1. ในด้านการศึกษา ครูเป็นบุคลากรที่สาคัญ องค์ความรู้จากครูจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชน
ได้ก้าวไกล โครงการของ สคพ จึงควรให้ความสาคัญกับครูในพื้นที่
2. ปั ญ หาโลกร้ อ นเป็ น ประเด็น อุ บั ติใ หม่ ที่เ ราก าลั งเผชิญ อยู่ สคพ จะช่ว ยบรรเทาปั ญ หาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและกาลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. ASEAN และ RCEP 16 ประเทศ สคพ จะเข้ามาเกี่ยวข้องในความร่วมมือนี้ได้อย่างไร
4. ภัยพิบัติ เกิดพายุและอุทกภัยในปี 2562 และในกรณีน้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
อานาจเจริญ เราจะมีมาตรการใดในการเตรียมการ ลดผลกระทบและแจ้งเตือนภัยผู้ประกอบการ
5. เห็นด้วยกับการเกษตรแนวตั้ง เพื่อทาให้การตลาดดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. สุขภาพดี ไม่มีขาย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ สคพ ทางานและดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุลย์แบบ
Work-life Balance
ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะได้ลงพื้นที่และได้พบเห็นปัญหาของประเทศ และ
เห็นควรให้ สคพ พิจารณา
1. การสนับสนุนงานวิจัย เมื่อได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วควรนาเสนอสภาผู้แทนราษฎรและจังหวัด
เพื่อทราบและพิจารณานาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
2. การสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาเป็นวาระสาคัญ
3. การพัฒนาศักยภาพทางการค้า ให้ สคพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์
ในส่วนกลางและพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่
4. กรณีประเด็นอุบัติใหม่ เช่น สงครามการค้า ควรจัดให้มี War-room เพื่อระดมสมองและเตรียม
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. ขอให้ สคพ สนั บ สนุ น ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร เข้ า ร่ ว มประชุ ม เกี่ ย วกั บ งานประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
กระทรวงซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ที่สองของแต่ละเดือน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่และชมสถานที่ทางานของทุกสานัก และ
พบว่ามีพื้นที่ทางานค่อนข้างจากัด จึงได้ มีบัญชาให้ผอ. สคพ มีหนังสือถึงท่านเพื่อพิจารณาให้ความสนับสนุนใน
เรื่องพื้นที่ทางานของ สคพ เพิ่มเติม
ประเด็นเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุ การสรุป ประเด็น การรับนโยบายจากรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันเพื่อโปรดทราบ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
กับงานของสถาบันต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ โดยให้นาข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะข้างต้นไปพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้หากข้อคิดเห็น
ใดที่ ตรงกับพันธกิจของสถาบัน ให้พิจารณาดาเนินการก่อน
เรื่ อ งที่ 3.3 Draft Proceeding งานสั ม มนาวิ ช าการเวที ก ารประชุ ม ระดั บ ภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยการค้ า และ
การพัฒนา ประจาปี 2562 (Trade and Development Regional Forum 2019)
ภูมิหลัง
สถาบั นระหว่างประเทศเพื่อการค้า และ การพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ The United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการ
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พั ฒ นา ประจ าปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) ภายใต้ หั ว ข้ อ “การค้ า
เทคโนโลยี และความตึง เครี ย ดในอนาคต: โอกาสและภั ยคุ กคามไร้ข อบเขต” (Trade, Technology and
Future Tension : Limitless Opportunities and Threats) เมื่อวั นจั นทร์ ที่ 2 กัน ยายน 2562 ณ โรงแรม
แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในประเด็นโอกาสและ
การคุกคามที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางภาวะความตึงเครียดทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่กาลัง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมกับแนวโน้มการอุบัติ ขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นมากมาย
การจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจาปี 2562”
(Trade and Development Regional Forum 2019) ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 : Public Forum โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อ (Session) ดังนี้
 Session 1: Digitalization and (Technology) Determinism in the Age of
Dematerialization and Demonetization of International Trade
 Session 2: Artificial Intelligence (AI) and the Challenges of Tomorrow
 Session 3: Technology driven Society or Society driven Technology?
 Session 4: Perspectives and Experiences on Inclusive Trade and Development:
From Capacity Building to Technology Policy and Legal Framework
กิจกรรมที่ 2 : Dinner Talk โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อ (Session) ดังนี้
 Seminal Address: Beyond GDP: Prioritization of Well Being in the Age of
Artificial Intelligence
 Pivoting Asia’s Leadership in Technology Diplomacy and Addressing Current
Trade Tensions (Fireside Chat)
ประเด็นเพื่อทราบ
สถาบันฯ ได้ว่าจ้าง นายชเนฏฐวัลลภ ณิโคลัส ขุมทอง เป็นผู้รับจ้างจัดทารายงาน Proceeding การ
สัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภ าคว่าด้ว ยการค้าและการพัฒ นา ประจาปี 2562” (Trade and
Development Regional Forum 2019) ซึ่งในเบื้องต้น ผู้ รับจ้างได้ดาเนินการส่ งมอบงานงวดที่ 1/2 (ร่าง)
รายงานฉบับสมบูรณ์มายังสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้อานวยการ ได้จัดส่งตัวอย่างรูปแบบการจัดทารายงานของกระทรวงการต่างประเทศ
ฉบั บ FINAL REPORT เรื่ อ ง “CYBERSECURITY IMPLICATIONS ON PEACE & SECURITY IN THE ASEAN
REGION” ซึ่งได้รับคาแนะนาจากกรรมการสถาบันฯ และเห็นว่าควรจะต้องดาเนินการจัดทารายงานตามรูปแบบ
ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ สถาบันฯ ได้ประสานให้ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทารายงาน และผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
มายังสถาบันฯ ได้เฉพาะในส่วนที่แล้วเสร็จในขณะนี้ ได้แก่ Introduction, Opening Speech และ Session 1
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง จะดาเนินการจัดทารายงาน Proceeding ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย
Session 1 – 4 และ Session Dinner Talk ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 และสถาบั น ฯ
จะดาเนินการเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์ต่อไป
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หมายเหตุ : ดาวน์โหลดเอกสาร
1. รายงาน เรื่อง “CYBERSECURITY IMPLICATIONS ON PEACE & SECURITY IN THE
ASEAN REGION” ของ กระทรวงการต่างประเทศ ตาม QR Code ด้านล่างนี้

2. (ร่าง) รายงาน Proceeding การสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา ประจาปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) ตาม
เอกสารแนบ 1 และ 2 ตาม QR Code ด้านล่างนี้

ข้อคิดเห็นที่ประชุม
สถาบันควรดาเนินการจัดพิมพ์รายงาน Proceeding เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง เป็นต้น โดยตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม
และรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์และช่องทางอื่นของสถาบัน
มติที่ประชุม
รับทราบ และนาข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
เรื่องที่ 3.4 รายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน Trade & Development Regional Forum 2020
ภูมิหลัง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ได้เห็นชอบในหลักการสาหรับแนวทางความร่วมมือระหว่าง ITD, United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) และ International Ocean Institute (IOI) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ซึ่งเป็นแนวทางในการเตรียมจัดงาน Trade and Development Regional Forum 2020
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ท า Draft Training Program และ Draft Trade and Development
Regional Forum 2020 & Exposition 2020 เบื้องต้นแล้ว จึงขอรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อโปรดทราบ
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มติที่ประชุม
รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนถึงเหตุผลความจาเป็น ประโยชน์ต่อการ
ที่จะเป็นเจ้าภาพให้กับหน่วยงาน International Ocean Institute (IOI) รวมถึงให้คานึงถึงความสอดคล้องทาง
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่ องที่ 4.1 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (วาระลับ)
เรื่องที่ 4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ (วาระลับ)
เรื่องที่ 4.3 รายงานการกากับดูแลกิจการไตรมาส 4 ประจาปีงบประมาณ 2562
4.3.1 รายงานด้านการติดตามผลการดาเนินงาน
ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการกากั บดูแ ลกิ จการ ด้านภารกิจ หลั ก ไตรมาสที่ 4 ประจาปี
งบประมาณ 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดาเนินงาน ในคราว
การประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมโดย
สรุปดังต่อไปนี้
ข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดาเนินงาน
กิจกรรมบริการวิชาการ (วิจัย)
1. สถาบันควรดาเนินโครงการวิจัยด้วยบุคลากรของสถาบันให้มากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน โดยอาจจ้างนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมดาเนินงานวิจัย
2. โครงการวิจัยที่ทางสถาบันดาเนินการเอง ควรดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) โครงการที่ได้รับ
จัดสรรจากงบเงินอุดหนุนประจาปี ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดมาจากความริเริ่มของสถาบัน และ 2) โครงการที่ได้รับงบ
เงินสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งควรเกิดจากความน่าเชื่อถือทางวิชาการของสถาบัน
3. โครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2563 ที่มีแผนจะจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาดาเนินการ
ควรจัดเตรียมขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) และเอกสารอื่นๆ ให้พร้อม เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทันทีที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้
กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
1. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลของการอบรมที่เป็นผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน มากกว่า KPI
ด้านจานวนผู้เข้าอบรม
2. ควรพิจารณาให้กิจกรรมอบรม ประชุม/สัมมนา เชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของสถาบัน ซึ่งควรเร่ง
ทาเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้สาเร็จ เพื่อให้สามารถทบทวนกลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อทุกอย่างชัดเจน
แล้ว กิจกรรมอบรม ประชุม/สัมมนา อาจไม่จาเป็นต้องจัดจานวนมาก แต่เลือกจัดกิจกรรมที่ตรงเป้าหมาย
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กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. ควรดาเนินการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดงานต่างๆ เป็นลักษณะ Policy Paper ที่เน้นการ
สรุปประเด็นเชิงนโยบายที่มีนัยสาคัญ ข้อสังเกต และข้อชี้แนะทางนโยบายสาหรับภาครัฐซึ่งสามารถนาเสนอเป็น
รายไตรมาส
2. ควรนาเสนอรายงานผลหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
เปิดประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งการเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ จะช่วยให้สถาบันเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการมากขึ้น
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
1. การพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของสถาบันควรพัฒนาให้น่ าสนใจ ใช้งานง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วน และ
ทันสมัย รวมทั้งควรมีการเผยแพร่รายงานการประชุม หรือสรุปผลการประชุมจากกิจกรรม/โครงการของสถาบัน
2. สถาบันควรคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้านการบริหารจัดการสารสนเทศให้มากกว่า
นี้ โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการสนับสนุนงานประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ควรดาเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และให้ความสาคัญกับ
การดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2563
2. ควรคานึงถึงการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องโครงสร้าง
เงินเดือน สวัสดิการ การสร้างบรรยากาศการทางาน และความสุขของผู้ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดาเนินงาน
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ
2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุ การเสนอ โดยให้นาข้อคิดเห็นไปพิจารณาดาเนินการ และนาเสนอรายงานผลฯ ต่อ
คณะกรรมการสถาบันต่อไป
ประเด็นพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
และติดตามผลการดาเนินงาน พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ควรควบคุม/บริหารจัดการงบประมาณด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความประหยัด
และความคุ้มค่า โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ
2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้นาข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
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4.3.2 รายงานด้านการตรวจสอบ
4.3.2.1 รายงานด้านการตรวจสอบภายใน
ภูมิหลัง
ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62 – ก.ย.62) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ ต รวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตาม
แผนงานฯดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจาปี ปีงบประมาณ 2562 ของ
สานักบริหารและจัดทารายงานผลการสอบทานแล้วเสร็จตามแผนงาน
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562 ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบฯ จานวน 1
รายงาน
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจาปี ปีงบประมาณ 2562 และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจาปี ปีงบประมาณ
2562 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในนาเสนอ
4.3.2.2 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562
ภูมิหลัง
สถาบันได้จัดทารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงินไตรมาสที่ 4
ประจาปีงบประมาณ 2562 และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในนาเสนอ
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4.3.2.3 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 และ 2561 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ภูมิหลัง
ตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ
2560 และ 2561 และได้ ส่ งรายงานการประเมินผลการใช้จ่า ยเงิน และทรัพย์ สิ น ส าหรั บปีสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30
กันยายน 2560 และ 2561 เพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วแจ้งให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบ
ภายใน 60 วัน นั้น
สถาบัน ได้ดาเนินการตอบข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิ น
ดังกล่าวและได้ส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สานักบริหารได้นาเสนอรายงานสรุปการตอบข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการตอบข้อเสนอแนะของรายงาน
การประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ส าหรั บปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 30 กั นยายน 2560 และ 2561และให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบการตอบข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในนาเสนอ
4.3.2.3 รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2562
ภูมิหลัง
มติที่ป ระชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค.62 คณะกรรมการ
สถาบันได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2562
สานักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้จัดส่ง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ทุกสานักพิจารณาดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้หัวข้อในความรับผิดชอบแล้ว เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้ประชุมคณะทางานฯ เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และได้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ สานักยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้นาเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
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ประเด็นเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2562และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ
ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ
2562 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในนาเสนอ
เรื่องที่ 4.4 การจัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก สาหรับงวดปีบัญชี 2563
ภูมิหลัง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2544 มาตรา 32 ก าหนดให้ ใ นทุ ก รอบปี ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าด้วยการใช้จ่ายดังกล่ าวเป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ประหยั ด และได้ ผ ลตามเป้ า หมายเพี ย งใด แล้ ว ท ารายงานผลการสอบบั ญ ชี เ สนอต่ อ
คณะกรรมการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วาระที่ 4.7 การ
จัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก เห็นชอบให้สถาบันฯจัดหาบุคคลภายนอกเป็น ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 3.2
การจัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก เห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของสถาบัน ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒ นา(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2563 แทน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากมีข้อเสนอที่เป็นไปตามเกณฑ์และขอบเขตการว่าจ้าง อีกทั้งมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบหน่ วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็น
จานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และให้เลขานุการนาเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมถึงให้สถาบันเสนอชื่อผู้สอบ
บัญชีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนลงนามใน
สัญญาจ้างผู้สอบบัญชี
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท สานักงานสามสิบ
สี่ ออดิต จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ 2563 แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามข้อเสนอของผู้สอบบัญชีและเอกสารประกอบการ
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พิจารณา และขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังกล่าว เป็นจานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่ง
แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้สถาบัน ฯเสนอชื่อผู้ส อบบัญชี บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด ต่อ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี โดยให้สถาบันฯ
ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
เห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด เป็น ผู้สอบบัญชี ของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา(องค์ ก ารมหาชน) ประจ าปี ง บประมาณ 2563และอนุ มั ติ ง บประมาณ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังกล่ าว เป็ นจานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ว น) ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอและให้สถาบันฯดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ภายในเวลาที่กาหนด
เรื่องที่ 4.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ภูมิหลัง
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้
การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ โดยใช้การจัดฝึกอบรม การสัมมนา การ
สนับสนุนการวิจัย และการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดัง กล่าว
ซึ่งการดาเนิน งานที่ผ่ านมา สถาบั น มีบ ทบาทในการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของ
บุ ค ลากรในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง จั ด สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้ างความเข้มแข็งในมิติการค้า การลงทุน และการพัฒ นา นอกจากนี้ ยังได้มีการดาเนิน
โครงการศึกษาวิจัยในประเด็นด้านนโยบายการค้า การลงทุน และนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศกาลังพัฒนาในระดับภูมิภาค
แม้ว่าสถาบันจะดาเนินการตามวัตถุประสงค์มาแล้วในระยะหนึ่งและได้บรรลุภารกิ จหลักดังปรากฏ
ตามผลงานที่ผ่านมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันยังต้องการเติบโตเป็นที่รู้จักและยอมรับในทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการเป็นที่รู้จักจากประเทศอื่นๆ ในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค ดังนั้น
สถาบันจึงมีความจาเป็นต้องมีการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนามาใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 – 2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป
ข้อเท็จจริง
ในการจัดทายุทธศาสตร์ของสถาบั นระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2564
– 2565 ได้ดาเนินงานตามขอบเขตงานที่สาคัญ ดังนี้
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1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงภารกิจของกับนโยบายของประเทศที่สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ, ประเทศไทย 4.0, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
และนโยบายรัฐบาล
2. จัดประชุมกลุ่ มย่ อย เพื่อปรั บปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปีให้ เป็นไปตาม
หลักการและมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา
3. นาเสนอ (ร่าง) แผนยุ ทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)
4. จัดทาเอกสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปรับปรุงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการจึงเรี ยนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา ประจ าปี พ.ศ. 2564-2565 และให้ ค วามเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานต่อไป
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. การเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี สถาบันควรกาหนดความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ให้เข้ากับแผนแม่บทที่ 2
ประเด็นการต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ไม่จาเป็นต้องยึดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามกระทรวงพาณิชย์
2. ควรแยกพั น ธกิ จ ของสถาบั น ออกมาจากตารางแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น และควรปรั บ
เป้าประสงค์ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
3. ในเป้าประสงค์ที่ 2 ไม่ควรใช้คาว่า “เพื่อยกเลิกข้อจากัดทางการค้า” เนื่องจากสถาบันไม่สามารถ
ยกเลิกข้อจากัดได้เอง แต่ควรใช้คาว่า “เสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะเพื่อลดข้อจากัดทางการค้า ” และควรให้
ความสาคัญกับการลดข้อจากัดทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการวิจัยในประเด็นที่
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคต้องปรับตัวก่อนการลงนามความตกลง RCEP
4. ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควรพิจารณาว่า สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญมากกว่าสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลโดยตรงอย่างไร
5. ในพันธกิจที่ 3 ควรใช้คาว่า “ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค” และในกลยุทธ์ที่ 3.1 ไม่ควรจากัด
เฉพาะประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) แต่ควรใช้คาที่สามารถเชื่อมโยงกับอนุภูมิภ าคอื่นๆ ซึ่ง
ครอบคลุ มมากกว่า BIMSTEC โดยการพัฒ นาความร่ว มมือนี้ควรใช้วิธีการถอดบทเรียน (lesson learned)
รวมทั้งอาจเพิ่มกลยุทธ์ที่ 3.3 ในประเด็นเกี่ยวกับ Blue Economy ก็ได้
6. ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรมีคาว่า “Sustainability Policy” ในระดับกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นความ
ร่วมมือทางการค้ายุคใหม่ จึงจาเป็นต้องปูพื้นฐานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามข้อคิดเห็นที่ประชุม และ
นามาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องที่ 4.6 การประเมินองค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภูมิหลัง
สานักงาน ก.พ.ร. ได้นาส่งหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ด่วนมาก ที่ นร1208/573 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กาหนดให้
องค์การมหาชนจั ดทา (ร่ าง) การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน หรือประธานกรรมการองค์การมหาชน และส่งกลับมายังสานักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
โดยการกาหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ
นโยบาลรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) คาสั่ง/ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ
กาหนดประเด็นที่เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 1 ประเด็น คือ
1) การกาหนดให้มีตัวชี้วัดผลกระทบเพื่อติดตามผลสาเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (Monitoring
KPI) เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สะสมส าหรั บ การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ในการจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนทุ ก 5 ปี ตามรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในวาระแรกกาหนดประเมินความคุ้มค่าเมื่อครบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
2) ปรับรายละเอียดในองค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ มีเกณฑ์การประเมินการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสาคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย โดยให้
องค์มหาชนกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ และสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้ต่อเนื่อง ในระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
ข้อเท็จจริง
สถาบันฯ ได้นา (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของ สคพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ประธาน
คณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ (บันทึกข้อความที่ สส 59 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562)
ประเด็นพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อเสนอ
ตัวชี้วัดของ สคพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัดของ สคพ. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอใน (ร่าง) การประเมินองค์การ
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน (วาระลับ)
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป และกาหนดให้มีการประชุมในวันที่
8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
มติที่ประชุม
รับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 โดยกาหนดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์
เลขานุการปริหาร
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์
ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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