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คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 4/2562 
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 (เวลา 14.30 – 18.00 น.) 

ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 
 

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

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล กรรมการ 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. คุณพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์     กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10.นางปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการ (วิชาการ)   
รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ 
 
กรรมการที่ลาประชุม 
ไม่มี 
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ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
2. นายวิมล ปั้นคง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
3. นายภานุมาส  เทพทอง ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
4. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้จัดการกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน 
5. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
6. นายสาธิต แก้วรัศมี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ร.อ.ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู นักกฎหมาย 
8. นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
9. นายเก่งกาจ โชติธนญาณาธร นักบริหารโครงการ 
10.นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นายธวัชชัย เชาวลิต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
          ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที ่3/2562 
             (วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562) 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันอังครที่ 14 พฤษภาคม 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 249 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562) โดยมีกรรมการขอ
แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. หน้าที่ 6 เรื่องที่ 3.1 ประเด็นเพ่ือทราบ (ร่าง) หัวข้อการจัดสัมมนาวิชาการฯ บรรทัดที่ 19       
ขอแก้ไขปี ค.ศ. จากเดิม “1999” แก้เป็น “1989” 

2. หน้าที่ 7 เรื่องที่ 3.1 ประเด็นเพ่ือทราบ (ร่าง) หัวข้อการจัดสัมมนาวิชาการฯ บรรทัดที่ 21       
ขอแก้ไขข้อความ จากเดิม “towfold” แก้เป็น “twofold” 

3. หน้าที่ 10 เรื่องที่ 3.1 ประเด็นเพ่ือทราบ (ร่าง) หัวข้อการจัดสัมมนาวิชาการฯ บรรทัดที่ 8       
ขอแก้ไขข้อความ จากเดิม “form” แก้เป็น “from” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2562     
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วตามที่แนบมา 

 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2562 ตามท่ีได้ปรับแก้ 
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วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 การสรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ภูมิหลัง 

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การสรรหา
ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการใช้
คณะอนุกรรมการสรรหาชุดเดิม โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทาบทามอนุกรรมการสรรหาแต่ละคน ถ้าหาก
ทุกท่านพร้อมและตกลงเป็นอนุกรรมการสรรหา ให้เสนอชื่อในการประชุมครั้งถัดไปเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561 แต่หากมีท่านใดไม่สะดวกหรือปฏิเสธ ก็จะ
พิจารณารายชื่อตามท่ีคณะกรรมการจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
ข้อเท็จจริง 

1. ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการสอบถามคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการคณะเดิม จ านวน 
5 คน ดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการทุกท่านยินดีและพร้อมรับการแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
 2. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายเลขานุการ  
ได้ด าเนินการส่งหนังสือเชิญอนุกรรมการสรรหาเดิมทุกท่าน ตามหนังสือที่  สคพ  204 - 208 ลงวันที่                 
22 พฤษภาคม 2562 (เอกสารแนบ 1) 
 3. ส านั กงาน ก .พ .ร .  มีหนั งสื อที่  นร  1207/2133 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2562  เรื่ อ ง  
การมอบหมายผู้แทน โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน 
เป็นผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. และนางสาววสุณี มักผล นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษเป็นผู้แทนส ารอง 
(เอกสารแนบ 2)            
 4. กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ กต 0703/649 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง อนุญาตให้
ข้าราชการในสังกัดเป็นอนุกรรมการสรรหา โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้อง
ต่อการให้นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (เอกสารแนบ 3)         
        
ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561           
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 ข้อ 6  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนห้าคน ประกอบด้วย   
  (1)  ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง  
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสี่ คน เป็นอนุกรรมการสรรหา ซึ่ งแต่ งตั้ งจากผู้ มี ความรู้   
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน การพัฒนา 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน และต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองและ    
ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ โดยในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วย      
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาตาม (2) คนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และมีความเหมาะสมเป็นประธานอนุกรรมการสรรหา
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ ง เจ้ าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่ ง เป็นเลขานุการ และแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น        
 ข้อ 10 คณะอนุกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้    
  (1)  สรรหาผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่จะเสนอชื่อเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
  (2) รวบรวมรายชื่อผู้ เข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความรู้           
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสรรหาต่อไป 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา           
  เพ่ือให้การสรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561  ฝ่ายเลขานุการ 
จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้     
 1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   ประธานอนุกรรมการ    
 2. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง   อนุกรรมการ     
 3. นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร  อนุกรรมการ     
 4. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล  อนุกรรมการ     
 5. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.  อนุกรรมการ    
 6. ผู้อ านวยการส านักบริหาร  เลขานุการ     
 7. ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ      
 8. นักกฎหมาย    ผู้ช่วยเลขานุการ     
 โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามข้อ 10 ของระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 
2561 และตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา    
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ข้อคิดเห็นที่ประชุม            
  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าอ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาตามข้อ 10 (2)  
ในประเด็น “เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสรรหาต่อไป” ไม่ควรมีค าว่า “สรรหา” เนื่องจาก
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหาประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนาแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการต่อไป แต่เนื่องจากหน้าที่และอ านาจตามข้อ 10 ของระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดข้อความตอนท้ายใน (2) ไว้ชัดเจนว่า “เสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสรรหาต่อไป” เพ่ือให้คณะอนุกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจตามที่ระเบียบ
ดังกล่าวก าหนดไว้ เห็นควรให้ใช้ข้อความตามที่กฎหมายก าหนด แต่ทั้งนี้ขอให้เพ่ิมความในข้อ 13 ของระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561 ไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาให้ชัดเจนต่อไป 
 
มติที่ประชุม            
 1. เห็นชอบรายชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ   
สรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์    ประธานอนุกรรมการ   
  2. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง   อนุกรรมการ    
  3. นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร   อนุกรรมการ    
  4. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล  อนุกรรมการ    
  5. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.   อนุกรรมการ    
  6. ผู้อ านวยการส านักบริหาร   เลขานุการ    
  7. ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยเลขานุการ    
  8. นักกฎหมาย ส านักผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยเลขานุการ    
  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามความในข้อ 10 และข้อ 13 ของระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ  
เพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2561         
 2. คณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมความในข้อ 13 ของระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
พ.ศ. 2561 ไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
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 3. ให้แก้ไขข้อความตามที่ได้รับแจ้งในที่ประชุมและตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่ง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
ให้เรียบร้อย โดยให้ส านักผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบก่อนน าเสนอประธานกรรมการลงนามในค าสั่งต่อไป 
 
เรื่องที่ 4.2 ร่างสัญญาจ้างและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันระหว่าง
 ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ภูมิหลัง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา       
  1. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก คือ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ และก าหนดอัตราเงินเดือนเดือนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) บวกประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่จ่ายเป็นตัวเงิน (cash allowance) อีกไม่เกินร้อยละ 25 ของ
เงินเดือนประจ าเป็นค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนาเสนอ 

2. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ       การ
พัฒนา พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป 
 
ข้อเท็จจริง 
 1. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณา เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด
และผลผลิตให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมและเป็นรายปี เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา สอดคล้องตามประเด็นข้อสังเกตของส านักงาน 
ก.พ.ร. (เอกสารแนบ 1) พร้อมทั้งได้พิจารณาร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนาร่วมด้วยและเห็นว่าควรให้ปรับแก้ไขรายละเอียดบางประเด็น ดังนั้น เพ่ือ ให้สัญญาจ้างมีความ
เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นธรรมต่อคู่สัญญา คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาร่างสัญญาจ้าง
ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาก่อนน าส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไป
 2. คณะอนุกรรมการกฎหมายได้นัดประชุมและร่วมพิจารณาร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และ 
มีมติในที่ประชุมดังนี้            
 2.1 ให้แก้ไขร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ในบางประเด็นเพ่ือให้มีความเหมาะสมชัดเจน เป็นธรรมและสอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด  
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 2.2 ให้น าร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ที่แก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
 1. ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วย  
การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561       
 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้อ านวยการให้รัฐมนตรีรับทราบพร้อมกับ
ร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
      
 ประเด็นเพื่อพิจารณา          
 เพ่ือให้การเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบพร้อมกับร่างสัญญาจ้างและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง) เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา       
 1. ร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ฉบับเดิมและ    
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม          
  2. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา  
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 1. ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้      
   1.1  สัญญานี้ท าขึ้น ณ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ต้ังอยู่ที่ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ 
การพัฒนา (องค์การมหาชน) โดย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการ
และผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (คณะกรรมการฯ)  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ อายุ 60 ปี บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่ 3 1012 02229 46 1 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 77/664 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 แก้ไขเป็น           
 สัญญานี้ท าขึ้น ณ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ตั้ งอยู่ที่ 
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
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กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่     เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ  
การพัฒนา (องค์การมหาชน) โดย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ ท าหน้าที่
ประธานกรรมการ ในฐานะประธานกรรมการและผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ  
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (คณะกรรมการฯ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายเชิดศักดิ์  
วีระพัฒน์ อายุ 60 ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ 3 1012 02229 46 1 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 77/664  
ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง           
 1.2 ข้อ 2.5  ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้และภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน หลังจาก 
สัญญานี้ได้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับจ้างจะไม่กระท าการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดหรือประกอบกิจการอื่น
ใด อันมีสภาพอย่างเดียวกับหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ว่าจ้างหรือมีผลประโยชน์ได้เสียใน
กิจการที่ท ากับผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการรับจ้าง การเป็นกรรมการ การเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ร่วม
ลงทุน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่
เป็นการกระท าท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง       
 แก้ไขเป็น           
 ข้อ 2.5 ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้และภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน 1 (หนึ่ง) ปี หลังจาก
สัญญานี้ได้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับจ้างจะไม่กระท าการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดหรือประกอบกิจการอื่น
ใด อันมีสภาพอย่างเดียวกับหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ว่าจ้างหรือมีผลประโยชน์ได้เสียใน
กิจการที่ท ากับผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการรับจ้าง การเป็นกรรมการ การเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ร่วม
ลงทุน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่
เป็นการกระท าท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง       
 1.3 ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน      
 ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการฯ จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกปีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เว้นแต่ในปีแรกของการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในรอบหกเดือนแรกด้วยและผู้รับจ้างจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานดั งกล่าว 
ทั้งนี้ รายละเอียดในการประเมินรอบหกเดือนแรกให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา      
 หากผู้รับจ้างผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบหกเดือนแรกของปีแรกแล้ว จะต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบหกเดือนหลังของปีแรกและในรอบปีที่สอง ปีที่สาม ปีที่สี่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ จะก าหนดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญา   
 แก้ไขเป็น           
 ข้อ 4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน        
 ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการฯ จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกปีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ส าหรับเว้นแต่ในปีแรกของการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในรอบหกเดือนแรกด้วยและผู้รับจ้างจะต้องผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดในการประเมินรอบหกเดือนแรกให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา    
 หากผู้รับจ้างผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบหกเดือนแรกของปีแรกแล้ว จะต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งถัดไปตามรอบปีงบประมาณในรอบหกเดือนหลังของปีแรกและในรอบปีที่สอง ปีที่
สาม ปีที่สี่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ จะก าหนดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สัญญา            
 1.4 ข้อ 5.3 หากผู้ว่าจ้างต้องการบอกเลิกการจ้างก่อนครบก าหนดเวลาตามข้อ 1.1 โดยที่ 
ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้รับจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยผู้ว่าจ้าง  
จะจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายของผู้รับจ้างคูณด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่แต่ไม่เกิน  
6 (หก) เดือน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับหรือระเบียบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดและให้ใช้หลักเกณฑ์และ 
วิธีดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย       
 กรณผีู้รับจ้างประสงค์จะลาออกตาม 5.1 (3) ก่อนครบระยะเวลาตามข้อ 1.1 โดยมีเหตุอันสมควร 
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการของผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนและจะหยุดการปฏิบัติงาน
และออกจากงานได้เม่ือได้รับอนุญาตให้ลาออก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยับยั้งการลาออกดังกล่าวได้ไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน
นับแต่วันยื่นใบลาออก เว้นแต่การลาออกไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการในองค์กร ตามรัฐธรรมนูญหรือ
เพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างขอลาออก    
 แก้ไขเป็น           
 ข้อ 5.3 หากผู้ว่าจ้างต้องการบอกเลิกการจ้างก่อนครบก าหนดเวลาตามข้อ 1.1 โดยที่ผู้รับจ้าง
ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้รับจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายของผู้รับจ้างคูณด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่แต่ไม่เกิน 6 (หก) 
เดือน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับหรือระเบียบที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดและให้ใช้หลักเกณฑ์และ 
วิธีดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย       
 กรณีผู้ รับจ้างประสงค์จะลาออกตาม 5.1 (3) ก่อนครบระยะเวลาตามข้อ 1.1 โดยมี 
เหตุอันสมควร ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการของผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนและจะหยุด 
การปฏิบัติงานและออกจากงานได้เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาออก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยับยั้งการลาออกดังกล่าวได้ไม่เกิน  
90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันยื่นใบลาออก เว้นแต่การลาออกไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการในองค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างขอลาออก 
 2. ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรให้แก้ไขค าผิดในเอกสารวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ผลผลิตและกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา    
โดยมีรายละเอียด ดังนี้           
  มาตรา 24  ผู้อ านวยการมีอ านาจ       
  (1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวิจัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนด  
  (2) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศหรือมติที่คณะกรรมการก าหนด      
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 แก้ไขค าผิด           
 มาตรา 24  ผู้อ านวยการมีอ านาจ       
  (1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวิจัยวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนด  
  (2) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศหรือมติที่คณะกรรมการก าหนด      
   
มติที่ประชุม            
 1. เห็นชอบร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาที่ได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นที่ประชุม         
 2. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา และแก้ไขค าผิดในเอกสารวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบ
วงเงินค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา     
 3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการ ท าหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และออกค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 
เรื่องท่ี 4.3  การน าเสนอแผนการด าเนินงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน 
     ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ภูมิหลัง 
 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้
คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สคพ. พิจารณาก าหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  
 2. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สคพ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
เห็นชอบให้ก าหนดหัวข้อเป็นแนวทางให้ผู้อ านวยการสถาบันน าเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการสถาบัน ระยะ      
3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้  
 2.1 การเข้าท างานใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือรับโจทย์เกี่ยวกับการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศ น าไปสู่การปรับยุทธศาสตร์องค์กร 
 2.2 การเป็นผู้น า/ ศูนย์กลางในระดับภูมิภาคทางด้านการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการค้า        
การลงทุนระหว่างประเทศ 
                  2.3 การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
         2.4 การปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร 
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 โดยมอบฝ่ายเลขานุการนัดหมาย นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ผอ.
สคพ. เข้าพบคณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สคพ. เพ่ือรับทราบหัวข้อในการน าเสนอแนวทางการบริหารงานเพ่ือ
จัดท าแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 3. นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สคพ. รับทราบหัวข้อในการน าเสนอ
แผนการด าเนินงานฯ (ตามข้อ 2) ในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สคพ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่     
7 มิถุนายน 2562             
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา   
 ฝ่ายเลขานุการได้นัดหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สคพ.    
เข้าพบคณะกรรมการสถาบันเพ่ือน าเสนอแผนการด าเนินงานระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 
 เวลา 17.18 น. นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สคพ. แสดงวิสัยทัศน์
และน าเสนอแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบัน 
  
มติที่ประชุม   

 ที่ประชุมรับทราบการน าเสนอแผนการด าเนินงานของ นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ พร้อมให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งเลื่อนก าหนดการจัดงานสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2562”  (Trade and Development Regional Forum 2019) จากเดิมวันที่ 
22 กรกฏาคม 2562 เป็นวันที่  2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ (สถานที่คงเดิม)                
โดยรายละเอียดจะขอน าเสนอท่ีประชุมทราบอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป  
   
ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 
นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์          นางปิยะพร เอ่ียมฐิติวัฒน์ 
       เลขานุการปริหาร                 รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม       ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


