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คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 8/2562 
วันพฤหัสบดีที ่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 
ผู้อ านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 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 

ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา   
 

กรรมการที่ลาประชุม 
 ไม่มี 
 
 
 



2 
 

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายมนู สิทธิประศาสน์ ที่ปรึกษา 
2. นายชุมเจธว์ กาญจนเกษร ที่ปรึกษา 
3. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
4. นายวิมล ปั้นคง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
5. นางสาวสุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า

 และการพัฒนา 
6. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้จัดการกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน 
7. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
8. นายนันทวุฒิ นุ่นสพ ผู้จัดการกลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้ 
9. นางสาววนิดา อยูไทย นักบัญชี 
10.นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
11. นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน นักวิเคราะห์งบประมาณ 
12. นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นายปวิธ ดวงสนิท นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด นักกฎหมาย 
15.  นางสาวตัณฑิตา สุโขบล นักบริหารโครงการ 
16. นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17.นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
18. นายวานิตย์ สิมงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
         ไม่มี 
      
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที ่7/2562 
             (วันพฤหัสบดทีี่ 10 ตุลาคม 2562) 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้ าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) คณะกรรมการมีมติ
รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมให้สั้น กระชับ และได้ใจความที่สมบูรณ์ 
ทั้งนี้เพ่ือหากมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ จะได้เป็นที่ทราบและเข้าใจร่วมกัน 
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มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2562  
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศของผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ

การค้าและการพัฒนา  
ภูมิหลัง 

 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ได้รับอนุมัติ
ให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของสถาบันฯ จึงขอรายงานผลการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมดังนี้ 

1. การเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม 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. การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุม Xiong’An International Health Forum ณ เมือง    
สงอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2562 
  
มติที่ประชุม 
 รับทราบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของผู้อ านวยการ โดยการรายงานครั้ง
ต่อไปขอให้ปรับรูปแบบการรายงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
 
เรื่องท่ี 3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและติดตามการ 
   ด าเนินงานของสถาบัน 
ภูมิหลัง 
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ และคณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย 
และติดตามการด าเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยได้มอบ
นโยบาย 6 ข้อ ดังนี้ 

1. ในด้านการศึกษา ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญ องค์ความรู้จากครูจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชน
ได้ก้าวไกล โครงการของ สคพ จึงควรให้ความส าคัญกับครูในพื้นที ่

2. ปัญหาโลกร้อนเป็นประเด็นอุบัติใหม่ที่เราก าลังเผชิญอยู่ สคพ จะช่วยบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและก าลังจะเกิดข้ึนได้อย่างไร 

3. ASEAN และ RCEP 16 ประเทศ สคพ จะเข้ามาเก่ียวข้องในความร่วมมือนี้ได้อย่างไร 
4. ภัยพิบัติ เกิดพายุและอุทกภัยในปี 2562 และในกรณีน้ าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด

อ านาจเจริญ เราจะมีมาตรการใดในการเตรียมการ ลดผลกระทบและแจ้งเตือนภัยผู้ประกอบการ 
5. เห็นด้วยกับการเกษตรแนวตั้ง เพ่ือท าให้การตลาดด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



4 
 

6. สุขภาพดี ไม่มีขาย จึงขอให้เจ้าหน้าที่  สคพ ท างานและดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุลย์แบบ 
Work-life Balance 

 
ข้อเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษา 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้ลงพ้ืนที่และได้พบเห็นปัญหาของประเทศ และ
เห็นควรให้ สคพ พิจารณา 

1. การสนับสนุนงานวิจัย เมื่อได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วควรน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและจังหวัด
เพ่ือทราบและพิจารณาน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. การสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาเป็นวาระส าคัญ 
3. การพัฒนาศักยภาพทางการค้า ให้ สคพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ 

ในส่วนกลางและพาณิชย์จังหวัดในพ้ืนที่ 
4. กรณีประเด็นอุบัติใหม่ เช่น สงครามการค้า ควรจัดให้มี War-room เพ่ือระดมสมองและเตรียม

หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5. ขอให้ สคพ สนับสนุนฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงซึ่งจัดให้มีข้ึนในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ที่สองของแต่ละเดือน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่และชมสถานที่ท างานของทุกส านัก และ

พบว่ามีพ้ืนที่ท างานค่อนข้างจ ากัด จึงได้มีบัญชาให้ผอ. สคพ มีหนังสือถึงท่านเพ่ือพิจารณาให้ความสนับสนุนใน
เรื่องพ้ืนที่ท างานของ สคพ เพ่ิมเติม 
 
ประเด็นเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการสรุปประเด็นการรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันเพ่ือโปรดทราบ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
กับงานของสถาบันต่อไป  
 
มติที่ประชุม 

รับทราบ โดยให้น าข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะข้างต้นไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้หากข้อคิดเห็น
ใดที ่  ตรงกับพันธกิจของสถาบัน ให้พิจารณาด าเนินการก่อน  
  
เรื่องที่ 3.3 Draft Proceeding งานสัมมนาวิชาการเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและ 
   การพัฒนา ประจ าปี 2562 (Trade and Development Regional Forum 2019)  
ภูมิหลัง 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า และ การพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ The United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการ
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พัฒนา ประจ าปี  2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) ภายใต้หั วข้อ  “การค้ า 
เทคโนโลยี และความตึงเครียดในอนาคต: โอกาสและภัยคุกคามไร้ขอบเขต” (Trade, Technology and 
Future Tension : Limitless Opportunities and Threats) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรม   
แชงกร-ีลา กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในประเด็นโอกาสและ
การคุกคามที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางภาวะความตึงเครียดทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่ก าลัง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมกับแนวโน้มการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่
เกิดข้ึนมากมาย 
 การจัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2562” 
(Trade and Development Regional Forum 2019) ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที ่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 เป็นผู้รับจ้างจัดท ารายงาน Proceeding การ

สัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2562” (Trade and 
Development Regional Forum 2019) ซึ่งในเบื้องต้น ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1/2 (ร่าง) 
รายงานฉบับสมบูรณ์มายังสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว  

อย่างไรก็ตาม ผู้อ านวยการ ได้จัดส่งตัวอย่างรูปแบบการจัดท ารายงานของกระทรวงการต่างประเทศ 
ฉบับ FINAL REPORT เรื่อง “CYBERSECURITY IMPLICATIONS ON PEACE & SECURITY IN THE ASEAN 
REGION” ซึ่งได้รับค าแนะน าจากกรรมการสถาบันฯ และเห็นว่าควรจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานตามรูปแบบ
ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ สถาบันฯ ได้ประสานให้ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท ารายงาน และผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
มายังสถาบันฯ ได้เฉพาะในส่วนที่แล้วเสร็จในขณะนี้ ได้แก่ Introduction, Opening Speech และ Session 1  

ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง จะด าเนินการจัดท ารายงาน Proceeding ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย 
Session 1 – 4 และ Session Dinner Talk ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562  และสถาบันฯ  
จะด าเนินการเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์ต่อไป 
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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 ประจ าปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) ตาม
เอกสารแนบ 1 และ 2 ตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 

 
  
 

 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  
 สถาบันควรด าเนินการจัดพิมพ์รายงาน Proceeding เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง เป็นต้น โดยตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม
และรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนของสถาบัน 

 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และน าข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 
เรื่องท่ี 3.4 รายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน Trade & Development Regional Forum 2020  
ภูมิหลัง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
ได้เห็นชอบในหลักการส าหรับแนวทางความร่วมมือระหว่าง ITD, United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) และ International Ocean Institute (IOI) และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
ซึ่งเป็นแนวทางในการเตรียมจัดงาน Trade and Development Regional Forum 2020 
 ฝ่ า ย เ ลขานุ ก า ร ได้ จั ดท า  Draft Training Program และ  Draft Trade and Development 
Regional Forum 2020 & Exposition 2020 เบื้องต้นแล้ว จึงขอรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการสถาบัน เพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 
 รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนถึงเหตุผลความจ าเป็น ประโยชน์ต่อการ

ที่จะเป็นเจ้าภาพให้กับหน่วยงาน International Ocean Institute (IOI) รวมถึงให้ค านึงถึงความสอดคล้องทาง
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป  
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 4.1 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ        
 การพัฒนา (วาระลับ) 
 
เรื่องท่ี 4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ (วาระลับ) 
 
เรื่องท่ี  4.3 รายงานการก ากับดูแลกิจการไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  4.3.1 รายงานด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการ ด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในคราว
การประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมโดย
สรุปดังต่อไปนี้ 
ข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมบริการวิชาการ (วิจัย)  
 1. สถาบันควรด าเนินโครงการวิจัยด้วยบุคลากรของสถาบันให้มากขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรู้

และความเชี่ยวชาญของสถาบัน โดยอาจจ้างนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมด าเนินงานวิจัย  
 2. โครงการวิจัยที่ทางสถาบันด าเนินการเอง ควรด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) โครงการที่ได้รับ

จัดสรรจากงบเงินอุดหนุนประจ าปี ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดมาจากความริเริ่มของสถาบัน และ 2) โครงการที่ได้รับงบ
เงินสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งควรเกิดจากความน่าเชื่อถือทางวิชาการของสถาบัน 

 3. โครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2563 ที่มีแผนจะจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาด าเนินการ 
ควรจัดเตรียมขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) และเอกสารอ่ืนๆ ให้พร้อม เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันทีที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้  
 กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 1. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลของการอบรมที่เป็นผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน มากกว่า KPI 
ด้านจ านวนผู้เข้าอบรม 
 2. ควรพิจารณาให้กิจกรรมอบรม ประชุม/สัมมนา เชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของสถาบัน ซึ่งควรเร่ง
ท าเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จ เพ่ือให้สามารถทบทวนกลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อทุกอย่างชัดเจน
แล้ว กิจกรรมอบรม ประชุม/สัมมนา อาจไม่จ าเป็นต้องจัดจ านวนมาก แต่เลือกจัดกิจกรรมที่ตรงเป้าหมาย 
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  กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 1. ควรด าเนินการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดงานต่างๆ เป็นลักษณะ Policy Paper ที่เน้นการ
สรุปประเด็นเชิงนโยบายที่มีนัยส าคัญ ข้อสังเกต และข้อชี้แนะทางนโยบายส าหรับภาครัฐซึ่งสามารถน าเสนอเป็น
รายไตรมาส  
 2. ควรน าเสนอรายงานผลหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
เปิดประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งการเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ จะช่วยให้สถาบันเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการมากขึ้น  

ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ  
1. การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสถาบันควรพัฒนาให้น่าสนใจ ใช้งานง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วน และ

ทันสมัย รวมทั้งควรมีการเผยแพร่รายงานการประชุม หรือสรุปผลการประชุมจากกิจกรรม/โครงการของสถาบัน 
2. สถาบันควรค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้านการบริหารจัดการสารสนเทศให้มากกว่า

นี้ โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการสนับสนุนงานประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. ควรด าเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2563 

2. ควรค านึงถึงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องโครงสร้าง
เงินเดือน สวัสดิการ การสร้างบรรยากาศการท างาน และความสุขของผู้ปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน 
 เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้น าข้อคิดเห็นไปพิจารณาด าเนินการ และน าเสนอรายงานผลฯ ต่อ
คณะกรรมการสถาบันต่อไป  
 
ประเด็นพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
และติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 ควรควบคุม/บริหารจัดการงบประมาณด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความประหยัด
และความคุ้มค่า โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องโสตทัศนูปกรณ ์ 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้น าข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
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  4.3.2 รายงานด้านการตรวจสอบ 
  4.3.2.1 รายงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ภูมิหลัง 
 ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62 – ก.ย.62) ปีงบประมาณ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตาม
แผนงานฯดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจ าปี ปีงบประมาณ 2562 ของ
ส านักบริหารและจัดท ารายงานผลการสอบทานแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบฯ จ านวน 1 
รายงาน 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน 
ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจ าปี ปีงบประมาณ 2562 และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และงบการเงินประจ าปี ปีงบประมาณ 
2562 ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอ 
 
  4.3.2.2 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ภูมิหลัง 
 สถาบันได้จัดท ารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงินไตรมาสที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอ 
 
 
 



10 
 

 4.3.2.3 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
2560 และ 2561 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ภูมิหลัง 
 ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ
2560 และ 2561 และได้ส่งรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560 และ 2561 เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 60 วัน นั้น   

สถาบันได้ด าเนินการตอบข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ดังกล่าวและได้ส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 

   ทั้งนี้ ส านักบริหารได้น าเสนอรายงานสรุปการตอบข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 

 
 ประเด็นเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการตอบข้อเสนอแนะของรายงาน

การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561และให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป 

 
 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการตอบข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอ 
 

4.3.2.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 ภูมิหลัง 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค.62 คณะกรรมการ

สถาบันไดเ้ห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้จัดส่งแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ทุกส านักพิจารณาด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้หัวข้อในความรับผิดชอบแล้ว เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

  ทั้งนี้ ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้น าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ 
ต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอ 
 
เรื่องท่ี 4.4 การจัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก ส าหรับงวดปีบัญชี 2563 
ภูมิหลัง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2544 มาตรา 32 ก าหนดให้ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าด้วยการใช้จ่ายดังกล่ าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วาระที่ 4.7 การ
จัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก เห็นชอบให้สถาบันฯจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 3.2 
การจัดหาผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอก เห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 แทน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากมีข้อเสนอที่เป็นไปตามเกณฑ์และขอบเขตการว่าจ้าง อีกทั้งมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็น
จ านวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และให้เลขานุการน าเสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมถึงให้สถาบันเสนอชื่อผู้สอบ
บัญชีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนลงนามใน
สัญญาจ้างผู้สอบบัญชี 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ส านักงานสามสิบ
สี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามข้อเสนอของผู้สอบบัญชีและเอกสารประกอบการ
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พิจารณา และขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่ง
แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้สถาบันฯเสนอชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ต่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี โดยให้สถาบันฯ
ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี พ.ศ. 2562 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2563และอนุมัติงบประมาณ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอและให้สถาบันฯด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
เรื่องที่ 4.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565              
ภูมิหลัง 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ โดยใช้การจัดฝึกอบรม การสัมมนา การ
สนับสนุนการวิจัย และการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา สถาบันมีบทบาทในการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของ
บุคลากรในภูมิภาค รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในมิติการค้า การลงทุน และการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้มีการด าเนิน
โครงการศึกษาวิจัยในประเด็นด้านนโยบายการค้า การลงทุน และนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือรักษาและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศก าลังพัฒนาในระดับภูมิภาค  

แม้ว่าสถาบันจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์มาแล้วในระยะหนึ่งและได้บรรลุภารกิจหลักดังปรากฏ
ตามผลงานที่ผ่านมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันยังต้องการเติบโตเป็นที่รู้จักและยอมรับในทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการเป็นที่รู้จักจากประเทศอ่ืนๆ ในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค ดังนั้น 
สถาบันจึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 และแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมต่อไป 
 
ข้อเท็จจริง 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
– 2565 ได้ด าเนินงานตามขอบเขตงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงภารกิจของกับนโยบายของประเทศที่ส าคัญ  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ, ประเทศไทย 4.0, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 
และนโยบายรัฐบาล 

2. จัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เป็นไปตาม
หลักการและมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา 

3. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ) 

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  ประจ าปี พ .ศ . 2564-2565 และให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานต่อไป 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. การเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถาบันควรก าหนดความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ให้เข้ากับแผนแม่บทที่ 2 
ประเด็นการต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ไม่จ าเป็นต้องยึดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามกระทรวงพาณิชย์ 

2. ควรแยกพันธกิจของสถาบันออกมาจากตารางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และควรปรับ
เป้าประสงค์ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

3. ในเป้าประสงค์ที่ 2 ไม่ควรใช้ค าว่า “เพ่ือยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้า” เนื่องจากสถาบันไม่สามารถ
ยกเลิกข้อจ ากัดได้เอง แต่ควรใช้ค าว่า “เสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะเพ่ือลดข้อจ ากัดทางการค้า” และควรให้
ความส าคัญกับการลดข้อจ ากัดทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการวิจัยในประเด็นที่
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคต้องปรับตัวก่อนการลงนามความตกลง RCEP 

4. ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควรพิจารณาว่า สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญมากกว่าส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีภารกิจด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลโดยตรงอย่างไร 

5. ในพันธกิจที่ 3 ควรใช้ค าว่า “ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค” และในกลยุทธ์ที่ 3.1 ไม่ควรจ ากัด
เฉพาะประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) แต่ควรใช้ค าที่สามารถเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่ง
ครอบคลุมมากกว่า BIMSTEC โดยการพัฒนาความร่วมมือนี้ควรใช้วิธีการถอดบทเรียน ( lesson learned) 
รวมทั้งอาจเพิ่มกลยุทธ์ที่ 3.3 ในประเด็นเก่ียวกับ Blue Economy ก็ได้ 

6. ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรมีค าว่า “Sustainability Policy” ในระดับกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นความ
รว่มมือทางการค้ายุคใหม่ จึงจ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามข้อคิดเห็นที่ประชุม และ
น ามาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
เรื่องท่ี 4.6 การประเมินองค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภูมิหลัง 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าส่งหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนมาก ที่ นร1208/573 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 
2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้
องค์การมหาชนจัดท า (ร่าง) การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน หรือประธานกรรมการองค์การมหาชน และส่งกลับมายังส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  

โดยการก าหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ 
นโยบาลรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ค าสั่ง/ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ
ก าหนดประเด็นที่เพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 1 ประเด็น คือ 

1) การก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลกระทบเพ่ือติดตามผลส าเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (Monitoring 
KPI) เพ่ือเป็นข้อมูลสะสมส าหรับการประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งองค์การมหาชนทุก 5 ปี ตามรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในวาระแรกก าหนดประเมินความคุ้มค่าเม่ือครบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

2) ปรับรายละเอียดในองค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ มีเกณฑ์การประเมินการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย โดยให้
องค์มหาชนก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ และสามารถวัดผล
การด าเนินงานไดต้่อเนื่อง ในระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
ข้อเท็จจริง 

สถาบันฯ ได้น า (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของ สคพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ประธาน
คณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ (บันทึกข้อความที่ สส 59 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562)  
 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อเสนอ
ตัวชี้วัดของ สคพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการด าเนินงานต่อไป 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัดของ สคพ. ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอใน (ร่าง) การประเมินองค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วาระท่ี 5 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 5.1 การพิจารณาหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน (วาระลับ) 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
             ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป และก าหนดให้มีการประชุมในวันที่ 
8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 โดยก าหนดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
  
ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
 
 
นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์         นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ 
       เลขานุการปริหาร         ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       


