
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และได้น าเรียนรายงานผลการด าเนินงานฯ ดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยมีผลการด าเนินงานฯ 
ดังต่อไปนี้ 

  1.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดแผนงานระดับกิจกรรม
จ านวน 9 กิจกรรม ภายใต้แผนงาน 5 มิติ ปรากฏว่า สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามเป้าหมายจ านวน 3 
แผนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนงาน 1 กิจกรรม (ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือท าการทบทวน
และปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันฯ รวมจ านวน 16 ฉบับ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีการขอกันเงินส าหรับเบิกจ่ายข้ามปี
หรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว) 

  2. ด้านการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ 4 ด้าน 9 กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 2 กิจกรรม  

  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดกิจกรรม/หลักสูตรไว้ 6 ด้าน 
ปรากฏว่า มีบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 ด้าน จ านวน 10 หลักสูตร/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณภายใต้
แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวนเงิน 380,742.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.22 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

  รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ปรากฏตามล าดับ 



มิติ (HR scorecard) เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPIs) กิจกรรม / โครงการ เป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2563

ผลการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จในการทบทวน/
ปรับปรุงมาตรฐานงานท่ีสอดคล้องกับ
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
ภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์

กิจกรรมทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐาน
ต าแหน่งงานท่ีสอดคล้องกับขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์

ระดับ 5 ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งงานของเจ้าหน้าท่ี และ
ผู้อ านวยการได้อนุมัติและประกาศใช้เม่ือวันท่ี
 7 มกราคม 2563

ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน

ร้อยละ 90 ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากร โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมรวม 6 ด้าน จ านวน 10 หลักสูตร/
กิจกรรม และใช้งบประมาณภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรร้อยละ 73.22 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ร้อยละความส าเร็จในกระบวน การ
สรรหาบุคลากรทดแทนอัตราว่าง

กิจกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ีสถาบัน

ร้อยละ 100 สถาบันได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลทดแทนผู้ลาออกอย่างต่อเน่ือง ขณะน้ี
อยู่ในกระบวนการคัดเลือก 3 อัตรา

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนการและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนการและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 สถาบันได้ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายเพ่ือท าการทบทวนและปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันฯ 
รวมจ านวน 16 ฉบับ ให้เป็นปัจจุบันและ
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันท่ี 8 มกราคม 2564

รายงานผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563

มิติความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

การวางแผนและระบบเพ่ือ
เตรียมก าลังคนให้มีศักยภาพ
พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มิติประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ก าหนดมาตรการด้าน
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล



รายงานผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563
มิติประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและมีระบบท่ี
เหมาะสม

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
คะแนน 80 ข้ึนไป

กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง

ร้อยละ 100 สถาบันท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีประจ าปีงบประมาณ 2562 และน า
ผลการประเมินมาพิจารณาปรับเล่ือนเงินเดือน
เจ้าหน้าท่ีในปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อย
แล้ว โดยบุคลากรท่ีมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับคะแนน 80 ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 93.93

มิติความพร้อมรับผิดชอบด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เสริมสร้างบุคลากรใสสะอาด 
ปลอดการทุจริต

ระดับความส าเร็จในการทบทวน
ข้ันตอน/คู่มือการควบคุมและ
ตรวจสอบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต/ผลประโยชน์
ทับซ้อน/การป้องกันการรับสินบน

กิจกรรมทบทวนข้ันตอน/คู่มือการ
ควบคุมและตรวจสอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต/
ผลประโยชน์ทับซ้อน/การป้องกันการ
รับสินบน

ระดับ 5 สถาบันมีการปรับปรุงแบบฟอร์มเก่ียวกับการ
รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้งานพัสดุ
 แต่ยังไม่มีการทบทวนข้ันตอน/คู่มือการ
ควบคุมและตรวจสอบฯ ตามแผนงาน

มิติคุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน

สร้างความผาสุกและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร

 - ร้อยละความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
 - ระดับความพึงพอใจด้านการ
บริหารงานบุคคล
 - ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมี
กับองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร และสร้างความผูกพันของ
บุคลากร เช่น
 - Staff Meeting
 - New KM
 - สานสัมพันธ์ itd

ร้อยละ 100

ระดับ 5

ระดับ 5

สถาบันได้ด าเนินโครงการส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรตามแผนงานฯ ดังน้ี
 - Staff Meeting + New KM : 4 คร้ัง
 - สัมมนาบุคลากร : 1 คร้ัง



โครงการ - กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

  1. รณรงค์ สร้างความตระหนักและ
ความส าคัญของกิจกรรมส่งเสริม
ส านักงานสีเขียว และกิจกรรม 5 ส

  1. เพ่ือให้บุคลากรทราบ และเข้าใจ
ความส าคัญของการลดพลังงาน เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และการดูแลรักษาสถานท่ีท างาน
ให้สะอาดผ่านกิจกรรม 5ส
  2. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกรักองค์กรร่วมกัน

จ านวนช่องทางในการ
ส่ือสาร 

(2 ช่องทาง/ปี)

งานทรัพยากรบุคคล สถาบันได้ด าเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และให้
ความส าคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมส านักงานสี
เขียว และกิจกรรม 5 ส โดยใช้เวทีการประชุม 
ITD Staff Meeting เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากการเวียนแจ้ง
ทางอีเมล์ภายในสถาบัน

  2. กิจกรรม Big Cleaning Day   1. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยท่ีดี
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. เพ่ือให้ท่ีท างานสะอาด น่ามอง สร้าง
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

จ านวนกิจกรรม
(1 กิจกรรม/ปี)

ทุกหน่วยงาน เน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19 จึงเห็นควร
เล่ือนการจัดกิจกรรมออกไป

  1. รณรงค์ ปลูกจิตส านักเร่ืองคุณธรรม
 จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

  1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทางหลักธรรมาธิบาล
  2. เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันมีวัฒนธรรม
การท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดี และมี
ความสามัคคีต่อกัน

จ านวนกิจกรรม
(6 กิจกรรม/ปี)

งานทรัพยากรบุคคล สถาบันมีการรณรงค์ ปลูกจิตส านึกเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
การป้องกันการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการให้ความรู้ท่ี
สอดคล้องกับการประเมิน ITA โดยใช้เวทีการ
ประชุม ITD Staff Meeting เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์

รายงานผลด้านการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
กลยุทธ์  : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการท างาน

ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร
กลยุทธ์  : การปลูกฝังบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน



โครงการ - กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
  2. การประชุม Staff Meeting   1. เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ท้ังระดับบริหาร 
อ านวยการ และระดับปฏิบัติการ
  2. เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้บริหารสามารถส่ือสาร
นโยบาย ทิศทาง และติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากร 
เข้าใจต่อทิศทางขององค์กรและสามารถ
สนับสนุนการไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้

จ านวนกิจกรรม
(6 กิจกรรม/ปี)

งานทรัพยากรบุคคล สถาบันได้ด าเนินการจัดประชุม ITD Staff 
Meeting แล้วจ านวน 1 คร้ัง
1. คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562
2. คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563
3. คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563 
(Zoom Meeting)
4. คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 
(Zoom Meeting)

  3. การพัฒนาภาวะผู้น า   - เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า และเป็น
แบบอย่างท่ีดี

จ านวนหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง
(1 หลักสูตร/ปี)

งานทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19 จึงท าให้
หน่วยงานผู้จัดหลักสูตรท่ีเข้าข่ายยกเลิกหรือ
เล่ือนการจัดหลักสูตรออกไป

  4. การสัมมนาบุคลากรประจ าปี   - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 
และเรียนรู้เข้าใจแผนงานโครงการเพ่ือ
ขับเคล่ือนองค์กรท่ีถูกต้องตรงกันทุกระดับ

จ านวนกิจกรรม
(1 กิจกรรม/ปี)

ทุกหน่วยงาน สถาบันได้ด าเนินการจัดสัมมนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว เม่ือ
วันท่ี 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดุสิต 
D2 เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้น
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างทัศนคติเชิง
บวกให้กับเจ้าหน้าท่ี ให้ทุกคนท างานร่วมกันได้
อย่างมีความสุข มีความผูกพัน มีขวัญก าลังใจ 
รักองค์กร และมีบรรยากาศการท างานท่ีดี 
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace)



โครงการ - กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

  1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรราย
ต าแหน่ง

  - เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสายงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งานทรัพยากรบุคคล บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร 6 ด้าน 
รวมจ านวน 10 หลักสูตร/กิจกรรม โดยใช้
งบประมาณภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรร้อยละ
 73.22 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

  2. การจัดการฝึกอบรม In house 
Training

  - เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง

จ านวนหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง
(2 หลักสูตร/ปี)

งานทรัพยากรบุคคล สถาบันได้จัดอบรม In house Training 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรหลักการ
ก ากับกิจการท่ีดีและนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต

  1. สนันสนุนการเลิกงานตรงเวลาใน
วันสุดท้ายของการท างานแต่ละสัปดาห์

  - เพ่ือเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวและ
เปิดโอกาสให้พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัว ท้ังน้ี
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน

ความพึงพอใจของบุคลากร
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

งานทรัพยากรบุคคล สถาบันเผยแพร่แผนการเสริมสร้างความผาสุก
ฯ ในการประชุม ITD Staff Meeting โดยมี
การรณรงค์และสนับสนุนให้บุคลากรเลิกงาน
ตรงเวลา โดยเฉพาะในวันสุดท้ายของการ
ท างานแต่ละสัปดาห์
มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ ท่ีแข็งแรง มีความสุขระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว

ด้านงานในความรับผิดชอบตามต าแหน่ง
กลยุทธ์  : การส่งเสริมและพัฒนาวิธีการท างานให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว
กลยุทธ์  : การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ท่ีแข็งแรง มีความสุขระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว



ประเภทกิจกรรม
 / รายช่ือผู้ขอเข้าร่วม

ช่ือกิจกรรม/หลักสูตร/หัวข้อ ก าหนดการ ผู้จัด สถานท่ีจัด  งบประมาณ  หมายเหตุ

ร.ท. พันธ์รบ ราชพงศา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course) 18 มี.ค. - 3 ก.ค.2563 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

Online และศึกษาดูงาน                 -   

นางสาวสุพัชรา ดิษฐบรรจง หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict
 Management Program)

24 - 25 มี.ค.2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ                 -   

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ กิจกรรมขยายธุรกิจพิชิตเส้นทาง R3A : ส ารวจเส้นทาง
การค้าและการขนส่งไทย - ลาว - จีน

3 - 7 พ.ย.2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย - ลาว - จีน       52,430.00 

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ
นายวัชฤทธ์ิ บ ารุงพงศ์

หลักสูตรเทคนิคการจัดประชุม อบรม สัมมนาอย่างมือ
อาชีพสู่มาตรฐานสากล

27 - 28 ม.ค.2563 ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ       16,500.00 

นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด หลักสูตร กฎหมายปกครองเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
หลักสูตร กฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ

2 - 4 ก.ย.2563

21 - 24 ก.ย.2563

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง

โรงแรมเอเชีย       14,300.00 

นายวัชฤทธ์ิ บ ารุงพงศ์ สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Current 
Complex and Practical Issues in Patent, Trade 
Secret and Trademark Litigation

29 พ.ย.2562 ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง

โรงแรมเดอะสุโกศล         6,000.00 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

หลักสูตร หลักการก ากับกิจการท่ีดีและนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต

18 ก.ย.2563 สถาบันร่วมกับบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ 
จ ากัด

ห้องประชุมสถาบัน                 -   

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จ านวน
 35 คน

สัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 5 - 7 ก.พ.2563 ส านักผู้อ านวยการ โรงแรมดุสิต D2 เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

    279,437.08 

นายวิมล ป้ันคง
นายกอปร์ธรรม นีละไพจิตร
นายธัญดนัย อยู่ส าราญ

สัมมนา Economic Forum หัวข้อ โลกหลัง COVID-19
 : ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่

29 - 31 พ.ค.2563 ส านักข่าว The Standard ผ่านระบบออนไลน์       12,075.57 

  380,742.65 รวมงบประมาณท่ีใช้ไปท้ังส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. หลักสูตรด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ

4. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์หรือคาดหวัง และทัศนคติท่ีดี

6. สัมมนาบุคลากรประจ าปี ถ่ายทอดและเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3. หลักสูตรยกระดับด้านทักษะท่ีจ าเป็นกับการปฏิบัติงาน

5. หลักสูตรอบรมเฉพาะภายในหน่วยงานและเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ

2. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร
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รายงานการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่ 6/2563 
วันพุธที ่21 ตุลาคม 2563 (เวลา 9.30 – 12.00 น.) 

ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา 
 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
3. นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

6. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นายขภัช นิมมานเหมินท์ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10.นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทน   

ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา   
 

กรรมการที่ลาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) 
2. นายสุภกิจ เจริญกุล รองผู้อ านวยการ (บริหาร) 
3. นายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
4. นายวิมล ปั้นคง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
5. นายภานุมาส เทพทอง ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
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6. นางสาวสุพัชรา ดิฐบรรจง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า 
 และการพัฒนา 

7. ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
8. นายสมาน นนทสิทธิชัย ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ 
9. นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์ เลขานุการบริหาร 
10.นางสาววนิดา อยูไทย นักบัญชี 
11. นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน นักวิเคราะห์งบประมาณ 
12. นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที ่5/2563 
             (วันพุธที่ 23 กันยายน 2563) 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้ าและ
การพัฒนา ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 และได้เสนอคณะกรรมการฯ รับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ สคพ 423 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563) คณะกรรมการมีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2563 และที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการส่ง (ร่าง) รายงานการประชุม และเวียนเสนอคณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมฯ ภายใน 7 วัน 
หรือช้าที่สุดภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
ภูมิหลัง  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ในคราวการประชุม
ครั้ งที่  4/2563 เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบตามที่ประธานกรรมการเสนอให้มีการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ จ านวน 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ โดยให้ก าหนดกรอบการท างานและอ านาจ
หน้าที่การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการที่จะแต่งตั้งและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งถัดไป   
 ประธานกรรมการได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการขอมติเวียนจากคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รายละเอียดตามหนังสือที่ สคพ 406 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ต่อมาประธานกรรมการได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ค าสั่งสถาบันที่ 84/2563 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
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ประเด็นเพื่อทราบ 
 ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 4.1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
ภูมิหลัง 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มี
มตเิห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1) เงินอุดหนุนประจ าปี (ไปพลางก่อน) จ านวนเงิน 7,761,300.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสน 
หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

2) เงินสนับสนุนจากภายนอก จ านวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
2. สถาบันมีความประสงค์ใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมเป็นจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น 47,942,768.00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
3. สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 36,202,300.00 บาท 

(สามสิบหกล้านสองแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนประจ าปีจาก 2 แหล่งงบประมาณ 
ดังนี้ 

1) งบที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 29,752,300.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

2) กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 6,450,000.00 บาท (หกล้านสี่แสน 
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. สถาบันสามารถน าเงินคงเหลือ ณ ปลายงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 มาใช้ในปีงบประมาณ 
2564 เพ่ิมจากที่ขออนุมัติไว้เดิมได้อีกเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,740,472.94 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่
ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) โดยค านวณจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

3.1) เงินคงเหลือ ณ ปลายงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

ล าดับ จ านวน (บาท) 
เงินต้น  
(3.1) เงินคงเหลือ ณ ปลายงวด (30 กันยายน 2563) 56,451,087.32 
หัก  
(3.2) ทุนประเดิม 25,070,700.00 
(3.3) เงินนอกงบประมาณสะสม (บัญชี 3) 10,626,411.60 
(3.4) เงินเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้จ่ายเหลื่อมปี 7,001,117.60 
(3.5) หนี้สินหมุนเวียน 1,355,675.12 
(3.6) เงินนอกงบประมาณ (บัญชี 2) 656,710.06 

รวม 11,740,472.94 
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สถาบันมีเงินคงเหลือ ณ ปลายงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 จ านวนทั้งสิ้น 56,451,087.32 บาท 
(ห้าสิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) โดยแบ่งเป็น  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 51,451,087.32 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)  

 เงินลงทุนระยะยาว จ านวนเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
3.2) ทุนประเดิม จ านวน 25,070,700.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
3.3) เงินนอกงบประมาณสะสม (บัญชี 3) จ านวนเงิน 10,626,411.60 บาท (สิบล้านหกแสนสอง

หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) 
3.4) เงินเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 

7,001,117.60 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) 
3.5) หนี้สินหมุนเวียน จ านวน 1,355,675.12 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อย 

เจ็ดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์) 
3.6) เงินนอกงบประมาณ (บัญชี 2) จ านวนเงิน 656,710.06 บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพัน 

เจ็ดร้อยสิบบาทหกสตางค์) 
 
ข้อกฎหมาย 

ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ.  2561 ข้อ 6 ก าหนดให้
ผู้อ านวยการจัดท างบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี ตามหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและ
โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีนั้น 
 
ข้อเท็จจริง 

1. สถาบันมีรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีไม่เพียงพอ รวมทั้งรายการ/
โครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติม และเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถาบันจึงจ าเป็นต้องด าเนินการเกลี่ยงบประมาณจากรายการค่าใช้จ่ายบางรายการ เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน อีกจ านวน 11,740,468.00 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็น
จ านวนเงิน 47,942,768.00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 

2. นอกจากนี้ สถาบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 
ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global ซึ่งมีวงเงินงบประมาณยกมาจาก
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2,978,763.29 (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเก้า
สตางค์) เพ่ิมเติมจากวงเงินที่ขออนุมัติไว้เดิม จ านวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ท าให้มีวงเงิน
งบประมาณในส่วนของเงินสนับสนุนจากภายนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,278,763.29 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค)์ 
 
ประเด็นพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้สถาบันใช้เป็นงบประมาณในปี 2564 ต่อไป ดังนี้ 

1) แผนรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวนเงิน 
47,942,768.00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
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2) แผนรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 จ านวนเงิน 3,278,763.29 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเก้า
สตางค)์ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

1. สถาบันมีแนวโน้มได้รับงบประมาณน้อยลงทุกปี และมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับงบประมาณ
น้อยลงในปีถัดไป และหากปีนี้มีการใช้งบประมาณตรงตามแผนที่ตั้งไว้ ก็อาจจะท าให้งบประมาณโดยรวมไม่
เพียงพอต่อการตั้งงบประมาณในปีต่อไป ดังนั้นสถาบันควรด าเนินการ ดังนี้ 

 เน้นการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยให้ไปพิจารณาตามภารกิจหลักของสถาบัน อาจต้องมีการ
จัดสรรใหม่ให้ตรงตามภารกิจ และควรใช้วิธีเพ่ิมผลผลิต (output) จากการประหยัดงบประมาณ เช่น ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมา 3 โครงการ อาจแบ่งงบประมาณไปท า 5 โครงการ เป็นต้น 

 ขอให้ผู้บริหารระดมสมอง เพ่ือจัดท าแผนการหาเงินรายได้ โดยสถาบันอาจเข้าไปมีบทบาท
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาล เช่น การต่างประเทศ การค้าและการพัฒนา โดยขอให้น าแผนฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมบอร์ดครั้งถัดไป 

2. งบบุคลากรเกินจากที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดคือต้องไม่
เกินร้อยละ 30 เมื่อรวมแผนทุกแหล่งเงิน แต่เงินรายไดท้ีส่ถาบันหาไดเ้ฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ 6 – 7 ล้านบาท เมื่อ
น ามาสมทบกับเงินส่วนอ่ืนแล้วก็ยังท าให้งบบุคลากรเกินจากที่ ก.พ.ร. ก าหนดอยู่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้เคยมีการเปรียบเทียบจ านวนต าแหน่งรองผู้อ านวยการ รวมถึงโครงสร้าง
ของบุคลากรในองค์กรต่างๆ จ านวนต าแหน่งงานต้องสอดคล้องกับเนื้องานด้วย 

3. สถาบันเป็นองค์กรของรัฐ นับว่ามีข้อได้เปรียบในการติดต่อประสานการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ขอให้รองผู้อ านวยการไปพิจารณากระทรวงต่างๆ ที่สถาบันสามารถเข้าไปเสริม หรือสนับสนุนการ
ท างานในกระทรวงนั้นๆ ได้ เพ่ือให้เป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสถาบัน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่จะจัดในงานครบ 20 ปี ควรท า presentation เพ่ือน าเสนอกิจกรรมเด่นๆ ที่ 

สถาบันมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ และควรเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุม 
 ให้จัดเป็นรูปแบบออนไลน์ ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศมีความสนใจในการจัดออนไลน์ 

ในกรอบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) เรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel and Tourism) ของไทยกับ
ยุโรป ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน แนะน าให้สถาบันไปประสานกับกรมยุโรป กระทรวง
ต่างประเทศ  

 เนื้อหาควรจัดไปในแนวทางที่ได้มีการท าวิจัยไว้ ขอให้ตรวจสอบประมาณการงบประมาณ
ของสถาบันก่อน อาจไม่ต้องจัดงานใหญ่ในครั้งเดียว และควรหา partner มาร่วมจัดได้อีกทางหนึ่ง 
 
มติที่ประชุม 

อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือให้สถาบันใช้เป็นงบประมาณในปี 2564 ต่อไป ดังนี้ 

1) แผนรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จ านวนเงิน 
47,942,768.00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
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2) แผนรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 จ านวนเงิน 3,278,763.29 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเก้า
สตางค)์ 

ทั้งนี้ ให้สถาบันรับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปฏิบัติต่อไป 
 
เรื่องท่ี 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ภูมิหลัง 

ในการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 2563 มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักที่ก าหนดให้รายงานคณะกรรมการ เป็นรายครั้งและหรือรายไตรมาส  
และก าหนดเป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านภารกิจหลักเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 35 (1) ก าหนดให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
 
ข้อเท็จจริง 
 ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันฯ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา โดยมีข้อเท็จจริงปรากฏดังต่อไปนี้  

สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ทุกแหล่งงบประมาณ) จ านวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 68,658,140.03 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 4 จ านวนทั้งสิ้น 
48,561,713.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.73 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี และในไตรมาสที่ 4 ได้ก าหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนเงิน 21,656,954.00 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 4 จ านวน
เงิน 14,950,556.89 คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 4 โดยสามารถจ าแนกได้
ตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

จ าแนกตามประเภทแหล่งงบประมาณ 
1) งบเงินอุดหนุนประจ าปี จ านวนเงิน 40,790,400.00 บาท 
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 จ านวนเงิน 11,856,454.00 บาท และมีผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 8,696,460.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.35 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 4 และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 4 จ านวนเงิน 30,572,760.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.95 
ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี  

2) งบเงินอุดหนุนคงเหลือ จ านวนเงิน 9,110,000.00 บาท 
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 จ านวนเงิน 5,110,000.00 บาท และมีผลการใช้

จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 3,912,697.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตร
มาส 4 และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 4 จ านวนเงิน 5,230,635.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.42 ของ
แผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 

3) งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (เงินรายได้) จ านวนเงิน 9,755,295.00 บาท   
สถาบันมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 จ านวนเงิน 4,690,500.00 บาท และมีผลการใช้

จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 1,671,236.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.63 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตร
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มาส 4 และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 4 จ านวนเงิน 5,073,423.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของ
แผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 

4) งบเงินเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 9,002,445.03 บาท 

 สถาบันไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 แต่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
670,162.40 บาท และมีผลการใช้จ่ายสะสมไตรมาส 1 – 4 จ านวนเงิน 7,684,893.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 
85.36 ของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปี 

จ าแนกตามส่วนงาน (ทุกแหล่งงบประมาณ) 
1) ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 

แผนทั้งปี คือ 6,460,786.72 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 รวมทั้งสิ้น  
2,622,925.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.60 ของแผนทั้งปี 

แผนไตรมาสที่  4 คือ 5,424,861.72 บาท ซึ่ งมีผลการใช้จ่ ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น   
1,898,343.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.99 ของแผนไตรมาสที่ 4 

2) ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แผนทั้งปี คือ 3,470,140.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 รวมทั้งสิ้น  

2,551,580.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของแผนทั้งปี 
แผนไตรมาสที่ 4 คือ 60,000.00 บาท ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น   306,125.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 510.21 ของแผนไตรมาสที่ 4 
3) ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 

แผนทั้งปี คือ 17,543,925.14 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 รวมทั้งสิ้น  
10,776,892.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของแผนทั้งปี 

แผนไตรมาสที่  4 คือ 5,210,519.28 บาท ซึ่ งมีผลการใช้จ่ ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น  
3,453,724.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของแผนไตรมาสที่ 4 

4) ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
แผนทั้งปี คือ 6,425,918.40 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 รวมทั้งสิ้น  

3,574,953.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.63 ของแผนทั้งปี 
แผนไตรมาสที่  4 คือ 1,509,900.00 บาท ซึ่ งมีผลการใช้จ่ ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น   

1,254,962.25 คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของแผนไตรมาสที่ 4 
5) ส านักบริหาร 

แผนทั้งปี คือ 9,715,167.77 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 รวมทั้งสิ้น  
6,867,246.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.69 ของแผนทั้งปี 

แผนไตรมาสที่  4 คือ 2,420,733.00 บาท ซึ่ งมีผลการใช้จ่ ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น  
2,554,560.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.53 ของแผนไตรมาสที่ 4 

6) ส านักผู้อ านวยการ 
แผนทั้งปี คือ 25,042,202.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 รวมทั้งสิ้น  

22,168,115.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.52 ของแผนทั้งปี 
แผนไตรมาสที่  4 คือ 6,930,940.00 บาท ซึ่ งมีผลการใช้จ่ ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น  

5,382,860.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.66 ของแผนไตรมาสที่ 4 
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ประเด็นพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตร

มาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีก่อน และเมื่อมีรายการ/
โครงการใดที่ต้องใช้เงินสะสม ให้ใช้ในล าดับต่อไป เพ่ือการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที ่4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
เรื่องท่ี 4.3 รายงานผลการประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 
ภูมิหลัง 

1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่ง 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ โดยการ
ประเมินหน่วยงานของรัฐในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ตามมติ กพ
ม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบหลักการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบการประเมินองค์การมหาชน กลไกและขั้นตอนการประเมิน และเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 8/2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมรับทราบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ข้อเท็จจริง 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินสถาบันตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณารายงานผลการประเมินสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 คณะกรรมการสถาบันมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายละเอียดเหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอธิบายเพ่ิมเติม
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หลักการการขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายให้ระบุถึงความเป็นมาของการด าเนินงาน วิธีแก้ปัญหา และอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การก าหนดค่าเป้าหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม ควรใช้ผลการด าเนินงานที่สถาบันท าได้ ตั้ง
เป็นค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบผลการประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และให้ปรับแก้ไขรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 
เรื่องท่ี 4.4 รายงานการก ากับดูแลกิจการ ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.4.1 รายงานด้านการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการ ด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในคราว
การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการด าเนินงานและข้อคิดเห็นจาก
คณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมบริการวิชาการ (วิจัย)   

 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยได้ด าเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณอุดหนุนประจ าปี
งบประมาณ 2563 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

  โครงการ/รหัสโครงการ งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(ลบ.)  

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คืนเป็น
งบประมาณ

คงเหลือ (ลบ.) 

ผลการด าเนินงาน   
ณ สิ้นไตรมาส 4  

แผนการด าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 1  

ปีงบประมาณ 2564  
1. โครงการพัฒนา

เครือข่ายการค้าสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดหนองคาย 
(63A1118-01) 

 

0.8050 
 

0.6148 
(76%) 

0.01 0.1802 - ที่ปรึกษาภายนอก
ด าเนินงานส่งรายงานวิจัย
สมบูรณไ์ด้ตามสญัญาจ้าง 

- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่จังหวัด
หนองคาย เมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2563  

- จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และจัดท า VDO Clip เสนอ
ผลการศึกษา  
- เผยแพร่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ (ปิด
โครงการ) 

2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการค้าบริการ
เชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดหนองคาย 
(63A1118-02) 

0.8050 0.6148 
(76%) 

0.01 0.1802 - ที่ปรึกษาภายนอก
ด าเนินงานส่งรายงานวิจัย
สมบูรณไ์ด้ตามสญัญาจ้าง  

- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่จังหวัด
หนองคาย เมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2563 

- จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และจัดท า VDO Clip เสนอ
ผลการศึกษา  
- เผยแพร่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ (ปิด
โครงการ) 
 

3. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการค้าสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ใน

0.8050 0.6067 
(75%) 

 

0.01 0.1883 - ที่ปรึกษาภายนอก
ด าเนินงานส่งรายงานวิจัย
สมบูรณไ์ด้ตามสญัญาจ้าง  

- จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และจัดท า VDO Clip เสนอ
ผลการศึกษา  
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  โครงการ/รหัสโครงการ งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(ลบ.)  

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คืนเป็น
งบประมาณ

คงเหลือ (ลบ.) 

ผลการด าเนินงาน   
ณ สิ้นไตรมาส 4  

แผนการด าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 1  

ปีงบประมาณ 2564  
จังหวัดสระแก้ว 
(63A1118-03) 

- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่จังหวัด
สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2563 

- เผยแพร่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ (ปิด
โครงการ) 

4. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการค้าบริการ
เชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดสระแก้ว 
(63A1118-04) 

0.8050 0.6067 
(75%) 

 

0.01 0.1883 - ที่ปรึกษาภายนอก
ด าเนินงานส่งรายงานวิจัย
สมบูรณไ์ด้ตามสญัญาจ้าง 

- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่จังหวัด
สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2563 

- จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และจัดท า VDO Clip เสนอ
ผลการศึกษา  
- เผยแพร่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ (ปิด
โครงการ) 

5. ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มด้านการค้า
และการพัฒนา
(63A1118-05) 
(โครงการศึกษา
ผลกระทบและ 
แนวทางการฟื้นฟู
เศรษฐกิจการพาณิชย์
จากวิกฤตโควิด-19) 

3.2686 1.80 
(55%) 

1.21 0.2586 - ที่ปรึกษาส่งรายงาน       
วิจัยฉบับสมบรูณ์เมื่อวันท่ี 
7 ตุลาคม 2563 และอยู่
ระหว่างเตรียมการประชุม
ตรวจรับ  

- น าเสนอ
ผลการวิจัยต่อรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานระดับกรมที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ในภาคการท่องเที่ยว   
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตร  
 

6. โครงการศึกษาวิจยัการ
พัฒนานโยบายเพื่อ
สร้างความเป็นหุ้นส่วน
และความร่วมมือของ
ภาคประชาสังคมเพื่อ
การพัฒนาประชาคม
อาเซียนอย่างยั่งยืน
(63A1118-06) 

0.2400 0.0562 
(23%) 

0.013 0.1708 - คณะนักวิจัยของสถาบัน
อยู่ระหว่างการจัดท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

- ตรวจรับรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ ์
- แปลเป็น
ภาษาอังกฤษและเผยแพร่
ผลการศึกษาวิจัยไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

7. โครงการศึกษาวิจยัการ
ประเมินและพัฒนา
นโยบายเพื่อสนับสนุน
การเติบโตและความ
เชื่อมโยงของวิสาหกิจ
สังคมในประชาคม
อาเซียน  
(63A1118-07) 

0.2400 0.0787 
(32%) 

0.013 0.1483 - คณะนักวิจัยของสถาบัน
อยู่ระหว่างการจัดท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

- ตรวจรับรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ ์
- แปลเป็น
ภาษาอังกฤษและเผยแพร่
ผลการศึกษาวิจัยไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

8. โครงการพัฒนา 1.5332 0.120 
(7%) 

1.140 0.2732 - ที่ปรึกษาส่งรายงานวิจยั
ขั้นกลางไดต้ามสัญญาจ้าง  

- ที่ปรึกษาน าส่ง
รายงานวิจัยเบื้องต้น เมื่อ
วันท่ี 11 กันยายน 2563 
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  โครงการ/รหัสโครงการ งบประมาณ 
(ลบ.) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(ลบ.)  

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คืนเป็น
งบประมาณ

คงเหลือ (ลบ.) 

ผลการด าเนินงาน   
ณ สิ้นไตรมาส 4  

แผนการด าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 1  

ปีงบประมาณ 2564  
ความร่วมมือนิคม
อุตสาหกรรมยางไทย-
มาเลเซีย  
(63A1118-08) 

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
ค่าจ้างงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 
1 ของปีงบประมาณ 2564 
- ที่ปรึกษามีก าหนด
น าส่งรายงานวิจัยขั้นกลาง
ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 ด าเนินการประชุม
ตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจ้าง
งวดที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2564 
- ที่ปรึกษามีก าหนด
น าส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ในวันท่ี 9 ธันวาคม 
2563  ด าเนินการประชุม
ตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจ้าง
งวดที่ 4 ในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2564 

รวม 8.501 4.4979 2.4160 1.5879   
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
 - เมื่อด าเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นในทุกๆ โครงการ ควรจัดท ารายงานสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
น าเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์  
 กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 ในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนประจ าปี) ประกอบด้วย
กิจกรรมประชุม/สัมมนาจ านวน 1 กิจกรรม และกิจกรรมฝึกอบรมจ านวน 4 กิจกรรม (รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายวาระ)  
 นอกจากนี้ ส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ยังได้ด าเนินกิจกรรมจากการ
ได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอก จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
โครงการเงินสนับสนุนภายนอก : ทีป่รึกษาเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global  

เป็นโครงการที่เป็นรายได้ของสถาบัน โดยได้รับเงินจาก ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย(สสว.) จ านวน 4,650,000 บาท โดยมีขอบเขตงานประกอบด้วย 

1. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Born Global โดยมุ่งเน้นที่ช่องทางการขยาย
ตลาดสู่ต่างประเทศ และ จัดท าเครื่องมือประเมินศักยภาพความพร้อมผู้ประกอบการ Born Global 
(Assessment tools) 

2. จัดกิจกรรมอบรม Boost Camp 5 วัน จ านวน 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด (โดยในแต่ละจังหวัดต้องมี
สถานประกอบการเข้าร่วม ไม่ต่ ากว่า 40 กิจการ) โดยต้องจัดท ารายงานประเมินศักยภาพความพร้อม ข้อเสนอแนะ 
และค าแนะน า ให้ผู้ประกอบการแต่ละราย หลังจากจบกิจกรรมอบรมของแต่ละจังหวัดด้วย 

• ครั้งที่ 1  จังหวัดเชียงราย วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563  
 ค่าใช้จ่าย 414,455.20 บาท  ผู้เข้าอบรม 43 ราย 
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• ครั้งที่ 2  จังหวัดนครพนม วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563  
 ค่าใช้จ่าย 324,027.34 บาท ผู้เข้าอบรม 40 ราย 
• ครั้งที่ 3  จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15-19 สิงหาคม 2563  
 ค่าใช้จ่าย 277,851.00 บาท ผู้เข้าอบรม 41 ราย 
• ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2563  
 ค่าใช้จ่าย 240,700.00 บาท ผู้เข้าอบรม 40 ราย 
3. จัดกิจกรรม Born Global Pitching Day จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม

เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่าย 70,900 บาท 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global Digitalization Model for MSMEs วันที่ 8 กันยายน 

2563 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม Streaming บน Social Media ตลอดงาน ค่าใช้จ่าย 
533,388.50 บาท ผู้เข้าร่วมสัมมนา 204 ราย 

5. จัดท าวิดีโอคลิป สรุปองค์ความรู้ และสรุปกิจกรรม ทั้งหมด 8 คลิป 
6. ประชาสัมพันธ์ผลของกิจกรรม โดยเผยแพร่วีดีโอคลิปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม ในเว็บไซต์

และช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
7. จัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ประกอบการไทย ตามแบบฟอร์มที่ สสว. ก าหนด 
8. จัดท าสรุปผลการ Pitching และติดตามผลการต่อยอดธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการไทย 

 9 จัดท ารายงานรูปแบบ Born Global Business Model ที่น่าสนใจ พร้อมข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
1. เมื่อได้ผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมทุกๆ โครงการ ควรจัดท ารายงานสรุปเสนอคณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน าเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ 
2. อาจพิจารณาลดกิจกรรมที่ท ากับกลุ่มเยาวชน หรือบุคลากรทางการศึกษา และควรส่งเสริมและ

เน้นกิจกรรมกับผู้ประกอบการ การค้า การลงทุน หรือกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ให้มาก
ขึ้น  
 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน จ านวน 1 กิจกรรม คือ  

กิ จกรรมอบรมนานาชาติ  Trade Facilitation for Sustainable Development Regional 
Workshop 2020 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการอบรมนานาชาติด้านการเจรจาด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ภายใต้กรอบกฎระเบียบ WTO ภายในวงเงิน 310,000.00 บาท โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 18 
กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน (ชาวต่างชาติ 29 คน และคนไทย 2 คน)  

ด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน  

 - มีผลการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 31.83 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้แผนงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมีการขอกันเงินส าหรับเบิกจ่ายข้ามปี
หรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 (รายงานผลการด าเนินงานด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 
4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนการบริหารด้านการจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ)  
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ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
 - ควรจัดอบรมบุคลากรภายในส าหรับการใช้งานระบบดิจิทัลที่สถาบันได้จัดหามาใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม เช่น โปรแกรม G Suite  
 - ศึกษา/ประสานงานผู้ให้บริการระบบ ERP เพ่ือหาแนวทางในการขอเช่าใช้บริการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดแผนงานระดับกิจกรรม
จ านวน 9 กิจกรรม ภายใต้แผนงาน 5 มิติ ปรากฏว่า สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามเป้าหมายจ านวน 
3 แผนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนงาน 1 กิจกรรม (ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือท าการ
ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันฯ รวมจ านวน 16 ฉบับ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีการขอกันเงินส าหรับ
เบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีหรือผูกพันข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว) 
 2. ด้านการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ 4 ด้าน 9 กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 2 กิจกรรม  
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดกิจกรรม/หลักสูตรไว้ 6 ด้าน 
ปรากฏว่า มีบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 ด้าน จ านวน 10 หลักสูตร/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณภายใต้
แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวนเงิน 380,742.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.22 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

(รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  4 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ)  
 
ข้อเสนอพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอคณะกรรมการสถาบัน พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
และติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และขอให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
และติดตามผลการด าเนินงานไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

4.4.2 รายงานด้านการตรวจสอบ 
4.4.2.1 รายงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 63–ก.ย. 63) ปีงบประมาณ 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตาม

แผนงานฯดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 

และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน 
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3. ปฏิบัติงานตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 และจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน 

4. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบ และได้ให้ความเห็นชอบรายงานผล
การตรวจสอบฯ จ านวน 3 รายงานและแผนการตรวจสอบภายใน 1 แผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีเรื่องที่สมควร
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ดังนี้  

(1) รายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปีงบประมาณ 2563 

 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า สถาบันมีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการฯและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ครอบคลุมการจัดท าและการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การมอบอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันในปีงบประมาณ 2563 
 ผลการตรวจสอบพบว่า สถาบันโดยส านักบริหาร มีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศคณะ
กรรมการฯและค าสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงมีการควบคุมภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เพียงพอและเหมาะสม เกี่ยวกับ 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 
(2) รายงานผลการตรวจสอบการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 

2563 
 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า สถาบันมีการจัดท างบประมาณและการบริหาร

งบประมาณบรรลุผลส าเร็จตามแผนงบประมาณและเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและ
มาตรการว่าด้วยการบริหารงบประมาณของส านักงบประมาณ และเพ่ือใช้ส าหรับการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป  ครอบคลุมการจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลของสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2563 

 ผลการตรวจสอบพบว่า สถาบัน โดยส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีการจัดท างบประมาณ ขอ
อนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบี ยบค าสั่งของ
สถาบัน ระเบียบและมาตรการว่าด้วยการบริหารงบประมาณของส านักงบประมาณ แต่มีข้อที่ควรพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงมีการควบคุมภายในการจัดท าแผนงบประมาณ
และบริหารงบประมาณ ที่เพียงพอและเหมาะสม เกี่ยวกับการจัดท าแผนและการบริหารงบประมาณ 
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ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกตประเด็นการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในจ านวนเงินเท่าท่ี
จ าเป็นและควรมีหลักฐานประกอบการกันเงินไว้อย่างชัดเจน ส่วนประเด็นผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน สถาบันควรหามาตรการหรือแนวทางปรับแผนการด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณให้ทัน
กาล เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย 
 (3) รายงานผลการตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 
 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า สถาบันมีแนวทางการก าหนดนโยบายและข้อปฏิบัติ 
และด าเนินการควบคุมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 มีการด าเนินการ
ควบคุมความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการ
ควบคุมภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างประหยัด เหมาะสมและคุ้มค่า 
ครอบคลุมการจัดท าและการประกาศเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของสถาบัน กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันในปีงบประมาณ 2563 
 ผลการตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณ 2563 สถาบันโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ส่วนกระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อที่ควรพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงมีการควบคุมภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพียงพอและเหมาะสม เกี่ยวกับ 

1. การจัดท านโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
2. การด าเนินโครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบัน 

ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประเด็นการจัดท านโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เห็นควร
ให้ส านักผู้รับผิดชอบเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาเพ่ือให้ค าปรึกษาและ
ทบทวนร่างนโยบายและข้อปฏิบัติฯที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือให้สามารถประกาศใช้ได้ภายในปีงบประมาณถัดไป  ส่วน
ประเด็นการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบัน ส านักผู้รับผิดชอบควรเสนอขออนุมัติ
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษามาเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนโดยเร็ว 
 (4) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตามระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 หมวด 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 12  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และ
อ านาจ (4) ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของ
หน่วยตรวจสอบภายใน หมวด 3 การตรวจสอบภายในข้อ 21 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีตามข้อ 20 (2) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(ประกาศใช้เมื่อ 13 พ.ย. 61) หมวดหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อ 17 (4) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย
ของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

อ้างถึงบันทึกที่ ตน 18 ลว.17 ก.ย.63 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบฯดังกล่าวต่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และได้รับความ
เห็นชอบแล้ว  

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีเนื้อหาครอบคลุมใน 4 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่ 1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 2  โครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 3  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ส่วนที่ 4  แผนการตรวจสอบภายใน 

 แผนการตรวจสอบระยะยาว (2564-2566) 
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564           

 
ประเด็นพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบัน เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ 2563  รายงานผลการ
ตรวจสอบการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการตรวจสอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563และแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้อเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันฯต่อไป 
 
มติที่ประชุม  
 เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ปีงบประมาณ 2563  รายงานผลการตรวจสอบการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563และแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 และรับทราบข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

4.4.2.2 แผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภูมิหลัง 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในส่วนของ
องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละความส า เร็จ
ของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ ยง การบริหารงาน
บุคคล และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) 
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ข้อเท็จจริง 
ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดวางและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ได้จัดส่งแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้ทุกส านักพิจารณาด าเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หัวข้อในความ
รับผิดชอบแล้ว เมื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้ติดตามผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และได้สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
จ านวนทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า การรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงควรมี
การประเมินความเสี่ยงของระดับความเสี่ยง แยกตามประเภทของความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพ่ือสามารถ
ติดตามและควบคุมระดับความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบัน เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและ
รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ข้อเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสถาบันต่อไป 

 
มติที่ประชุม  

เห็นชอบแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2563 และรับทราบข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 4.4.2.3 รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
 2562 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ตามหนังสือที่ ตผ 0042/1585 ลว.31ส.ค.63 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบรายงานประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมน าส่งรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินฯ ซึ่งส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินแจ้งให้สถาบันเร่งด าเนินการตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ โดยให้แจ้งผลการด าเนินการไปให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุก 60 วันจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ทั้งนี้ ตามรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินฯ มีข้อสังเกตในเรื่องการประเมินการใช้
จ่ายเงินและการประเมินการบริหารโครงการ ซึ่งสถาบันได้มีการประชุมผู้บริหารเพ่ือรับทราบและพิจารณา
ข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุมผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งผล                   
การตรวจสอบ และได้จัดท าร่างแนวทางการด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่างแนวทางการด าเนินการแก้ไขฯแล้ว เห็นว่า กรณีการขอยกเลิก
แผนงานโครงการให้ผู้อ านวยการก าหนดแนวปฏิบัติการยกเลิกแผนงานโครงการ เช่น ระยะเวลาการน าเสนอ 
เพ่ือให้คณะกรรมการสถาบันสามารถพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกแผนงานโครงการหรือสามารถปรับเปลี่ยน
แผนงานโครงการที่เหมาะสมได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ รวมถึงควรก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหาร
โครงการของสถาบัน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักผู้ด าเนินโครงการ 



18 
 

 ส่วนกรณีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ให้สถาบันเสนอแนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ในการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมอบรม ประชุม/สัมมนาตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
ประเด็นพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสถาบัน เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนว
ทางการด าเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับ
สถาบันฯต่อไป  
 
มติที่ประชุม  
 เห็นชอบแนวทางการด าเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของรายงานประเมินผล   
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
รับทราบข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรื่องท่ี 4.5 กรอบการประเมินองค์การมหาชนของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ 
 มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภูมิหลัง 

1. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว33 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง กรอบการประเมิน
องค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณา  คัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ก.พ.ร. จึงขอให้องค์การมหาชนจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มข้อเสนอ
ตัวชี้วัดขององค์การมหาชน และแบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานองค์การมหาชน ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ po@opdc.go.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 

2. ในการประชุมคณะผู้บริหารของสถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดท า (ร่าง) 
ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อเท็จจริง 

สถาบันได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการสถาบัน เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
(ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการด าเนินงานต่อไป 
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ข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 คณะกรรมการสถาบันมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ให้ถือเอาข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นหลักในการ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ปรับแก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 จาก จ านวนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ 
หรือกระทรวงอ่ืนๆ ที่สถาบันสามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง เป็น “จ านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้
จากผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง” 
 3. เสนอ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เพ่ือพิจารณาก่อนส่งต่อให้ทางส านักงาน 
ก.พ.ร. ต่อไป 
 4. การเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน หรือตัวชี้วัด ควรน าเรื่องหารือต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน 
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 5.1 รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2562  
ภูมิหลัง 

1.  ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมรับทราบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินองค์การมหาชนและ
ผู้อ านวยการองค์การมหาชน สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.  ต่อมาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ รายงานผลการ
ประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ใน
การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
10 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

 

 
ข้อเท็จจริง 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเสนอรายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 

ทั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้อ านวยการ จัดอยู่
ใน “ระดับคุณภาพ (ระดับ 3)” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประเด็นพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนคณะกรรมการเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินองค์การมหาชนและ

ผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เท่ากับ “ระดับคุณภาพ (ระดับ 3)” 
 
เรื่องท่ี 5.2 รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัย 
 สถาบันได้ด าเนินโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้ตีพิมพ์เล่มรายงานวิจัยแล้วเสร็จ 
จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 
 1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ เพ่ือประเมินความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินมาตรการทางด้านการลงทุน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
สามารถช่วยผลักดันให้ไทยประสบความส าเร็จในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
(Inclusive Development) 
 งานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอแนะทางนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลจ าเป็นต้องมีการแปลงไปสู่แผนปฎิบัติการที่ชัดเจน การเพ่ิมศักยภาพของคุณภาพทุนมนุษย์ ติดตาม และ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ิม
ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
การมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการรองรับผลกระทบทางสังคมของการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 
 2. โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพ่ือ
การพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย 
 วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ มุ่งศึกษากรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทค (BIMSTEC) โดยใช้
แบบจ าลอง GTAP เพ่ือหาผลกระทบเชิงปริมาณจากการเปิดเสรีการค้า ควบคู่ไปกับกรอบการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ PEST Analysis 

 งานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอแนะทางนโยบายที่ส าคัญดังนี้ กรอบความร่วมมือบิมสเทคมีความส าคัญยิ่ ง
ต่อการค้า การลงทุน และการก าหนดยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐ
และภาคเอกชนควรศึกษาและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต และต้องเตรียมความ
พร้อมส าหรับภาครัฐและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีบิมสเท
คได้อย่างเต็มที่ เมื่อข้อตกลงการค้าฉบับดังกล่าวมีความสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ และเสนอแนะต่อ สคพ. ว่า
ควรจัดอบรมเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ชาวไทยมองเห็นโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอ่าวเบงกอล มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และควรจัดทริปส ารวจตลาด โดยลงพ้ืนที่จริง 
พร้อมนักวิชาการเพ่ือให้เห็นโอกาสแบบจับต้องได้ และอาจจัดทริปส าหรับนิสิตนักศึกษา เพ่ือเป็นการเรียนรู้และ
เขา้ใจส าหรับการต่อยอดและพัฒนาในอนาคต ทั้งในฐานะนักธุรกิจ นักลงทุน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

 ฝ่ายเลขานุการขอน าเสนอและมอบเล่มรายงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นรวมจ านวน 2 เล่ม ให้กับ
คณะกรรมการทุกท่าน 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
             ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป และก าหนดให้ มีการประชุมในวัน
อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์         นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 
       เลขานุการปริหาร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทน           
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา              
                                                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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