
ความเส่ียงด้าน โครงการ/กิจกรรม รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เส่ียงการทุจริต

มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต ระยะเวลาด าเนินการ รายงานผล

ความเส่ียงการทุจริต
เก่ียวกับความโปร่งใส
ของการใช้ต าแหน่ง 
หน้าท่ี และอ านาจ

การด าเนินการ
ฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา

ส่วนงานมีการก าหนดรายช่ือ
วิทยากรบรรยายรายเดิมซ  าๆ 
ในการอบรมหลายหลักสูตร 
ซ่ึงต้องอาศัยองค์ความรู้ท่ี
แตกต่าง

ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมายคณะ
กรรมการบริหารการฝึกอบรม โดยอาศัย
อ านาจตามความในข้อ 22 (8) ของข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานของสถาบัน
 พ.ศ. 2561 พิจารณาว่าในรอบปีมีการใช้
วิทยากรรายเดิมซ  าๆ หรือไม่ โดยให้มีการ
สรุป/ทบทวนรายช่ือวิทยากรท่ีมีการใช้ราย
เดิมซ  าๆ เพ่ือพิจารณาความรู้ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและความเหมาะสมกับ
หลักสูตร

ภายในไตรมาสท่ี 4
ปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม  
ได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความ
เส่ียงการทุจริตของสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะท่ีก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตด้วยแล้ว และจะมี
การพิจารณาผลการด าเนินงานตาม
มาตรการฯ อีกครั ง ในไตรมาสท่ี 4

 รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2564



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที ่27 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.  
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Application Webex 

 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม 

1. นายมนู สิทธิประศาสน์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองประธานกรรมการ 
3. นายสุภกิจ เจริญกุล รองประธานกรรมการ 
4. นายสมาน นนทสิทธิชัย กรรมการ 
5. นายภานุมาส เทพทอง กรรมการ 
6. นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง กรรมการ 
7. ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายวิมล ปั้นคง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
2. นางสาวกันตา ล  าเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางรพีพรรณ ประกอบแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานฯ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 2.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม ดังนี  
1. ผู้อ านวยการสถาบัน 
2. รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) 
3. รองผู้อ านวยการ (บริหาร) 
4. ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ 
5. ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
6. ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
7. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทาง

การค้าและการพัฒนา 
8. นักบริหารงานทั่วไป ส านักพัฒนาขีดความสามารถ

ทางการค้าและการพัฒนา 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม 

 



 

หน้า 2 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 3.1 แนวทางการด าเนินงานฝึกอบรมร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

1. สถาบันได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ร่วมกับ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific: ESCAP) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 
โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาค ทั งนี  MoU ฉบับนี 
สิ นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 

2. แผนปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2563-2565 (ฉบับทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) ในส่วนของเป้าหมายที่ 3: 
ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/องค์กรในภูมิภาคในการจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้าน
การค้าและการพัฒนา ได้ระบุให้กลยุทธ์ที่ 3.1 สถาบันจะต้องจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพัฒนา เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และก าหนดตัวชี วัดในประเด็นของความสามารถใน
การระดมทรัพยากรเพ่ิมขึ น 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการน าเรียนคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน
ฝึกอบรมร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม 

ตามที่ผู้อ านวยการสถาบันพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Application Webex ซึ่งได้หารือถึง
แนวทางความร่วมมือกับสถาบันในประเด็นต่าง ๆ ทั งนี  ที่ประชุมเห็นว่า ในการด าเนินงานฝึกอบรมร่วมกับกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี  

1. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับข้าราชการกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมอ่ืน ๆ ซึ่งสถาบันด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงควรด าเนินการต่อไป ทั ง
ในรูปแบบ On-line และ On-site โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  และควรพัฒนาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง 

2. ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ และส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการ
พัฒนา ควรแสวงหาโอกาสในการด าเนินกิจกรรมจากโครงการ “สร้างโอกาสส าหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia” (Boosting 
Cross-Border Trade Opportunities in MLC SEZs through R3A and China-Pan Asia Railway Network) 
ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้ด าเนินโครงการ โดยประสานงานกับส านักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
 
มติที่ประชุม 

ประธานได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 

 



 

หน้า 3 

เรื่องท่ี 3.2 แนวทางการป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เนื่องด้วยรายงานผลการตรวจสอบ ส าหรับงวดปีบัญชี 2563 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน 

การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีมี
ข้อเสนอแนะว่า สถาบันควรให้ความสนใจการใช้บริการสถานที่จัดงานสถานที่เดิม ด้วยความถี่ที่ค่อนข้างสูง หรือ
กรณีการใช้วิทยากรรายเดิมในการอบรมในหลายหลักสูตร ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่แตกต่าง เพ่ือให้การบริหาร
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

ทั งนี  ประเด็นของการด าเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีการก าหนดรายชื่อวิทยากรรายเดิม
ซ  า ๆ ในการอบรมหลายหลักสูตร ถือเป็นความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ 
และอ านาจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันจะต้องก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต ซึ่งให้เป็นไปตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการน าเรียนคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม เพ่ือพิจารณาแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติให้ส านักท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พิจารณาว่า ในรอบปี
มีการใช้วิทยากรรายเดิมซ  า ๆ หรือไม่ โดยให้มีการสรุป/ทบทวนรายชื่อวิทยากรที่มีการใช้รายเดิมซ  า  ๆ เพ่ือ
พิจารณาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับหลักสูตร ทั งนี  เพ่ือเป็นการไม่เอื อ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 
นางรพีพรรณ ประกอบแก้ว 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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