ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. มีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่ อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตก
ลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ โดยใช้การจัดฝึกอบรม การสัมมนา การ
สนับสนุนการวิจัย และการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่ง
การดาเนินงานที่ผ่านมาสถาบันมีบทบาทในการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรใน
ภูมิภาค รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในมิติการค้า การลงทุน และการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้มี การดาเนินโครงการศึกษาวิจัยในประเด็น
ด้านนโยบายการค้า การลงทุน และนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ รักษาและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศกาลังพัฒนาในระดับภูมิภาค
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนาในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค”
พันธกิจ
1. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ
การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสม
ร่วมกันให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค
4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดให้แก่
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
เป้าประสงค์
1. บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สถาบันได้ร่วมกับ องค์ กรหรือหน่วยงานใหม่ǰจานวน 10 องค์กร/หน่ วยงานในการเข้าเป็นหุ้ นส่วนหรือพัฒ นาความ
ร่วมมือในการดาเนินงานของเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้าและพัฒนาอนุภูมิภาค ประกอบด้วย
หน่วยงาน
กิจกรรมความร่วมมือ
1. World Trade Organization (WTO)
การอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course
for Asia Pacific
2. World Customs Orgniazation

การจัดการสัมมนา ระบบศุลกากรแห่งอนาคต
เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ 4.0 จากมุมมองรัฐบาลเกาหลีใต้

3. The World Bank

การจัดประชุมเสวนาวิชาการ High Level Policy
Dialogue and Innovation Policies in the GVC Age

4. ADBI

การฝึกอบรมภูมิภาค

5. UNCTAD

การดาเนินกิจกรรมนานาชาติในเรื่อง Competition
Law and Policy for Sustainable Development
Regional Workshop

6. The Pacific Economic Corporation
Council

การอบรมนานาชาติในเรื่อง PAFTAD 4.0: New
Dimensions of Connectivity in the Asia Pacific

7. Ecnomic and Social Commission for Asia
and The Pacific (ESCAP)
8. Asia-Pacific Research and Training
Networking on Trade (ARTNeT)
9. Intermational Centre of Settlement of
Investment Disputes (ICSID)

ร่วมดาเนินการฝึกอบรม Regional Workshop on
Trade Facilitation for Sustainable Development

10. สมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

ร่วมจัดสัมมนาวิชาการดครงการสร้างความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน ประเทศ CLMVT

การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน

 สถาบั นแสวงหารายได้ เพื่ อด าเนิ นงานตามภารกิ จ เป็นเงินรวมทั้งสิ้ น 9,363,173.20 บาท จากการบริ การวิช าการ
ในโครงการศุนย์ ค วามร่ วมมื อด้ านพลั ง งานระหว่างประเทศ โครงการจัด จ้ างที่ ป รึ กษาเพื่ อด าเนิ นการพั ฒ นานั กลงทุ นไทย
โครงการวิ จัย The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement on Agribusiness Development in LancangMekong Countries
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินโครงการวิจัย

จานวน 9 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
ลาดับ

โครงการวิจัย

ความก้าวหน้าการดาเนินงาน

1

โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt,
One Road ของจีน
โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต3
โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรี BIMSTEC
ของประเทศไทย
โครงการจัดทารายงานวิจัยขนาดสั้น (Short Research Paper) ตอบโจทย์
สถานการณ์การค้าและการพัฒนา ภายใต้หัวข้อที่ 1 การค้าและความมั่นคง
อาเซียน “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับอุปสรรคทางการค้า
ในอาเซียน” (Cybersecurity issues and trade barriers in ASEAN)
การเตรียมตัวและความก้าวหน้าการปรับตัวของประชาคมอาเซียนต่อการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของโลกและท่าทีของไทยในฐานะประธาน
อาเซียนในปี 2562
พฤติกรรมการท่องเที่ยงเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV
ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค
รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยภาครัฐและประชาชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ ส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตมนุษย์: กรณีศึกษา
พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดนราธิวาส
The Impact of ASEAN – China Free Trade Agreement on
Agribusiness Development in Lancang-Mekong Countries: Case
Study of Thailand
แนวโน้มและทิศทางการค้าชายแดนในประเทศไทย

ดาเนินงานแล้วเสร็จ
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อยู่ระหว่างดาเนินการ
(Interim Report)
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

ดาเนินงานแล้วเสร็จ

และได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการหรือหนังสือ จานวน 8 เรื่องในวารสารต่าง ๆ เช่น Thailand Economic
and Business Review วารสารวิจัยสังคมศาสตร์
 ความร่วมมื อด้านวิชาการกับ เครือข่ายในต่างประเทศและมีกิจกรรมร่วมดาเนินการ (มากกว่า 1 ปี): พิจารณาจาก
3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1.3.1จานวนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายในต่างประเทศและมีกิจกรรมร่วมดาเนินการ (มากกว่า
1 ปี) 1.3.2ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน และ 1.3.3 การบรรลุเป้าหมายของแผน ซึ่งสถาบันมีความร่วมมือกับ
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เครือข่ ายในต่ างประเทศรวม 7 หน่ วยงาน ประกอบด้ วย UNCTAD WTO ESCAP ADBI ARTNeT ITD และ Worldbank
แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฎผลประเมินความสาเร็จของกิจกรรมความร่วมมือ
 สถาบั น ได้ น าองค์ ความรู้ข อง UNCTAD หรือ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง จานวน 12 องค์ค วามรู้ มาเชื่ อ มโยงในการน า
องค์ ค วามรู้ ข อง UNCTAD หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาด าเนิ น การถ่ ายทอดความรู้ ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายด้ วยการกาหนด
เป็นขอบเขตงานวิจัย กาหนดเป็นเนื้อหาการฝึกอบรม ประชุม/ สัมมนา เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดแนวทาง
ด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนา

9

