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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 
 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. มีวัตถุประสงค์ในการ

ให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ โดยใช้การจัดฝึกอบรม ก าร
สัมมนา การสนับสนุนการวิจัย และการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา สถาบันมีบทบาทในการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
และศักยภาพของบุคลากรในภูมิภาค รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในมิติการค้า การลงทุน และการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้มี
การด าเนินโครงการศึกษาวิจัยในประเด็นด้านนโยบายการค้า การลงทุน และนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือ
รักษาและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศก าลังพัฒนาในระดับภูมิภาค 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาศักยภาพด้านการคา้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค” 
 

พันธกิจ 
1. เป็นศูนย์กลางเพ่ือให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค 

2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมร่วมกันให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค 

4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอด
ให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

 

เป้าประสงค์ 

1. บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

2. มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สคพ. มีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยสรุปดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

สคพ. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) อาเซียน สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 

 โครงการการศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade 
Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย 

 โครงการนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็น
ผู้ประกอบการของ UNCTAD 

 โครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่
ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) 

 โครงการศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
สู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน 

นอกจากนี้ ยังได้แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกและเงินทุนที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินงานด้านวิจัย จ านวน 6 เรื่อง คือ 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 การศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาลู่ทางการลงทุน: อินโดนีเซีย 

 การศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาลู่ทางการลงทุน: มาเลเซีย 

 รายงานวิจัยเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว 

 รายงานวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง กฎหมายการลงทุนและความร่วมมือด้านการลงทุน 

 รายงานวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าโลกกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

และตีพิมพ์บทความในวารสารหรือหนังสือวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 8 เรื่อง ได้แก ่

 กลยุทธ์การลงทุนระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดไทยแลนด์พลัสวัน (Thailand Plus One) 

 แนวทางการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 โอกาสและผลกระทบภายใต้ความริเริ่ม “Belt and Road” 

 นโยบายพลังงานทดแทนอาเซียน: กรณีศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ 

 Thailand Institutional Framework for FTA Negotiation 

 Financial Role in Supporting the Sustainable Development Goals in ASEAN 
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 Analysis of the effects and utilization of agreements and cooperative 
frameworks related to economics and international trade in ASEAN 
community 

 Trade liberalization under the Greater Mekong Subregion Economic 
Cooperation on achieving the Sustainable Development Goals in Thailand 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็น

อุบัติใหม่ (Emerging issues) 
สคพ. ได้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความมือด้านวิชาการในประเทศในพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues) 
โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ร่วมกับ UNCTAD, ESCAP, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และ สสปน. จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2561” 
(Trade and Development Regional Forum 2018) เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจระหว่างผู้ก าหนด
นโยบาย และผู้มีส่วนได้เสีย ในอันที่จะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการค้า การลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของการ
ร่วมกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Integration)  เชื่อมโยงและกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกัน
ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ,  กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด, หอการค้าจังหวัด จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)” จ านวน 3 
ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า (Trade Facilitation Agreement) ในการลดอุปสรรคทางการค้าข้ามแดน และเตรียมความพร้อมของ
ไทยต่อการปฏิบัติตามความตกลงฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

3. ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ ให้สามารถแสวงหาโอกาศในการใช้ประโยชน์/วางแผนในการขยายโอกาสการค้ากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่าง 

4. ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ สมาคมเครือข่ายโกลบอล 
คอมแพ็กประเทศไทย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
การก าหนดแนวทางการน านโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไปก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพยกระดับการพัฒนามุ่งสู่การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ยั่งยืนใน
ระยะยาว 

5.  ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน 4 ครั้ง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคคลกรภาคการศึกษา ให้สามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพรองรับการรับการแข่งขันในอนาคตต่อไป 

6. ร่วมกับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” จ านวน 4 
ครั้ง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของอุตสาหกรรมเป้าหมายให้แก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
บุคลากรภาคการศึกษา ให้สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศรองรับการเติบโต
ของระเบียงเศรษฐกิจได้อย่างมีศักยภาพต่อไป 

7. ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง “YOUTH 
CAMP SMART FARMER” จ านวน 6 ครั้ง ใน 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี, นครศรีธรรมราช, มหาสารคาม, ตาก, 
สุพรรณบุรี และเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูวิชาชีพเกษตร น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
หลักสูตร/ระบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Smart Farm ให้กับนักเรียน นักศึกษาด้านการเกษตร และเปิด
มุมมองการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเกษตรสมัยใหม่ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประสบ
ความส าเร็จ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สคพ. ได้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความมือด้านวิชาการต่างประเทศในการ
พัฒนาศักยภาพก าลังคนให้มีความรู้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ร่วมกับ International Trade Centre (ITC) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง 
“Trade Facilitation for Women in CLMVT Cross-Border Trade: Policy Action Workshop” เ พ่ื อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้ารายย่อยตามเขตชายแดนที่ด าเนินการโดยผู้หญิง มุ่งหวังให้เป็นการสาน
ต่อแผนแม่บทอาเซียน 2015 ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผู้หญิงในภูมิภาคมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. ร่ ว มกั บ  The United Nations Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific (ESCAP), Asian Development Bank (ADB), BIMSTEC Secretariat, United Nations 
Development Programme (UNDP) และ  CUTS International จั ด กิ จ ก ร รม  “BIMSTEC Regional 
Integration Policy Dialogue Workshop” ในการพัฒนากรอบความร่วมมือ BIMSTEC ให้ไปสู่ความร่วมมือ
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ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือผลักดันต่อเนื่องในมิติการพัฒนาภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกกรอบการ
ร่วมมือของ ASEAN เป็นต้นแบบ 

3. ร่วมกับ Asian Development Bank Institute (ADBI) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง “แนวทางเลือกใหม่ในการบริหารการเงินและการคลังในยุค SDG 2030 (ADBI-
ITD Alternative Funding and Fisical Policy for SDG 2030)” เพ่ือน าเสนอแนวทางใหม่ในการวางแผน
และการบริหารการคลังและการลงทุนที่ยั่งยืน โดยหวังว่าจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการลงทุนใน
ภูมิภาคได้มีโอกาสขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ 

4. ร่วมกับ Imperial College, CPC Corporation, National University of Singapore 
(NUS) และ KISDA จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงนโยบาย “Building Entrepreneurial Ecosystem. A 
Review of Region South Development” เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และความคืบหน้าของประเทศ
ก าลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยใหม่ตามแนวทางการพัฒนาของ UNCTAD, 
ESCAP และ Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) โดยศึกษากรณีตัวอย่างจาก
ประเทศที่ประสบความส าเร็จในแต่ละภูมิภาค เช่น เอเชีย แอฟริกา และยุโรป พร้ อมวางแผนพัฒนากลุ่ม
ดังกล่าวให้สามารถต่อยอดการด าเนินงานต่อไปได้ 

5. ร่ ว มกั บ  Cambodia Development Council (CDC) จั ด ก า ร สั มมน า เ รื่ อ ง  Key 
Strategies to Maximizing SEZ benefits Cambmodia’s IDP: Deploying Cluster Strategies 
Development in Special Economic Zone” เพ่ือร่วมวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของนโยบายด้านการค้า
และการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ในมิติกลยุทธ์แบบ Cluster และร่วมแสวงหา
แนวทางการก าหนดนโยบายระหว่างประเทศท่ีเหมาะสมร่วมกัน 

6. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course (RTPC) โดยประเทศไทยได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับ WTO ในการจัดฝึกอบรม RTPC ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทยในการเข้าร่วม
อบรมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความตกลง บทบาทหน้าที่ ระเบียบ
ขั้นตอนการด าเนินงาน การค้นความและใช้ข้อมูลของ WTO โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ WTO รวมถึง การท าความ
รู้จักและสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ WTO จากประเทศอ่ืนด้วย (ประเทศละ 1 
คน) 

7. ร่ ว มกั บ  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพก าลังคนของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค จ านวน 2 ครั้ง คือ 

 กิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมเรื่อง “Asia – Pacific Workshop on 
Phase 2  of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties” เ พ่ื อ
พัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่เรื่องกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศในการปฏิรูป 
IIA ระยะ 2 พร้อมเผยแพร่ความคืบหน้าและประเด็นอุบัติใหม่เรื่องการปฏิรูปการ
ลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างรัฐกับนักลงทุน 
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 กิจกรรมอบรมและสัมมนาวิชาการนานาชาติเ รื่อง “Regional Seminar on the 
Promotion of Bankable Sustainable Goal Projects” เพ่ือเผยแพร่ความคืบหน้า
และประเด็นอุบัติใหม่เรื่องการปฏิรูปการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท
การลงทุนระหว่างรัฐกับนักลงทุน รวมถึงการพัฒนานโยบายการลงทุนยุคใหม่ภายใต้
กรอบการลงทุนที่ยั่งยืน อาทิ บทบาท IPA และ OIA 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากร (พ.ศ. 2561-2565) ของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ก าหนดให้มีประเด็นการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 5 ประเด็น รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้าง  
เพ่ือวางระบบการปฏิบัติงานและเตรียมก าลังคนให้มีศักยภาพพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน: มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานครบทุกส านัก (ด าเนินการแล้วเสร็จ

ครบทุกส านัก) 

2. ด้านกระบวนงาน/การบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
พัฒนาระบบ Virtual Expert Network เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

เครือข่ายของผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainers) พร้อมกับ สร้างและแบ่งปันองค์

ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 

ผลการด าเนินงาน: อยู่ระหว่างจัดท า Infrastructure 

3. ด้านกฎหมาย 
พัฒนากระบวนการด้านกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผลการด าเนินงาน: ทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และยกร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบ/ข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 ฉบับ 

4. ด้านธรรมาภิบาล 
เสริมสร้างบุคลากรใสสะอาด ปลอดการทุจริต 

ผลการด าเนินงาน:  

1) ทบทวนขั้นตอนหรือคู่มือการควบคุมและตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริ ต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการรับสินบน (จัดท าคู่มือการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วเสร็จ 
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2) กิจกรรมสอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริต จ านวน 6 ครั้ง 

5. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน:  

1) ควบคุมกรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างที่คณะกรรมการอนุมัติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2556 (ครั้งที่ 5/2556) จ านวน 47 อัตรา ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จ านวน 32 อัตรา 

2) แสวงหารายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 7.61 ล้านบาท 
 
หมายเหตุ รายชื่อหน่วยงานร่วมด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
2. International Trade Centre (ITC) 
3. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
4. Asian Development Bank (ADB) 
5. BIMSTEC Secretariat 
6. United Nations Development Programme (UNDP) 
7. CUTS International 
8. Asian Development Bank Institute (ADBI) 
9. Imperial College 
10. CPC Corporation 
11. National University of Singapore (NUS) 
12. KISDA 
13. Cambodia Development Council (CDC) 
14. World Trade Organization (WTO) 
15. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
17. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 
18. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
19. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
20. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
21. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (เชียงราย) 
22. หอการค้าจังหวัด (เชียงราย, นครพนม) 
23. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
24. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (นครพนม, สงขลา, สระแก้ว และจันทบุรี) 
25. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
26. กระทรวงการต่างกระเทศ 
27. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 


