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สารประธานกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและ
ข้อจำ�กัด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง การกำ�หนดนโยบายอย่าง
เหมาะสม และสร้างสรรค์บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community หรือ AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ยิ่งทำ�ให้เราต้องตื่นตัว และเร่งพัฒนาบุคคลากร เพิ่มขีดความ
สามารถ ในการแข่งขันเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า และ
การแข่งขันแบบไร้พรมแดน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมมาก
ที่สุดคือ การให้การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในทุกระดับ
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา
(องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภายใต้ การกำ�กับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นการดำ�เนินงานซี่งสอดคล้องกับ
ภารกิจของกระทรวงฯในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ทั้งด้านการฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาวิจัย การให้

บริการวิชาการ และการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับในระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ หลากหลายองค์กรในการดำ�เนินกิจกรรมโครงการ
สำ�คัญๆ ซึ่งได้นำ�ไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของ
บุคคลากรของประเทศกำ�ลังพัมนาในภูมิภาคเอเชีย และเป็นพื้นฐาน
ที่นำ�ไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาในภูมิภาค
ด้วยบทบาทของสถาบันดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดิฉัน
จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสถาบันฯมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งยินดีที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วม กำ�หนดนโยบาย
การดำ�เนินงานของสถาบันฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
บุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา พร้อมทั้ง
มั่นใจว่าในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำ�ลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา จะเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญที่ช่วยสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

สารผู้อำ�นวยการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) หรือ “ITD”
ได้มุ่งมั่นดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษาอบรม การศึกษา
วิจัยและการสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ การค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา
เช่น โครงการวิจัยเรื่องการแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความ
ตกลงการค้าบริการของอาเซียนในภาคธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
การค้าส่งและค้าปลีก การประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน โอกาสการ
เข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่
แนวชายแดนของประเทศไทย การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ�และการเติบโตอย่างสมดุลสำ�หรับประเทศไทย การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน Training Workshop on Trade in
Services การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องพลวัตอาเซียนในกระแส
ท้องถิ่นนิยมและโลกาภิวัฒน์ การสัมมนาเปิดตัวรายงานการ
ลงทุนโลก ๒๐๑๔ การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Thailand
and the Middle Income Challenges : How to
address it? เป็นต้น
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ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยและประเทศสมาชิก
ได้ถูกจับตามองจากประชาคมโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาเซียน
จะก้าวเข้าสู่ความท้าทายในการเป็นประชาคม “ประชาคมอาเซียน”
หรือ ASEAN Community ซึ่งความท้ายทายดังกล่าวมีนัย
สำ�คัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอาเซียนเอง และยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประเทศไทย และการดำ�เนินความสัมพันธ์กับสมาชิก
อาเซียนด้วย นอกจากนี้แล้ว ปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงและจะเริ่มวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-2015 Development Agenda)
ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำ�คัญ
ของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทำ�
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals–SDGs) สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายใหม่ๆ ของโลก และของ
ประทศไทยที่ต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศให้สอดรับ
และเท่าทันบริบทใหม่ๆ ที่ท้าทายเหล่านี้ เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่
บนเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็น
องค์กรมหาชนในกำ�กับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตระหนัก
และจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้สามารถรับมือกับความ
ท้าทายของมิติใหม่ๆ ดังกล่าว โดยได้ขยายบทบาททั้งในเชิงกว้าง
และเชิงลึกเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการเสริมสร้าง
ศักยภาพและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ
การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา ในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค เพื่อให้สามารถก้าวทันประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging
Issues) ด้านการค้าและการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ดังเจตนารมณ์
ของการก่อตั้งสถาบันฯ ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา หรือ “อังค์ถัด” (UNCTAD) ที่ต้องการให้สถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็น
ศูนย์กลางความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาของภูมิภาคนี้ และ
ภูมิภาคอื่นในอนาคต

(ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล)
ผู้อำ�นวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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ความเป็นมา

แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีจุดเริ่มมาจาก
นายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference
on Trade and Development : UNCTAD) ซึ่งมีความปรารถนาที่จะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวร
และเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาทั้งหลาย
ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2540 นายรูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ชวลิต
ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนั้นร่วมด้วย วัตถุประสงค์คือ การวางแผนจัดการ
ประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10 และในโอกาสนั้น เลขาธิการ UNCTAD ได้นำ�เสนอ แผนงานการจัดตั้งองค์กร
ซึ่งในชั้นนั้น เรียกว่า สถาบันเพื่อการพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีที่จะรับข้อ
เสนอนี้ หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่าง UNCTAD กับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะ จนปรากฏ
ผลเป็น สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ต่อมาในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา กับองค์การสหประชาชาติ ที่มีนายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการ UNCTAD เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาทำ�หน้าที่เป็น Train the Trainer ในด้านการค้า
และการพัฒนาให้กับประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยมีบทบาทสำ�คัญในการทำ�งาน เพื่อสร้าง เครือข่าย
ความรู้และศักยภาพของประเทศกำ�ลังพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำ�หนดและดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์และการรวมตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างเต็มที่ ทั้งการ
เข้าเป็นภาคีความตกลงในกรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization :WTO) การเปิดเสรี
ทางการค้า (Free Trade Area : FTA) และการเงินและการลงทุน
รัฐบาลไทยได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 มีฐานะเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้พระราช
บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทำ�การ
ของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. (International
Institute for Trade and Development : ITD) จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น และกลาย เป็นองค์กรเพียงแห่ง
เดียวในโลกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ UNCTAD ดังนั้น สคพ.จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนการ
ดำ�เนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
การต่างประเทศ เป็นต้น และใช้กิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาวิจัย เป็นเครื่องมือหลักในการ
ดำ�เนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้กำ�หนดนโยบายและการเจรจาการค้า รวมทั้งและ
ผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งนี้ สคพ.ยังให้การสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ดังนั้น การสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำ�ให้ภาพลักษณ์ของ สคพ. มีความเป็นกลางในบริบทของ
การเมืองและการเศรษฐกิจระหว่างประเทศในสายตาของประเทศเพื่อนบ้าน เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ
ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อย่างแท้จริง และไม่ได้มีความมุ่งหวังซ่อนเร้นที่จะมีอิทธิพลต่อการกำ�หนด
นโยบายการค้าและการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านที่จะเอื้อประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ การสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นการอำ�นวยความสะดวก ให้สคพ.
ประสานงาน เพื่อดำ�เนินกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับสถานศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ สคพ. สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน
การพัฒนา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าภายใน ประเทศ อันจะมีผลต่อเนื่อง
และสอดคล้องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ตลอดจนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อีกด้วย
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อำ�นาจหน้าที่
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. และใช้ชอ่ื ภาษาอังกฤษว่า
“The International Institute for Trade and Development (Public Organization)” หรือ
ITD จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2544 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามมาตรา 6
ว่าให้ สคพ. ให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำ�เนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้อง
กับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 6 อำ�นาจหน้าที่หลักของ สคพ.คือการจัดการ
ศึกษาอบรม และให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำ�กัดทางการค้าต่างๆ
นอกจากนี้ สคพ. ยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ในเรื่องการกำ�หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ซึ่ง สคพ. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม และสร้างกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับสำ�นักงาน
เลขาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำ�ในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค”

พันธกิจ
1. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค
2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำ�หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการ ทางกฎหมาย
ที่เหมาะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการ
ถ่ายทอด ให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
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เป้าประสงค์
1. บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

วัตถุประสงค์
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังค์ถัดวัตถุประสงค์ของสคพ. มีดังนี้
1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศ ต่างๆ โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศการเงิน การคลัง การลงทุนการพัฒนา และรวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และ
แนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพ
และความสามารถในการกำ�หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการกำ�หนด มาตรการทางกฎหมาย
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับสำ�นักงานเลขาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

¹Ñ¡¡¯ËÁÒÂ (1)
¹Ñ¡·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å (1)
¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ (1)
¹Ñ¡ºÑÞªÕ (1)
¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ (2)
¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» (2)
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÑèÇä» (2)

ÊÓ¹Ñ¡ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ (1)
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ (1)

ð
ð
ð
ð
ð

ÊÓ¹Ñ¡ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
áÅÐÊ×èÍÊÒÃÍ§¤¡Ã (9)
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ (1)

ð ¹Ñ¡¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ (5)
ð ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» (1)

ÊÓ¹Ñ¡¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒ (7)
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ (1)

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹ (2)
¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÍ§¤¡Ã (1)
¹Ñ¡Ê×èÍÊÒÃÍ§¤¡Ã (2)
¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È (2)
¹Ñ¡ÍÍ¡áººÊ×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ (1)

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
(1)

¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
(1)

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

โครงสร้างองค์กร

ð ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ (3)
ð ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» (1)

ÊÓ¹Ñ¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
áÅÐª‹ÇÂàËÅ×ÍÀÙÁÔÀÒ¤ (5)
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ (1)

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
(1)

ð ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ (4)
ð ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐËâ¤Ã§¡ÒÃ (4)
ð ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» (2)

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒ (11)
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ (1)

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔËÒÃ
(1)

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
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คณะกรรมการสคพ.
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร
ปลัดกระทรวงการคลัง

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์
สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ผู้แทนคณะกรรมการสคพ.
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557

นางอัมพวัน พิชาลัย
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางศันสนีย สหัสสะรังษี
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน
ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

นายฤทธิ์ ศยามานนท์
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน
ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นางนันทา อนะมาน
อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.
เลขานุการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

รองศาสตราจารย์
สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

ผู้อำ�นวยการสถาบัน
อนุกรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน
ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
รองผู้อำ�นวยการ (วิชาการ)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำ�ปี พ.ศ. 2557
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของ สคพ. ประกอบด้วยอนุกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำ�นวน 4 ท่าน
โดยมี ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย
นายฤทธิ์ ศยามานนท์ และนางนันทา อนะมาน เป็นอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และนางสาวจันทร์วิไล จารุโชคทวีชัย ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการประชุม
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สคพ. และระเบียบ สคพ.
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของ สคพ.
พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร เพื่อให้คำ�แนะนำ�
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนทันกาลตามมาตราฐานการบัญชี และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของ สคพ.เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจ
และเชื่อถือได้ในการใช้ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางบัญชี คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำ�
บัญชีและงบการเงินของสถาบันส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและสามารถส่งให้สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ภายในกำ�หนดระยะเวลา
รวมทั้งการบริหารงบประมาณและการบริหารการเงินได้ควบคุมดูแลรักษาให้มีความครบถ้วนถูกต้องและมีสภาพคล่อง รวมทั้งการบริหาร
เงินสดให้เกิดดอกผลจากการลงทุน
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
สอบทานและประเมินผลจากรายงานที่คณะทำ�งานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า สคพ. มีการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง อย่างเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำ�นักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน มีการกำ�หนดขั้นตอนการดำ�เนินงานให้ชัดเจนตามแนวทางของสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินมากยิ่งขึ้น
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3. สอบทานการปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานของ สคพ.
สอบทานการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทางวิชาการ การฝึกอบรม การสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ มีการ
ปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะกรรมการ ของ สคพ. คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงการดำ�เนินงานการศึกษาวิจัยซึ่งควรมีการติดตามมากยิ่งขึ้นทั้งด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า เพื่อให้โครงการงานวิจัยสามารถดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ
ที่กำ�หนดไว้
4. กำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เกิดความเป็นอิสระและเหมาะสม โดยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกับ
แผนงานการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบจะช่วยให้การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นที่ยอมรับและทำ�ให้การปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานโดยรวมของ สคพ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมและ
พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบตามกฎบัตร
5. สอบทานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันฯ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้วเห็นว่า สคพ. ถือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รายงานทางการเงินและการบัญชีแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐาน
การบัญชี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ สคพ. กำ�หนด รวมทั้งไม่พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง

(ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน)
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1

จัดศึกษาอบรม

2

จัดประชุม/สัมมนา

ผลผลิต

3

ให้บริการทางวิชาการ

กิจกรรม

หมายเหตุ :
ผลผลิตและกิจกรรมหลัก อ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สคพ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 36,399,700 บาท
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แนวทางการดำ�เนินงานตามแผนงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2557
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กำ�ลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำ�ลังพัฒนาในอาณาบริเวณเอเชียและ
อื่นๆ ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน

ผลผลิต

บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำ�นวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 1,600 คน
2. จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ 1,200 คน
3. จำ�นวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ 5 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุม ร้อยละ 75
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แผนภูมแิ สดงงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกตามงบรายจ่าย จำ�นวนเงิน 36,399,700 บาท

35%

34%

8%

11%

15%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 36,399,700 บาท จำ�แนกตาม
งบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา	
บริการวิชาการ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

12,640,600
4,079,600
5,496,500
1,683,000
13,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

35%
11%
15%
5%
34%

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกตามงบรายจ่าย จำ�นวนเงิน 22,457,190 บาท

18%

16%

15%
8%

43%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำ�นวน 22,457,190 บาท จำ�แนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา	
บริการวิชาการ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

3,573,590
9,683,600
1,750,000
3,450,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

16%
43%
8%
15%
18%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (งบเงินรายได้) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกตามประเภทงบประมาณ จำ�นวนเงิน 6,743,029.57

31%
50%
19%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (งบเงินรายได้) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำ�นวน 6,743,029.57 บาท จำ�แนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา	
บริการวิชาการ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

2,113,458
1,279,571
3,350,000

บาท
บาท
บาท

คิดเป็น 31%
คิดเป็น 19%
คิดเป็น 50%

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทุกแหล่งงบประมาณของสถาบัน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกตามประเภทงบประมาณ จำ�นวนเงิน 65,599,919.57 บาท

10%

34%

56%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทุกแหล่งงบประมาณ) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำ�นวน 65,599,919.57 บาท จำ�แนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบเงินอุดหนุน			
(งบประมาณแผ่นดิน)
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ		
(งบเงินทุนสะสม)			
งบเงินรายได้			

จำ�นวน 36,399,700.00 บาท

คิดเป็น 56%

จำ�นวน 22,457,190.00 บาท

คิดเป็น 34%

จำ�นวน

คิดเป็น 10%

6,743,029.57 บาท

25

26

รายงานประจำ�ปี 2557

แผนภูมิแสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
นับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบัน 2546 – 2557
80.0000
70.0000
60.0000
50.0000
40.0000
30.0000
20.0000
10.0000
0.0000

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2546		
2547		
2548		
2549		
2550		
2551		
2552		
2553		
2554		
2555		
2556		
2557		

5.0000		
13.7210		
14.7290		
18.7119		
36.3962		
42.0566		
42.2668		
42.3232		
49.5641		
75.8308		
44.4616		
36.3997		

ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท			
ล้านบาท

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โครงการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรมจัดศึกษาอบรม

แผนงานจัดการศึกษาอบรม
1.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจระหว่างประเทศ
		
1.1.1 งานอบรมเครือข่ายและผู้บริหารภาครัฐเพื่อ
		
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
		
1.1.2 งานอบรมเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออก
		
1.1.3 งานอบรมเครือข่ายผู้ขนส่งและโลจิสติกส์
		
1.1.4 งานอบรมเครือข่ายกฎหมายเศรษฐกิจและการค้า
		
ระหว่างประเทศ
		
1.1.5 งานอบรมเครือข่าย SME สู่ประตูอาเซียน
		
1.1.6 งานอบรมด้านการค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
1.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค
		
1.2.1 งานอบรมเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
		
1.2.2 งานอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับ
		
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
		
1.2.3 งานอบรมด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
1) โครงการบริหารจัดการองค์กร
		
- ค่าใช้จ่ายประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
		
ของผู้รับบริการจากสถาบันฯ
		
- ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร
		
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินองค์กร
แผนงานด้านด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
1) โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี ระยะเวลา 		
4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ของสคพ.
2) โครงการออกแบบ Mobile Website
3) โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
4) โครงการแปลผลงานวิชาการของสถาบัน
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2. กิจกรรมจัดประชุม /
สัมมนา

3. กิจกรรมให้บริการวิชาการ

โครงการจัดประชุม/ สัมมนา
2.1 โครงการเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2014
2.2 โครงการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2014
2.3 โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
2.4 โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาในระดับภูมิภาค
2.5 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
โครงการศึกษาวิจัย
3.1 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ในภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง
ในกลุ่มประเทศภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลง
การค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS)
ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ การค้าส่งและค้าปลีก
3.3 โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวมิติด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญาใน
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
3.4 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมลำ�
และการเติบโตอย่างสมดุลสำ�หรับประเทศไทย		
3.5 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ�โขงและนัย
ต่อประเทศไทย
3.6 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความสามารถในการแข่งขันของภาค
อุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.7 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเงินเพื่อการส่งออก
(Trade Finance) สำ�หรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองขององค์การมหาชน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สคพ. ได้จัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร่วมกับ สำ�นักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พิสูจน์ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของสคพ. ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ คำ�รับรองการปฏิบัติงานฯ
มีกรอบการประเมินผลจำ�นวน 4 มิติ คือ
		
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
		
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
		
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
		
มิติที่ 4 ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
สคพ. ได้ดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดของคำ�รับรองการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้ง 4 มิติ โดยเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 4 สคพ. มีการประเมินตนเองซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.6671 คะแนน (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดำ�เนินงานตาม
คำ�รับรองฯ เท่ากับ 4.1738 คะแนน) รายละเอียดดังนี้

มิติ

น้ำ�หนักรวม
(ร้อยละ)

คะแนนรายมิติ
คะแนน
จำ�นวนตัวชี้วัด (เต็ม 5 คะแนน ถ่วงน้ำ�หนัก
ในแต่ละมิติ)

1. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

60

10

4.8530

2.9118

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ

10

2

4.0990

0.4099

3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

10

2

4.6286

0.8825

4. ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนา
องค์การ

20

21

4.4125

0.8825

รวม

100

35

4.6671
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ผลการดำ�เนินตามคำ�รับรองขององค์การมหาชน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557

2556

2557

3.0000

2.0000
1.0000
0.0000
มิติที่ 1		

มิติที่2		

มิติที่ 3

มิติที่ 4

แผนภูมิแสดงผลการดำ�เนินตามคำ�รับรองขององค์การมหาชน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

4.6671

4.1738

4.4125

4.6450

4.6286

4.0990

4.4630

3.0000

4.1642

4.0000

4.8530

5.0000

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2557
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองขององค์การมหาชน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามแผนยุทธศาสตร์ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 2 ประเด็น คือ
1) การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการค้าและการพัฒนา และ 2) การพัฒนาความร่วมมือและการให้บริการวิชาการ โดยแผนดังกล่าว
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียน ผ่านกระบวนการให้การศึกษา
อบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแก่บุคลากรภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำ�กัดทางการค้า รวมทั้งยังให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนแก่ประเทศกำ�ลัง
พัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำ�หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมาย ซึ่ง
การบริหารงานของ สคพ. ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สคพ. ได้มุ่งเน้นผลงานครอบคลุม 4 มิติ คือ
		
1) มิติด้านประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ สคพ. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557
		
2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงการคุณภาพ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลงานวิจัย กลุ่มผู้นำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้เข้ารับการฝึก
อบรม และกลุ่มผู้นำ�ผลงานฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
		
3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก
สคพ. มีข้อจำ�กัดด้านกรอบอัตรากำ�ลัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปี และระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการวิจัยและฝึกอบรม
		
4) มิติด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภายในองค์กร
การจัดวางระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำ�งานด้วย
จากการดำ�เนินงานดังกล่าว สคพ. ได้นำ�ผลผลิตจากโครงการด้านวิชาการ (Output) ไปผ่านกระบวนการถ่ายทอดและนำ�
ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยการนำ�ผลงานวิจัยไปสังเคราะห์และจัดทำ�เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนำ�เสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และใช้พัฒนาหลักสูตร เพื่อนำ�ไปจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนและบุคลากรภาครัฐ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes)
เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง จากผลการดำ�เนินงานตลอดระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ สคพ. ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 – 2557
โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ได้นำ�ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพและเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสนับสนุนนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน เช่น นำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำ�นโยบายทางการค้าและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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นำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสนุบสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไปกำ�หนดแผนงานและกลยุทธ์เชิงธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้นผลงานที่ผ่านมาของ สคพ. ยังส่งผลกระทบ (Impact)
ต่อบุคลากรด้านการค้า ให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ และช่วยให้การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ มีโอกาสประสบความสำ�เร็จสูง
ขึ้น รวมไปถึงก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. มีผลการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญจำ�แนกได้ตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมบริการวิชาการ (วิจัย)
สคพ. ได้ดำ�เนินงานวิจัยตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำ�นวน 28 เรื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่สำ�คัญ เช่น
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมของไทย : กรณีศึกษามาตรการการสืบค้นย้อนกลับทางอาหาร (Food Traceability) และฉลากรอยเท้าคาร์บอน (Carbon
Footprint Label)”
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย”
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ”
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนาน ประเทศจีน”
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA – ASEAN
Comprehensive Investment Agreement) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�
โขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ในภาค
สินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุ่มประเทศภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
• โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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2. กิจกรรมฝึกอบรม
สคพ. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำ�นวน 131 ครั้ง โดยมี
หลักสูตรฝึกอบรมที่สำ�คัญ เช่น
• Trade Facilitation and Logistics Development in the Greater Mekong Sub-region Learning Program
• The Training Course on “World Trading System at Risk: Impacts and Implications on National
Policies, Firms and Industries”
• การฝึกอบรม “เจาะลึกการค้าชายแดน”
• การฝึกอบรมเรื่อง “Trade in Services and Investment Liberalization Negotiations”
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economics Community: AEC)”
• การฝึกอบรมเรื่อง “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asian Countries
and Pacific Islands”
• การฝึกอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ”
• การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน”
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The Economics of GMS Agricultural Trade in Goods and Services
Towards the World Market”
• Regional Training Workshop for South East Asia: New Generation of Investment Policies for
Sustainable Development.
• การฝึกอบรม เรื่อง โลจิสติกส์กับโอกาสทางการค้าสู่เมียนมาร์ สปป. ลาว มณฑลยูนนาน
• การฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศชั้นกลาง หลักสูตร Training Workshop on Trade in Services
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร : ประเด็นทางกฎหมายที่สำ�คัญ”
(Training Workshop on “Promoting Sustainable Investment in Agriculture: Critical Legal Issues”)
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเกษตรที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร” (Training Workshop on Sustainable Agriculture and Food Security)
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3. กิจกรรมประชุม
สคพ. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมประชุมตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำ�นวน 23 ครั้ง โดยมีหัวข้อการ
ประชุมที่สำ�คัญ เช่น
• International Conference and Exhibition on Climate Change, Agriculture and Related Trade
Standards
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มผู้ประกอบการ
ภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการภาคค้าปลีกและค้าส่ง
• การประชุมวิชาการนานาชาติ Mekong Forum 2013 “Towards More Inclusive and Equitable Growth in
the Great Mekong Subregion”
• การประชุมวิชาการนานาชาติที่อยู่ในความสนใจเรื่อง “The First Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF)
• การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Thailand and the Middle Income Challenges: How to address it?”
• การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Energy Forum: Investment Opportunities for Thai Business in Japan”
4. กิจกรรมสัมมนา
สคพ. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมสัมมนาตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จำ�นวน 84 ครั้ง โดยมีหัวข้อ
สัมมนาที่สำ�คัญ เช่น
• การสัมมนาเรื่อง “การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก” (World Investment Report)
• การสัมมนาเรื่อง “Trade-related intellectual property rights issues for developing countries in Asia
and the Pacific”
• การสัมมนาเรื่อง “การเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา “ (Trade and Development Report)
• การสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”
• การสัมมนา “การเปิดตัวรายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (Technology and Innovation Report)
• การสัมมนา “การเปิดตัวรายงานทรัพย์สินทางปัญญา” (Launch of the World Intellectual Property Report)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้สื่อข่าวอาเซียน (Regional Workshop for ASEAN Journalists)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

35

5. จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สคพ. จำ�นวนทั้งสิ้น 26,490 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเท่ากับ 7,436 คน รองลงมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 6,487 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดเท่ากับ 5,880 คน
6. ผลการประเมินตามคำ�รับรองการปฏิบัติงานของ สคพ.
นการปฏิบัติงานของ สคพ. ตลอดช่วงระยะเวลาดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ.
มีผลประเมินตามคำ�รับรองการปฏิบัติงานจากสำ�นักงาน ก.พ.ร. เฉลี่ยตลอดเวลา 4 ปี เท่ากับ 4.3481 คะแนน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีคะแนนประเมินผลสูงสุดเท่ากับ 4.6671 คะแนน รองลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีคะแนนประเมินผลเท่ากับ
4.3125 คะแนน และมีคะแนนประเมินผลต่ำ�ที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 4.1738 คะแนน
7. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ สคพ.
ตลอดการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. ได้มีการสำ�รวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ เพื่อนำ�มาใช้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยแบ่งกลุ่มเป้า
หมายออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
• กลุ่มผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลงานวิจัย มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 84.47
• กลุ่มผู้นำ�ผลงานวิจัยประโยชน์ มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยะ 76.53
• กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 87.03
• กลุ่มผู้นำ�ผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 89.30
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แนวทางการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2558 – 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ของสคพ. ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์การ มุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการดำ�เนินยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ สคพ. เป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนที่
ยั่งยืน ในภูมิภาค จำ�เป็นต้องส่งเสริมภารกิจงานในภูมิภาคและอนุภูมิภาคในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น โดยจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานของ สคพ. มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาอันสั้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมี
เนื้อหาที่ทันสมัย เชิงลึก ได้รับการสังเคราะห์และประมวลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาวิชาการที่มาจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายและรอบด้าน
นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นช่องทางสื่อสารการทำ�งานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานหลักของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
หน่วยงานเครือข่ายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สคพ. จะต้องทบทวนบทบาท
ของ สคพ. เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ บนมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านบุคลากร วิทยากร
และนักวิจัยของ สคพ.ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ สคพ. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านสื่อและช่องทาง
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่
(Emerging issues)
แนวทางการดำ�เนินยุทธศาสตร์ เนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การได้กำ�หนดประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศกำ�ลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำ�หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม
ร่วมกันและการกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ สคพ. จึงต้องมีการประมวลผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues) มีการนำ�มาปรับปรุงข้อมูลใหม่ให้เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณาการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับเครือข่าย (หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลวิชาการ
ในต่างประเทศ) รวมไปจนถึงการร่วมเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยต่างๆ ตามสำ�นักพิมพ์ หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานดังกล่าวออกมาเป็นข้อเสนอแนะหรือ
กรอบแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย ตลอดจนการกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สคพ.ต้องมีการบูรณาการการดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน มหาวิทยาลัย ให้มากขึ้นผ่าน ความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดำ�เนินยุทธศาสตร์ สคพ. เกิดขึ้นจากการจัดทำ�ข้อตกลงจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และองค์การสหประชาชาติ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 ซึ่งกรอบการให้บริการ
งานวิชาการต่างๆ ของสถาบันจำ�เป็นต้องยึดเนื้อหาขอบเขตภารกิจงานในปัจจุบันของ UNCTAD ได้แก่
1. การพัฒนา การพึ่งพา และกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization, Interdependence and Development) โดย
UNCTAD ได้ดำ�เนินการผ่านโปรแกรมผลที่มีต่อโลกาภิวัตน์และกลยุทธ์การพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดการอภิปรายระดับนานาชาติเกี่ยวกับกระแส
โลกาภิวัตน์และการบริหารจัดการของผลที่ตามมาให้แก่กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา
2. การค้าระหว่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ (International Trade and Commodities)
วัตถุประสงค์โดยรวมของโปรแกรมเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมที่ยั่งยืนผ่านการค้าระหว่างประเทศ โดย UNCTAD ได้มีการ
วิเคราะห์และและให้คำ�แนะนำ� และมุ่งที่จะสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในประเทศต่างให้มีความสอดคล้องกันทั้งในด้านนโยบาย
การค้า การเจรจาการค้า การค้าสินค้าและบริการ กฎหมายการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากความแตกต่างของบริบทสภาพแวดล้อมทางการค้าในแต่ละประเทศ
3. การลงทุนและองค์กร (Investment and Enterprise) UNCTAD ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางระดับโลก
ด้านความเชี่ยวชาญในประเด็นการลงทุนและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ระหว่างประเทศต่างๆ ในการวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายระหว่างรัฐบาล สร้างฉันทามติและความช่วยเหลือด้านเทคนิคไปกว่า 150 ประเทศ
ทั่วโลก
4. เทคโนโลยีและการค้าโลจิสติก (Technology and Trade Logistics) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการแข่งขันในประเทศกำ�ลังพัฒนา พื้นที่กิจกรรมที่สำ�คัญ ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการค้าโลจิสติก และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการดำ�เนินยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร สคพ. จำ�เป็นต้อง
ปรับพื้นฐานและระบบการทำ�งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างการบริหารภารกิจงานและทรัพยากรบุคคลภายใน สคพ. ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้าง
โครงสร้างสถาบันที่เข้มแข็ง ป้องกันการเกิดปัญหาการสูญเสียบุคลากรสำ�คัญขององค์กร ปัญหาการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมไม่ได้
ปัญหาความมั่นคงและความเชื่อมั่นองค์กร และปัญหาด้านประสบการณ์ของบุคลากรใหม่ ขึ้นอีกในอนาคต
2. สคพ. อยู่ในช่วงถ่ายเลือดใหม่ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ ทำ�ให้ สคพ. จำ�เป็นต้องวางรากฐานและเร่งสร้าง
บุคลากรหลักขึ้นใหม่ ซึ่ง สคพ. มีความจำ�เป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยภาระงานของ ผู้อำ�นวยการสถาบัน เช่น
ตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ ตำ�แหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านในหลายมิติมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างและกำ�หนดแนวทางพัฒนาบุคลากรแก่บุคลากร
รุ่นใหม่ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว นอกจากนี้ สคพ. จะต้องสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการกำ�หนดพฤติกรรมการ
ทำ�งาน การมีส่วนร่วมในองค์กร และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทุกระดับในการอุทิศเวลาและความสามารถให้แก่ สคพ. ได้อย่างเต็มที่และเพิ่ม
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร สคพ. ในระยะยาว
3. สร้างและส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีภายใน สคพ. ให้เกิดวิธีการดำ�เนินงานไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้อง
ร่วมกัน ก่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสร้างบรรยากาศในที่ทำ�งานที่ดีร่วมกันภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทางสังคม
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ผลการดำ�เนินงานของสคพ.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้

15
ไตรมาส 3

1,696

57

ไตรมาส 2

18

ไตรมาส 1

18

6

530

1,549

1,808

5,583

สคพ. ได้ปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่มุ่งให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และสมรรถนะของบุคลากรด้านการค้า และการพัฒนา
สคพ. จึงยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรไทยในประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา อันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2557 สคพ. มุ่งเน้นการบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสู่บุคคลากร โดยครอบคลุมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมและ
สนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ งานวิจัยจำ�นวน 10 เรื่องได้ถูกนำ�มาปรับประยุกต์ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรไทย โดย สคพ. บูรณาการ
ความร่วมมือกับ 41 หน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐบาล ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ดำ�เนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จำ�นวน 57 ครั้ง
มีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จำ�นวน 5,583 คน เป็นผู้อยู่ในภาคการศึกษา จำ�นวน 2,534 คน ภาครัฐและภาคเอกชน จำ�นวน 3,049 คน
ด้วยวิธีจัดการฝึกอบรม จำ�นวน 2,764 คน ด้วยวิธีจัดการประชุมและสัมมนา จำ�นวน 2,819 คน

ไตรมาส 4

รวมไตรมาส 1-4

จำ�นวนจัดกิจกรรม (ครั้ง)

จำ�นวนผู้เข้าร่วม (คน)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557
1%

สหภาพเมียนมาร์

7%

2%

3,049

สปป. ลาว

ภาคเหนือ

7%

7%

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

23%
1%

กรุงเทพฯ 7%
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก

1%

ภาคใต้

1%
ภาคตะวันออก
สิงคโปร์

2,534
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กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ï โครงการยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน

ï

สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน” ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำ�ดับ

สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาธุรกิจอาเซียน”
ในเดือนมีนาคม 2557 ณ จังหวัด ชลบุรี ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และในเดือนกรกฎาคม
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

สคพ. รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาความรูความเขาใจเชิงเศรษฐศาสตรในการจัดการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดเชียงใหม
สคพ. รวมกับสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และหอการคาจังหวัดนครปฐม
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรูความเขาใจ
ผูประกอบการ/นักลงทุนไทยสูอาเซียน” ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2557 ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพ เมียนมาร

โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ï

ï

สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดการสัมมนา “การศึกษาไทย
สู่ AEC ปี 2015 : การให้ความรู้ประชาคมอาเซียนสู่ภาคการ
ศึกษา” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี

สคพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดการสัมมนา “เศรษฐศาสตร์
กับประชาคมอาเซียน” และ “AEC ความท้าทายบัณฑิตไทย”
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการเตรียมความพร้อมของครู
สู่ประชาคมอาเซียน

สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดการสัมมนา “การบริหาร
การเงินส่วนบุคคลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์” ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดการสัมมนา “เทคนิคการ
ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียนสู่ห้องเรียน”
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดจันทบุรี

โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานบุคลากรวิชาชีพ

สคพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา
“การสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานของ
บุคลากรวิชาชีพ” ในเดือนสิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2557

42

รายงานประจำ�ปี 2557

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ï

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs
สู่อาเซียน
สคพ. ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด
(มหาชน) สาขาถนนประจักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs สู่ประตู ภิภาคอาเซียน”
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดอุดรธานี และในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ
สคพ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและขยายตลาด
OTOP ไทยสู่อาเซียน” ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ
ประเทศสิงคโปร์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ï

ï

สคพ. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำ�นักงานภาคเหนือ สำ�นักงาน ภาคใต้
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย จัดการอบรม “การอำ�นวยความสะดวก
ทางการค้าและการพัฒนา โลจิสติกส์” ในเดือนธันวาคม 2556
ณ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสงขลา
และกรุงเทพฯ

สคพ. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ จัดการอบรม “กฏหมายเศรษฐกิจ และการค้า
ระหว่างประเทศ” ในเดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ

โครงการการอำ � นวยความสะดวก
ทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์

สคพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการ
อบรม “โลจิสติกส์กับโอกาสทางการค้าสู่เมียนม่าร์ ลาว มณฑล
ยูนนาน” ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ กรุงเทพฯ

โครงการกฏหมายเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ

สคพ. ร่วมกับสภาองค์กรนายจ้าง ผู้ประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมไทย จัดการอบรม “มาตรฐานแรงงานกับการค้า
ระหว่างประเทศ” ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี 2557
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กิจกรรมบริการวิชาการ
การดำ�เนินกิจกรรมบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สคพ. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โอกาส ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการพัฒนาการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้มีประโยชน์มากขึ้น ดำ�เนินงาน
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับขอบเขต
การศึกษาวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย โดยมีบทคัดย่อโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้

1.

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โครงการศึกษาวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ
และประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ในการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
อุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาทั้งหมด 9 สาขา
ได้แก่
1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
2) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
3) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
อิเล็กทรอนิกส์
4) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
6) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

7) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก
8) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
9) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
โดย 7 อุตสาหกรรมแรกมีความสำ�คัญอย่างมาก
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีสัดส่วนมูลค่า
การผลิตที่สูง รวมถึงมูลค่าการส่งออกสูงในอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ ขณะที่อีก 2 อุตสาหกรรมที่เหลือ มีความสำ�คัญใน
ระดับภูมิภาค
ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความ
สามารถในการแข่งขันเป็นลำ�ดับต้นๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน อัญมณี
และเครื่องประดับ เครื่องไฟฟ้า รวมถึงยาง และผลิตภัณฑ์ยาง
พิจารณาได้จากอันดับความสามารถทางการค้าด้านการส่งออก
ของไทยและคะแนนตั ว ชี้ วั ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมของไทย
อย่างไรก็ตามการสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยมุ่ง
เน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ระบบโลจิสติกส์ และระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป็นสำ�คัญ ขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ การยกระดับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานสินค้า
โดยอาศัยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาการออกแบบ และ
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การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ส่วนเวียดนาม มุ่งเน้นด้าน
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศ
พร้อมกับการพัฒนา ผูป้ ระกอบการภายในประเทศ ทัง้ นีอ้ ตุ สาหกรรม
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีการสนับสนุนใน
ระดับที่มากกว่ามาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของไทย ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกทางการค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตให้แก่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน พร้อมกับการเสริมสร้าง
ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว แก่ ผู้ ป ระกอบการต่ อ แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว เตรียม
รับมือกับผลกระทบจากแนวโน้มอุตสาหกรรมโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่อุตสาหกรรม ผ่านการร่วมมือ
กับภาคเอกชน นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องจะต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้ประโยชน์จากการรวมเป็นหนึ่งใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานใน
ภูมิภาค อาทิ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ การกำ�หนด
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน
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2.

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�
และการเติบโตอย่างสมดุลสำ�หรับประเทศไทย”

โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ต่อการลด
ความยากจนและการกระจายรายได้ของไทย โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ศึกษาการค้าระหว่างประเทศกับการ กระจาย
รายได้และความเหลื่อมล้ำ�
ส่วนที่ 2 ศึกษาการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ� โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นรายสาขาได้แก่ บทบาท
ของการค้าชายแดนกับการลดความเหลื่อมล้ำ� การค้าระหว่างประเทศ
และความไม่เท่าเทียมของค่าจ้างในภาคอุตสาหกรรม การทำ�เกษตร
พันธสัญญาเพื่อสร้างการค้าและลดความเหลื่อมล้ำ� การค้าภาค
บริการและการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน บทบาทของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการลด
ความเหลื่อมล้ำ�
ส่วนที่ 3 ศึกษาการค้าระหว่างประเทศและการเจริญ
เติบโตอย่างสมดุล
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศของไทยในภาพรวมไม่สามารถทำ�ให้ความเหลื่อมล้ำ�
ลดลง เนื่องจากนโยบายดังกล่าว เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีรายได้
สูงมากกว่าผู้มีรายได้ต่ำ� ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังสามารถจำ�แนก
และวิเคราะห์เพื่อลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็น
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และด้านการค้า
ชายแดน ซึ่งพบว่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
ทำ�ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�เพิ่มมากขึ้น

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

จากการศึกษากลับพบว่าระบบเศรษฐกิจที่ต้อง พึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ไม่สามารถทำ�ให้ไทยหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ�ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
ดังกล่าว เป็นตัวฉุดรั้ง ไม่ให้มีการตื่นตัวและตอบรับนโยบายใน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยตนเอง อันจะเป็น
แนวทางที่ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและสามารถอยู่ใน
กระบวนการผลิตได้อย่างครบวงจร ทั้งการวิจัยเทคโนโลยีตั้งต้น
การผลิตสินค้าและการให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของสินค้า
ที่ผลิต และกระบวนการสุดท้ายคือการส่งสินค้าออกไปขายยัง
ต่างประเทศทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์สินค้าและในรูปของแรงงานคน
ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองนี้ นอกจากจะช่วยลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ที่เกิดขึ้น
ในประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศ จะครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรม การ
พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ของ
ประเทศอยู่ในสามกลุ่มนี้
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�
(Inclusive Trade Policy) ควรให้ความสำ�คัญในการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ โดยภาครัฐ
ไม่ควรให้ผลกระทบในทางลบตกอยู่กับผู้มีรายได้ต่ำ� ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ ภาครัฐยังควรสนับสนุน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญา (Contract Farming) และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ในระยะยาว รัฐบาลควรให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยปรับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศจากการพึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งภาครัฐ
อาจใช้การค้าระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้า
ด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ ทั้งนี้ทุกฝ่าย
ควรร่วมมือกันสนับสนุนการสร้าง สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) เพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอน
ในการส่งออกและนำ�เข้าสินค้า และสุดท้าย คือการให้ความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานและคุณภาพของทุนมนุษย์ของ
ประเทศควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นการนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง
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3.
“พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงและนัยต่อประเทศไทย”		

โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
และประเมินบทบาทนโยบายและกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนต่อประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
(Greater Mekong Subregion: GMS) พร้อมเปรียบเทียบ
กับประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาทและยุทธศาสตร์ด้านการค้า
การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือของจีนและไทยที่มีต่อกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพ
เมียนมา และเวียดนาม หรือ กลุ่มประเทศ CLMV โดยศึกษา
ครอบคลุมถึงการกำ�หนดนโยบายของภาครัฐและบทบาทของภาค
เอกชนในปัจจุบัน รวมถึงทัศนคติของชุมชนท้องถิ่น ปฏิกิริยาคู่แข่ง
ท้องถิ่นและคู่แข่ง จากต่างชาติรายอื่น เพื่อนำ�ผลการศึกษาที่ได้
เสนอแนะต่อภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการกำ�หนดนโนบายด้าน
เศรษฐกิจ การค้า ความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน
โครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงเป็นความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศ ประกอบด้วย
ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สหภาพเมียนมา และจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี)
ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนหลัก
อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ ขยายตัวทางการค้า
การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว พลังงาน
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โดยยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำ�โขง เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงการสร้างชุมชนที่มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน
และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยมี
เป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อให้ประชาชน 326 ล้านคน ในอนุภูมิ ภาค
นี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้สันติภาพที่ยั่งยืน
ผลการศึกษาของโครงการวิจัยนี้ คือ ประเทศจีนและ
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สำ�หรับ
ประเทศจีน การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS) มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนามณฑลยูนนานและ
เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคนี้
ยังเป็นหลักประกันแหล่งทรัพยากร แหล่งพลังงาน แห่งใหม่
ประตูทางการค้า และทางออกสู่ทะเลด้านตะวันตกของจีน ขณะที่
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงได้รับประโยชน์จากการมีช่องทาง
การค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถขยายตลาดเข้าสู่จีนทางทิศใต้
ได้มากขึ้น สำ�หรับนัยต่อประเทศไทย ข้อดี คือ ส่งเสริมและ
สร้างขีดความสามารถต่อไทยซึ่งมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์
ของการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางคมนาคมในภูมิภาคนี้
อันเนื่องมาจากการผลักดันโครงการต่าง ๆ จากจีน อาทิ การ
เชื่อมโยงคมนาคมด้วยรถไฟความเร็วสูง ทั้งนี้ ข้อเสีย คือ
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ในระยะยาวความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยจะลดลง
และสินค้าจากจีนจะแย่งตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังต้อง
เผชิญกับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในอนุภูมิภาคนี้กับจีน
ทั้งนี้รัฐบาลไทยควรมียุทธศาสตร์ขยายบทบาทการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจไทยในอนุภูมิภาคนี้ ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นและจังหวัดชายแดน สนับสนุนภาค การเงินเพื่อการ
ลงทุนในอนุภูมิภาคดังกล่าว ตลอดจนร่วมมือกับจีนในระดับรัฐ
ต่อรัฐเพื่อการเป็นคู่หุ้นส่วนการลงทุนในอนุภูมิภาค ส่วนภาค
เอกชนไทยควรเร่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มากขึ้น
เพื่อรับมือการแข่งขันด้านสินค้าจากจีน โดยเฉพาะกิจการที่มี
ความเข้มแข็งควรไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านหรือในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รวมทั้งควรเน้นแข่งขันกับจีน
ด้วยสินค้าคุณภาพของไทย และเร่งปรับทัศนคตินักธุรกิจไทยที่
มองว่าจีนเป็นคู่แข่งให้กลายเป็นคู่ค้า เพื่อโอกาสด้านการลงทุนใน
กลุ่มประเทศ CLMV และประโยชน์ด้านความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
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4.

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการลดมาตรการที่มิใช่ภาษี
(Non-Tariff Measures) ในภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง
ในกลุ่มประเทศภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โครงการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
มาตรการและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคเกษตร
ปศุสัตว์และการประมง ที่มีต่อผู้ประกอบการไทยในรูปแบบต่างๆ
และนำ � ความรู้ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการเจรจาการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศของหน่วยงานภาครัฐในการขอลดหรือยกเลิกมาตรการ
กีดกันทางการค้าบางประเภทในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน แล้ว
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ รวมทั้งเสนอ
แนะแนวทางแก่ภาครัฐบาล ต่อไป
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีส่วนหนึ่งเกิดจาก
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนมีการส่งออกสินค้า ที่ไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ด้วยลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีความเหมาะสม
ในการทำ�การเพาะปลูกจึงทำ�ให้สินค้าส่งออกส่วนใหญ่จึงเป็น
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต
สินค้าทางการ เกษตรที่สูงมักจะรักษาอำ�นาจในการแข่งขันของตนเอง
เอาไว้ด้วยการจำ�กัดการนำ�เข้าสินค้าที่ตนมีศักยภาพเพราะหาก
ปล่อยให้มีการค้าโดยเสรีจะทำ�ให้ตนเองสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน หรือก็คือเพื่อปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศ
ของตนเอง โดยสินค้าเกษตร เป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้น
ทำ�ให้สร้างมาตรการ กีดกันการนำ�เข้าด้วยการเข้มงวดเรื่องความ
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ปลอดภัยต่อสุขภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ต้องปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีตกค้าง ตลอดจนสุขอนามัยของผูบ้ ริโภคเป็นการ
เพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบจนอาจทำ�ให้สินค้าเสียคุณภาพได้
เป็นต้น
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทยที่ต้องการ
จะส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ รัฐบาลควรจัดตั้ง
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (ONESTOP ExportService
Center : OSEC) ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ บริการ
ด้านเอกสารส่งออกและให้ค�ำ ปรึกษาแบบครบวงจร และให้บริการข้อมูล
และให้คำ�ปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
(NTMs) ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัจจุบันศูนย์บริการส่งออกแบบ
เบ็ดเสร็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
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ตั้งอยู่ที่กรุงเทพเพียงแห่งเดียว และภาครัฐจะต้องมีหน่วยงาน
ที่ดูแลกำ�หนดกฎระเบียบ มาตรฐานและห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
รับรองสินค้าให้พอเพียง เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการและเกษตรกร
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้สามารถลดข้อโต้แย้งในการกีดกัน
สินค้าเกษตรของไทย และภาครัฐควรเร่งเจรจาทวิภาคีดำ�เนินการ
จัดทำ�ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement:
MRA) เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าภาคการเกษตรกับ
ประเทศคู่ค้าในอาเซียน ที่จะมีส่วนสำ�คัญในการช่วยลดมาตรการที่
มิใช่ภาษีในส่วนของมาตรการด้านคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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5.

“การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service:
AFAS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ การค้าส่งและค้าปลีก”
โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สภาพธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก
ของไทย วิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์และโอกาส ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดเสรี
ตามกรอบความตกลง AFAS รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาแ ละแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจให้บริการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกไทย
ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญภาวะ
ขาดแคลนแรงงานด้านโลจิสติกส์ ทั้งแรงงานกลุ่มบริหารจัดการ
และกลุ่มปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ของ
World Bank ระบุว่า ในปี 2557 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
Consistent Friendly สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ด้อยลง ผู้ประกอบการที่ให้
บริการด้านโลจิสติกส์จำ�เป็นต้องมีการเสริมศักยภาพอย่างเร่งด่วน
เพราะในอนาคตการเปิดเสรีตามกลไกตลาดย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทีจ่ ะต้องเกิดการแข่งขันทางธุรกิจทีส่ งู ขึน้ ข้อสำ�คัญคือ ผูป้ ระกอบการ
อาจยังไม่ทราบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง หรือเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยงของ SMEs ทั้งในด้านผู้ให้
บริการโลจิสติกส์หรือผู้ใช้บริการ คือ นับจากนี้จะไม่ใช่การแข่ง
เฉพาะตัวสินค้าหรือปริมาณการผลิต แต่เป็นการแข่งทั้งโซ่อุปทาน
การนำ�ระบบโลจิสติกส์มาสนับสนุนกลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ
และความผูกพันกับลูกค้าระยะยาว เช่น การรับรองเวลาจัดส่ง
หรือบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรให้ลูกค้าได้เลือกอย่าง
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หลากหลาย ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจะสามารถช่วยทำ�ให้สินค้า
และบริการของผู้ประกอบการมีมูลค่าเพิ่มและทำ�ให้ลูกค้าพอใจได้

ผู้นำ�/ตัวแบบในการทำ�งาน การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านโล
จิสติกส์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

รายงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์เช่น การบูรณาการ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการ
ศึกษาวัตถุประสงค์และระดับการใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ที่
แตกต่างกันของธุรกิจแต่ละประเภทแล้วจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับ
ความเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ พร้อมกับการให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการว่า โลจิสติกส์มิใช่เป็นเพียงเรื่อง
การขนส่งและกระจายสินค้า แต่หมายถึงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานการดำ�เนินธุรกิจ และตอบสนองลูกค้า
ตั้งแต่การหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดซื้อ การผลิต การจัดการ
วัสดุคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า ไปจนถึง
การขนส่ง และควรสร้างหน่วยงานคล้ายๆกับ JETRO ของ
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การสามารถไปลงทุนในอาเซียนได้

การเปิ ด เสรี ต ามกรอบประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
AEC เอื้อให้ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกไทยมีโอกาสขยายตลาดภายใน
ประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกตามแนว
ชายแดน โดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน
ที่เปลี่ยนแปลงไป กำ�ลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัว
ของความเป็นเมือง การขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวของ
ภูมภิ าคอาเซียน อุปสรรคสำ�คัญของผูป้ ระกอบการค้าส่ง และค้าปลีก
ไทยจากการจัดทำ�เขตการค้าเสรี คือ บทบาทของผู้ค้าส่งค้าปลีก
ลดลง เนื่องจากการใช้อินเตอร์เน็ต และติดตามกระแส Social
Media มากขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาขาดแคลน
แหล่งเงินทุน ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและนโยบายต่างๆ ที่ไม่
ชัดเจน

แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ เช่น
การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่แข่งขันได้ การเน้นลูกค้ากลุ่มตลาดที่
ชัดเจนและการสร้างความเชี่ยวชาญในการให้บริการรายสาขา การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้บริหารต้องเป็น

รายงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก เช่น การสร้างมาตรฐาน
สำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การกำ�หนดเส้นทางการเติบโต
ในสายอาชีพค้าส่งค้าปลีก และการเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยจำ�เป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขันและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน
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6.

โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย”

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในบริเวณแนวชายแดนของไทย ติดตาม
พัฒนาการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ
แนวชายแดนของไทย และวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว
ในด้านต่างๆ จากการสัมภาษณ์สอบถามเชิงลึกและการวิเคราะห์
แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างชุมชนและผู้ประกอบการรวม
300 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 5 จังหวัด 7 เขต ได้แก่ จังหวัด
สระแก้ว (อรัญประเทศ) ตาก เชียงราย (แม่สาย เชียงแสน และ
เชียงของ) กาญจนบุรี และสงขลา (สะเดา) ผลจากการศึกษา
วิจัยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ ทำ�ให้มีนักลงทุน
ต่างถิ่นให้ความสนใจมาลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
ด้านสังคมมีผลเชิงบวกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
แต่ประสบ ปัญหาจากคนนอกพื้นที่และแรงงานต่างด้าวเข้ามาแข่งขัน
รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ด้านความมั่นคง และ
การปกครอง มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดูแลการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจากตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน ทำ�ให้คาดว่าจะดำ�เนินการ
ได้โดยไม่กระทบต่ออำ�นาจหน้าทีข่ องหน่วยงานต่างๆ ทีม่ อี ยูผ่ ลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมมีความกังวลเรือ่ งปัญหาการจราจรติดขัด การบุกรุก
พืน้ ทีป่ า่ สงวน และปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้งานศึกษาวิจัยได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานให้มีความพร้อมสำ�หรับลองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การคมนาคมขนส่งเพื่อลองรับการเดินทางทีร่ วดเร็วและปลอดภัย
การป้องกันภัยธรรมชาติและมาตรการรับมือที่จำ�เป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ควรปรับปรุงเป็นการเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่
ส่วนในระยะยาวสิ่งที่จำ�เป็นคือสถานีขนส่งที่สามารถลองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ได้
ด้านกฏหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดตั้งได้ด้วย
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2556 แต่ระเบียบนี้เป็นเพียงกรอบการดำ�เนินการในเชิงรูป
แบบเท่านั้น ไม่ใช่หลักเกณฑ์ และวิธีการในเชิงเนื้อหาสาระ ทั้งไม่มี
สถานะเทียบเท่ากับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะยกเว้นสิทธิหรือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ จึงเกิดข้อขัดแย้งในตัวระเบียบกับ
กฏหมายที่มีอยู่ก่อนหน้า ดังนั้นจึงควรมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์
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ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและคาดการณ์เพื่อเตรียมพร้อมต่อ
โครงการที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าตามสมควร
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอยูห่ ลายรูปแบบ ซึง่ มีความเหมาะสม
แตกต่างกันไปในแต่ล่ะพื้นที่ สำ�หรับบริเวณชายแดนของประเทศไทย
มีความเหมาะสมที่จะใช้รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
และเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการและการค้า โดยมีวัตถุ
ประสงค์ท่ีจะใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ผู้ประกอบการ อาทิ
การผ่อนปรนการใช้แรงงานต่างด้าวและการขึ้นทะเบียน เป็นต้น
ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะต้องอยู่ภายในเขตที่กำ�หนดให้เท่านั้น เพื่อ
ป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงและง่ายต่อการจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ไม่ให้ลักลอบเข้ามาทำ�งานอย่างผิดกฏหมายเป็นจำ�นวน
มากและยากต่อการควบคุม
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กิจกรรมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค
สคพ. ได้มุ่งมั่นดำ�เนินการในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา อันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สคพ. มุ่งเน้นการบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสู่บุคคลากร โดยครอบคลุม
เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ และ
การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ สคพ. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น International
Institute for Sustainable Development (IISD), Mekong Institute (MI), United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(UN ESCAP), World Trade Organization (WTO) and etc. โดยดำ�เนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จำ�นวน 24 ครั้ง
มีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้รวมทั้งสิ้น 1,157 คน เป็นบุคคลากรไทย จำ�นวน 794 คน และบุคคลากรชาวต่างชาติจำ�นวน 363 คน
ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำ�เนินการดังนี้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ï 1. สคพ. ร่วมกับ International Institute for Sustainable
Development (IISD) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร: ประเด็นทาง
กฎหมายที่สำ�คัญ” (Training Workshop on Promoting
Sustainable Investment in Agriculture: Critical Legal
Issues) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 2. สคพ. ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จำ�นวน 7 หน่วยงาน
ประกอบด้วย (1) สำ�นักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (3) Food and Agriculture
Organization – FAO (4) German International
Cooperation Agency – GIZ (5) Mekong Institute – MI
(6) Stockholm Environment Institute – SEI และ
(7) United Nations Development Programme – UNDP
จัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเกษตรที่ยั่งยืนและ
ความมัน่ คงทางอาหาร” (Training Workshop on Sustainable
Agriculture and Food Security) เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 3. สคพ. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และ United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific(ESCAP) จัดการ
ฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชั้นกลาง หลักสูตร
“Training Workshop on Trade in Goods” รุ่นที่ 1
ให้แก่นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย เมื่อวันที่ 16 – 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 4. สคพ. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และ United Nations Economic and Social
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Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
จัดการฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชัน้ กลาง หลักสูตร
“Training Workshop on Trade Remedies’ Law” รุ่นที่ 1
ให้แก่นักเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศของไทย เมื่อวันที่ 4 – 6
สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 5. สคพ. ร่วมกับสำ�นักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่าง และ United Nations Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific
(ESCAP) จัดการฝึกอบรม “นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำ�หรับเมียนมาร์” (Training Course on Trade and
Negotiation Skills for Myanmar) เมื่อวันที่ 25 – 29
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 6. สคพ. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO)
จัดการฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชั้นสูง หลักสูตร
Regional Trade Negotiations Simulation Skills
Course for Asia-Pacific Countries ให้กับนักเจรจาการค้า
และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
จำ�นวน 16 ประเทศ เมื่อวันที่ 8 – 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 7. สคพ. ร่วมกับ World Intellectual Property
Organization (WIPO) จัดการสัมมนา “การเปิดตัวรายงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก 2013” (Launch of the World
Intellectual Property Report 2013) ในหัวข้อ “การสร้าง
แบรนด์: ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในตลาดโลก” (Brands –
Reputation and Image in the Global Marketplace)
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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ï 8. สคพ. ร่วมกับ United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) และสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมและการ
พัฒนาวิสาหกิจ” (National Workshop on Innovation and
Industrial Development) เมื่อ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 9. สคพ. ร่วมกับ United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) จัดการสัมมนา
“การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2014” (Launch of the
World Investment Report 2014) ในหัวข้อ “การลงทุน
เพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” (Investing in the Sustainable
Development Goals – SDGs) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ï 10. สคพ. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ Foreign
Trade Policy Department (FTPD), Ministry of Industry
and Commerce (MOIC) สปป.ลาว จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “Lao PDR towards the AEC” ครั้งที่ 1
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมวังทอง
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 8
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิตรภาพ แขวงอุดมไชย
สปป.ลาว
ï 11. สคพ. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO)
และ United Nations Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific (ESCAP) จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสำ�หรับผู้สื่อข่าวอาเซียน (Regional Workshop

for ASEAN Journalists) ให้แก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จำ�นวน 5
ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ï 12. สคพ. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO)
และ United Nations Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific (ESCAP) จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสำ�หรับองค์การนอกภาครัฐอาเซียน (Regional
Workshop for ASEAN NGOs) ให้แก่ผู้แทนจากองค์การ
นอกภาครัฐ จำ�นวน 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และไทย เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ï 13. สคพ. ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวง
การต่างประเทศ และ Pacific Islands Forum (PIF) ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก จำ�นวน 14 ประเทศ
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The First Thailand
– Pacific Island Countries Forum (TPIF)” เมื่อวันที่
9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ
ï 14. สคพ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD)
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Thailand and the
Middle Income Challenges: How to address it ?”
เมือ่ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

การดำ�เนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้แบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 งานด้านสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำ�เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สคพ. เพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่วนที่ 2 งานเผยแพร่วิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร และให้การสนับสนุนข้อมูลและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา
รวมทั้งสื่อสารมวลชนทั่วไป โดยมี รายละอียดของกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำ�เนินการจัดหา พัฒนา
และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
		
1) จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านระบบงบประมาณและบัญชีการเงิน โดยได้ดำ�เนินการจัดหาและ
พัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการด้านระบบงบประมาณและบัญชี
การเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและบัญชีการเงิน รวมถึงควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของสคพ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

		
2) จัดหาและอัพเกรดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
โดยได้ดำ�เนินการจัดหาและอัพเกรดโปรแกรมสำ�นักงาน ที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินงานในปัจจุบัน เพื่อรองรับการ
ทำ�งานในอนาคตของสคพ.ซึ่งเป็นโปรแกรม ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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3) จัดทำ�แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยได้ดำ�เนินการ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกระบวนการภายใต้พระราชกฤษฎีกา
กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 และเพื่อให้
การใช้งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสคพ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและปลอดภัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำ�
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของสคพ.ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้าน

2. งานเผยแพร่วิชาการ
สคพ. ได้มีประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร โดย
ผู้บริหารและนักวิชาการของสคพ.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการประชุม สัมมนา การปาฐกถา การบรรยาย
ทั้งกิจกรรมที่ สคพ. จัดขึ้น และตามที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งผ่านสื่อสาธารณะทั่วไป เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังต่อไปนี้

สื่อวิทยุ
สคพ. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม
งานวิชาการของสถาบัน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านสื่อ
วิทยุ เช่น การให้สัมภาษณ์สดออกอากาศทาง สถานีวิทยุร่วมด้วย
ช่วยกัน Feel Good Radio และแอพพลิเคชั่น “ร่วมด้วยช่วยกัน”
ของดีแทคสมาร์ทโฟน FM 102.75 MHz ในรายการ : AEC
2015 รายการ : สวัสดีอาเซียน และรายการ : รู้กิน...รู้ใช้ อาทิ
เรือ่ ง “ตลาดการค้าและการลงทุนแถบชายแดน กรณีศกึ ษา จ.ระนอง”
เรื่อง“การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีภายใต้ AEC” เรื่อง“FTA
อาเซียน - ฮ่องกง โอกาสและความท้าทายต่อไทย” เรื่อง“โอกาส
การค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยใน AEC” รวมถึง
การให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU Radio) FM 101.5 MHz เรื่อง “เกาะติดการเจรจาการ

ค้าโลกที่บาหลี อินโดนีเซีย” สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร
(วพท.) เนชั่นเรดิโอ FM 90.5 MHz เรื่อง “กลุ่มประเทศ
ตะวันตกและเอเชียบรรลุข้อตกลงลดภาษีสินค้ารักษ์โลก” และให้
สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
MHz และ AM 891 KHz เรื่อง “ผลศึกษาการใช้ประโยชน์
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ แนะหาแนวทางลดต้นทุนหลัง
ผู้ประกอบการไม่ค่อยนิยม” เป็นต้น

สื่อโทรทัศน์
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม
งานวิชาการของสถาบันตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สคพ. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น หัวข้อข่าว
“Franchise in ASEAN” ออกอากาศทางสถานีข่าว VOICE T
หัวข้อข่าว “การขยายการค้าและการลงทุนใน AEC” ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) หัวข้อข่าว “ITD
ห่วงการเมืองฉุด FDI ปี 56 ติดลบ” ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์เพือ่ เศรษฐกิจและการลงทุน 24 ชัว่ โมง (Money Chanel)
หัวข้อข่าว “การเมืองไม่กระทบการค้าไทย” ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์เพือ่ เศรษฐกิจและการลงทุน 24 ชัว่ โมง (Money Chanel)
รายการเก็บตกเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “ITD ชี้การเมืองไทยไม่กระทบ
เวียดนาม” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล และรายการ
รอบรู้อาเซียน ในหัวข้อ “ความพร้อมทางการค้าและการพัฒนา
ของนักลงทุนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

สื่อสื่งพิมพ์
สคพ. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม
บทความ งานวิชาการของสคพ.ลงในสื่อหนังสือพิมพ์ผ่าน
คอลัมน์นิสต์/ผู้สื่อข่าว ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เช่น
		• บทความ
		
1. “การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี :
ขวากหนามของการค้าเสรี” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 107 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
2. “การเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-ฮ่องกง
โอกาสและความท้าทายต่อไทย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 109 วันอังคารที่
22 ตุลาคม พ.ศ.2556 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้
อาเซียน
		
3. “บทบาทของจีนใน GMS และนัยต่อ
ไทย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: ASEAN+
ปีที่ 3 ฉบับที่ 111 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
หน้า 4 คอลัมน์ : อาเซียน - ไชน่า การค้าไร้พรมแดน
		
4. “ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม โอกาสของไทย
ภายใต้ AEC” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 112 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 หน้า 1 คอลัมน์ : อาเซียน Business Forum
		
5. “ธุรกิจโทรคมนาคมไทยภายใต้การเปิดเสรี
ภาคบริการอาเซียน” ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 114 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
6. “อาเซียนกับการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (1)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 116 วันอังคารที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
7. “อาเซียนกับการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (จบ)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 117 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ.2556 หน้า 1 คอลัมน์ : อาเซียน Business Forum
		
8. “เมื่อมหาอำ�นาจเริ่มคุย TTIP อาเซียน
ควรจับตา” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 119 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 หน้า 1 คอลัมน์ : อาเซียน Business Forum
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9. “ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC
(1)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:ASEAN+
ปีที่ 3 ฉบับที่ 122 วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557 หน้า 2
คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
10. “ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ ต่อ AEC
(จบ)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:ASEAN+
ปีที่ 3 ฉบับที่ 124 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
11. “คว้าโอกาสจากเศรษฐกิจลาว 2557 :
ม้ามืดปีมะเมีย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section
: ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 126 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 หน้า 1 คอลัมน์ : อาเซียน Business Forum
		
12. “จับตาคว้าโอกาสจากมาเลเซีย : เสือ
ติดปีกแห่งอาเซียน)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 129 วันอังคารที่ 11
มีนาคม พ.ศ. 2557 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
13. “การสำ�รองสินค้าเกษตร : เพื่อความ
มั่นคงทางอาหารหรือการทุ่มตลาด และบทบาทของ อาเซียน”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+
ปีที่ 3 ฉบับที่ 132 วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 2
คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
14. “สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาส
ทางการค้าของอาเซียน (1)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 134 วันอังคาร
ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา
รู้อาเซียน
		
15. “คว้าโอกาสจากเศรษฐกิจลาว 2557 :
ม้ามืดปีมะเมีย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 135 วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2557 หน้า 1 คอลัมน์ : อาเซียน Business Forum
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16. “สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาส
ทางการค้าของอาเซียน (จบ)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 137 วันอังคาร
ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา
รู้อาเซียน
		
17. “การวิจัยและการพัฒนา : กุญแจแห่ง
ความก้าวหน้าในอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 139 วันอังคารที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้
อาเซียน
		
18. “อาเซียน : จุดหมายตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 141 วันอังคารที่ 3
มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		
19. “สิงคโปร์ : กรณีศึกษาความสำ�เร็จ
ทางการค้าจากหลักนิติธรรม” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 143 วันอังคารที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 2 คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา
รู้อาเซียน
		
20. “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเงินหยวน”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section :ASEAN+ ปีที่
3 ฉบับที่ 147 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หน้า 2
คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน
		• หัวข้อข่าว /สกู๊ป
		
1. “ชี้ ACIA เอื้อลงทุน” ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3914 คอลัมน์ :
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2556
		
2. “ไอทีดี ชี้พัฒนาความสามารถแข่งขัน
ตลาดโลก” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ปีที่ 19 ฉบับที่
5174 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

		
3. “ไทยหวังเปิดเออีซีดันสินค้าบริการ
สิ่งแวดล้อมรุ่ง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 3927 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
		
4. “จี้สร้างแบรนด์จดตราการค้าสร้าง
มูลค่าเพิ่ม” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่
3948 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
		
5. “ส่องระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้” ตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4012 ในวันศุกร์
ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557
		
6. “ไอทีดีส่องการค้าชายแดนไทย-เขมร”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โลกวันนี้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3731 (256)
ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม - อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557
		
7. “หนุนปล่อยกูก้ มั พูชาพัฒนาด่าน” ตีพมิ พ์
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 27 ฉบับที่ 9262 ในวันศุกร์
ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557
		
8. “ผลศึกษาหนุนเชื่อมฐานผลิตไทยกัมพูชา” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 27 ฉบับที่
9266 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
		
9. “เปิดประตูค้าชายแดนไทย-กัมพูชา”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1473
ในวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
		
10. “ตัดถนนเลี่ยงเมืองอรัญ - ปอยเปต
ปลุกค้าชายแดนไทย - เขมรบูม” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2921ปี ในวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2557
		
11. “ไอทีดีเปิดผลวิจัย “ค้าชายแดนไทยกัมพูชา” สารพัดโอกาส อุปสรรค การลงทุน” ตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4600 (3800)
ในวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
		
12. “ไอทีดี ชี้ปัจจัยบวกค้าไทย-เขมร”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2921
ในวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
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กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

ï

องค์กรร่วมจัดภายในประเทศ

1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2. สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
3. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สิงห์บุรี กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี และ สุพรรณบุรี)
กระทรวงศึกษาธิการ
4. สำ�นักนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
11. ธนาคารแห่งประเทศไทย
12. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
13. สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
14. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
15. สภาองค์กรนายจ้าง ผู้ประกอบการค้า และ
อุตสาหกรรมไทย
16. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
18. สมาคมการค้าไทย – ยุโรป
19. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ï

องค์กรร่วมจัดต่างประเทศ

1. Asia Pacific Energy Centre (APERC)
2. Food and Agriculture Organization (FAO)
3. Foreign Trade Policy Department (FTPD),
Ministry of Industry and Commerce (MOIC), Laos
PDR
4. German International Cooperation
Agency (GIZ)5. International Insitute for Sustainable
Development (IISD)
6. Mekong Institute (MI)
7. Ministry of Economy Trade and Industry
(METI), Japan
8. New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO)
9. Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD)
10. Pacific Islands Forum (PIF)
11. Stockholm Environment Institute (SEI)
12. Tokyo Gas Co., Ltd.
13. United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD)
14. United Nations Development
Programme (UNDP)
15. United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP)
16. World Intellectual Property Organization
(WIPO)
17. World Trade Organization (WTO)

รายงานการเงิน

• ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555
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รายงานการเงินปี พ.ศ. 2557

อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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