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สารประธานกรรมการ

 การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วสามารถเป็นได้ท้ังโอกาสและ

ข้อจำ�กัด ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้กับทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศ 

รวมถึงก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงระหว่�ง ก�รกำ�หนดนโยบ�ยอย่�ง

เหม�ะสม และสร้�งสรรค์บนพื้นฐ�นขององค์คว�มรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้ส�ม�รถรับมือกับก�ร

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอน�คต โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในโอก�สที่

ประเทศไทยจะก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยิ่งทำ�ให้เร�ต้องตื่นตัว และเร่งพัฒน�บุคคล�กร เพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถ ในก�รแข่งขันเพื่อรับมือกับก�รเปิดเสรีท�งก�รค้� และ

ก�รแข่งขันแบบไร้พรมแดน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เร�ต้องเตรียมพร้อมม�ก

ที่สุดคือ ก�รให้ก�รศึกษ�และก�รพัฒน�ศักยภ�พของประช�ชน

ในทุกระดับ

 สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� 

(องค์ก�รมห�ชน) ในฐ�นะหน่วยง�นภ�ยใต้ ก�รกำ�กับของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นซี่งสอดคล้องกับ

ภ�รกิจของกระทรวงฯในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�ร

ศึกษ� ทั้งด้�นก�รฝึกอบรมสัมมน� ก�รศึกษ�วิจัย ก�รให้

บริก�รวิช�ก�ร และก�รส่งเสริมและสนับสนุนคว�มร่วมมือท�ง

เศรษฐกิจในระดับในระดับภูมิภ�ค ผ่�นคว�มร่วมมือกับองค์กร

ระหว่�งประเทศ หล�กหล�ยองค์กรในก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร 

สำ�คัญๆ ซึ่งได้นำ�ไปสู่ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และคว�มรู้ของ 

บุคคล�กรของประเทศกำ�ลังพัมน�ในภูมิภ�คเอเชีย และเป็นพื้นฐ�น 

ที่นำ�ไปสู่คว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ และก�รพัฒน�ในภูมิภ�ค

 ด้วยบทบ�ทของสถ�บันดังที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น ดิฉัน

จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่�งยิ่งท่ีได้เห็นสถ�บันฯมีก�รเจริญเติบโตอย่�ง

ต่อเนื่อง รวมทั้งยินดีที่ได้มีโอก�สมีส่วนร่วม กำ�หนดนโยบ�ย

ก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันฯ และเป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�

บุคคล�กรให้มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รค้�และก�รพัฒน� พร้อมทั้ง 

ม่ันใจว่�ในช่วงเวล�ท่ีประเทศไทยกำ�ลังจะก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อ

ก�รค้�และก�รพัฒน� จะเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญที่ช่วยสนับสนุน

ก�รขับเคลื่อนประเทศไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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สารผู้อำานวยการ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่�นม� สถ�บันระหว่�งประเทศ
เพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์กรมห�ชน) หรือ “ITD”
ได้มุ่งมั่นดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ด้�นก�รศึกษ�อบรม ก�รศึกษ�
วิจัยและก�รสนับสนุนเพื่อก�รค้นคว้�วิจัย ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รกับหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ โดยครอบคลุมประเด็นต่�งๆ ด้�นเศรษฐกิจ ก�รค้� 
ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน และก�รพัฒน� 
เช่น โครงก�รวิจัยเรื่องก�รแสวงห�ประโยชน์และโอก�สจ�กคว�ม
ตกลงก�รค้�บริก�รของอ�เซียนในภ�คธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ 
ก�รค้�ส่งและค้�ปลีก ก�รประเมินคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
ภ�คอุตส�หกรรมหลักของไทยภ�ยใต้ประช�คมอ�เซียน โอก�สก�ร
เข้�สู่ตล�ดธุรกิจก�รศึกษ�ในประเทศกัมพูช� สปป.ล�ว เมียนม�
และเวียดน�ม แนวท�งก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ี 
แนวช�ยแดนของประเทศไทย ก�รค้�ระหว่�งประเทศเพื่อลดคว�ม
เหลื่อมล้ำ�และก�รเติบโตอย่�งสมดุลสำ�หรับประเทศไทย ก�รอบรม 
เชิงปฏิบัติก�รเรื่องกฎหม�ยเศรษฐกิจและก�รค้�ระหว่�งประเทศ 
ยุทธศ�สตร์ก�รค้�อ�เซียน Training Workshop on Trade in
Services ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติเรื่องพลวัตอ�เซียนในกระแส 
ท้องถิ่นนิยมและโลก�ภิวัฒน์ ก�รสัมมน�เปิดตัวร�ยง�นก�ร
ลงทุนโลก ๒๐๑๔ ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติเรื่อง “Thailand 
and the Middle Income Challenges : How to
address it? เป็นต้น

 ในปล�ยปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยและประเทศสม�ชิก
ได้ถูกจับต�มองจ�กประช�คมโลกเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กอ�เซียน
จะก้�วเข้�สู่คว�มท้�ท�ยในก�รเป็นประช�คม “ประช�คมอ�เซียน” 
หรือ ASEAN Community ซึ่งคว�มท้�ยท�ยดังกล่�วมีนัย
สำ�คัญทั้งด้�นเศรษฐกิจและสังคมอ�เซียนเอง และยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน� ประเทศไทย และก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์กับสม�ชิก
อ�เซียนด้วย นอกจ�กนี้แล้ว ปล�ยปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป้�หม�ย
ก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงและจะเริ่มว�ระก�รพัฒน�ภ�ยหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-2015 Development Agenda) 
ต�มกระบวนทัศน์ “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำ�คัญ
ของว�ระก�รพัฒน�ภ�ยหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ ก�รจัดทำ�
เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) สิ่งเหล่�นี้เป็นคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ของโลก และของ
ประทศไทยท่ีต้องปรับกระบวนทัศน์ก�รพัฒน�ประเทศให้สอดรับ 
และเท่�ทันบริบทใหม่ๆ ที่ท้�ท�ยเหล่�นี้ เพื่อให้ส�ม�รถยืนหยัดอยู่
บนเวทีอ�เซียนและเวทีโลกได้อย่�งยั่งยืน
 สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� เป็น
องค์กรมห�ชนในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จึงได้ตระหนัก
และจัดเตรียมคว�มพร้อมในก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคคล�กร
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้ส�ม�รถรับมือกับคว�ม
ท้�ท�ยของมิติใหม่ๆ ดังกล่�ว โดยได้ขย�ยบทบ�ททั้งในเชิงกว้�ง
และเชิงลึกเพื่อที่จะเป็นศูนย์กล�งคว�มเป็นเลิศในก�รเสริมสร้�ง
ศักยภ�พและขย�ยคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ ก�รค้�ระหว่�งประเทศ
ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน และก�รพัฒน� ในระดับภูมิภ�ค
และอนุภูมิภ�ค เพื่อให้ส�ม�รถก้�วทันประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging
Issues) ด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�ได้อย่�งต่อเนื่อง ดังเจตน�รมณ์
ของก�รก่อตั้งสถ�บันฯ ต�มคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือ
ระหว่�งรัฐบ�ลไทยและท่ีประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�ร
พัฒน� หรือ “อังค์ถัด” (UNCTAD)  ที่ต้องก�รให้สถ�บัน
ระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน) เป็น
ศูนย์กล�งคว�มรู้ด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�ของภูมิภ�คนี้ และ
ภูมิภ�คอื่นในอน�คต

(ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล)

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา



8
รายงานประจำาปี 2557

 แนวคิดที่จะจัดตั้งสถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน) มีจุดเริ่มม�จ�ก 

น�ยรูเบนส์ ริคูเปโร เลข�ธิก�รที่ประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน� (United Nations Conference 

on Trade and Development : UNCTAD) ซึ่งมีคว�มปร�รถน�ที่จะให้มีก�รจัดตั้งหน่วยง�นที่ยั่งยืนถ�วร

และเป็นแหล่งเผยแพร่องค์คว�มรู้เพื่อก�รพัฒน�ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำ�ลังพัฒน�ทั้งหล�ย

  

 ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีน�คม พ.ศ. 2540 น�ยรูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้�เยี่ยมค�รวะ พลเอก ชวลิต 

ยงใจยุทธ น�ยกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีอ�วุโสในสมัยนั้นร่วมด้วย วัตถุประสงค์คือ ก�รว�งแผนจัดก�ร

ประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10 และในโอก�สนั้น เลข�ธิก�ร UNCTAD ได้นำ�เสนอ แผนง�นก�รจัดตั้งองค์กร

ซึ่งในชั้นนั้น เรียกว่� สถ�บันเพื่อก�รพัฒน� (Institute of Development) และรัฐบ�ลไทยยินดีที่จะรับข้อ

เสนอนี้  หลังจ�กนั้นจึงเปิดเวทีก�รเจรจ�ขึ้นระหว่�ง UNCTAD กับผู้แทนรัฐบ�ลไทยต่อม�เป็นระยะ จนปร�กฏ

ผลเป็น สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน�

 ต่อม�ในระหว่�งก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน� (UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่ง

จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 12-19 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2543 ณ กรุงเทพมห�นคร โดย น�ยสุรินทร์ พิศสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ ได้ลงน�มในคว�มตกลงว่�ด้วยสถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�ร

พัฒน� กับองค์ก�รสหประช�ช�ติ ที่มีน�ยรูเบนส์ ริคูเปโร เลข�ธิก�ร UNCTAD เป็นผู้ร่วมลงน�ม เมื่อวันที่ 

17 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อให้มีก�รจัดตั้งหน่วยง�นเข้�ม�ทำ�หน้�ที่เป็น Train the Trainer ในด้�นก�รค้� 

และก�รพัฒน�ให้กับประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒน� โดยมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�ง�น เพื่อสร้�ง เครือข่�ย 

คว�มรู้และศักยภ�พของประเทศกำ�ลังพัฒน� เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดและดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจ 

ที่จะส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กกระบวนก�รโลก�ภิวัตน์และก�รรวมตัวเข้�กับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่�งเต็มที่ ทั้งก�ร

เข้�เป็นภ�คีคว�มตกลงในกรอบองค์ก�รก�รค้�โลก (World Trade Organization :WTO) ก�รเปิดเสรี

ท�งก�รค้� (Free Trade Area : FTA)  และก�รเงินและก�รลงทุน

 รัฐบ�ลไทยได้ตร�พระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันระว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน พ.ศ. 2544 มีฐ�นะเป็นองค์ก�รมห�ชน สังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ภ�ยใต้พระร�ช

บัญญัติองค์ก�รมห�ชน พ.ศ. 2542 โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีเปิดทำ�ก�ร

ของสถ�บันฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม พ.ศ. 2545

ความเป็นมา
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 สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สคพ. (International 

Institute for Trade and Development : ITD) จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น และกล�ย เป็นองค์กรเพียงแห่ง

เดียวในโลกที่เกิดขึ้นจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทยและ UNCTAD ดังนั้น สคพ.จึงเป็นหน่วยง�นที่มีบทบ�ท

สำ�คัญในก�รพัฒน�บุคล�กรของประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒน� โดยสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนก�ร

ดำ�เนินภ�รกิจของหน่วยง�นภ�ครัฐหล�ยหน่วยง�น เช่น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงพ�ณิชย์ และกระทรวง

ก�รต่�งประเทศ เป็นต้น และใช้กิจกรรมก�รฝึกอบรม  ก�รสัมมน�  และก�รศึกษ�วิจัย เป็นเครื่องมือหลักในก�ร

ดำ�เนินง�น เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ศักยภ�พของผู้ปฏิบัติง�นซึ่งเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยและก�รเจรจ�ก�รค้� รวมทั้งและ

ผู้ประกอบธุรกิจในภ�คเอกชน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดก�รเพิ่มศักยภ�พในด้�นก�รค้� ก�รเงิน ก�รลงทุน เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนส�ม�รถ ผลักดันให้ประเทศไทยก้�วไปสู่ก�รเป็นประเทศที่มีศักยภ�พในก�ร

แข่งขันท�งก�รค้�กับต่�งประเทศ ทั้งนี้ สคพ.ยังให้ก�รสนับสนุนง�นค้นคว้�วิจัยทั้งภ�ยในประเทศ และต่�งประเทศ 

โดยเฉพ�ะประเทศในภูมิภ�คเอเชีย

 ดังนั้น ก�รสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของ สคพ. มีคว�มเป็นกล�งในบริบทของ

ก�รเมืองและก�รเศรษฐกิจระหว่�งประเทศในส�ยต�ของประเทศเพื่อนบ้�น เพร�ะถือว่�เป็นหน่วยง�นที่มีพันธกิจ

ในก�รพัฒน�และเผยแพร่องค์คว�มรู้อย่�งแท้จริง และไม่ได้มีคว�มมุ่งหวังซ่อนเร้นที่จะมีอิทธิพลต่อก�รกำ�หนด

นโยบ�ยก�รค้�และก�รลงทุนของประเทศเพื่อนบ้�นที่จะเอื้อประโยชน์ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย 

 เหตุผลอีกประก�รหนึ่งก็คือ ก�รสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวก ให้สคพ.

ประส�นง�น เพื่อดำ�เนินกิจกรรมฝึกอบรมสัมมน�ร่วมกับสถ�นศึกษ�ในระดับต่�งๆ ทั้งในส่วนกล�งและส่วน

ภูมิภ�ค ได้ง่�ยขึ้น ทั้งนี้ สคพ. ส�ม�รถเผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รลงทุน 

ก�รพัฒน� โดยเฉพ�ะ อย่�งยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก�รเปิดเสรีก�รค้�ภ�ยใน ประเทศ อันจะมีผลต่อเนื่อง

และสอดคล้องต�มเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รในด้�นก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กร

มนุษย์เพื่อรองรับก�รเปิดเสรีประช�คมอ�เซียน ตลอดจนยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภ�คเพื่อคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจและสังคม ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11 อีกด้วย
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อำานาจหน้าที่

 สถ�บันระหว่�งประเทศเพ่ือก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สคพ. และใช้ช่ือภ�ษ�อังกฤษว่�

“The International Institute for Trade and Development (Public Organization)” หรือ 

ITD จัดตั้งขึ้นต�ม พระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน) 

พ.ศ. 2544 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน พ.ศ. 2544  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ต�มม�ตร� 6

ว่�ให้ สคพ. ให้ก�รศึกษ�อบรมและค้นคว้�วิจัยเพื่อส่งเสริมก�รค้�และก�รพัฒน� และดำ�เนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้อง 

กับคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยและองค์ก�รสหประช�ช�ติเกี่ยวกับสถ�บัน

ระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน�

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มคว�มในม�ตร� 6 อำ�น�จหน้�ที่หลักของ สคพ.คือก�รจัดก�ร

ศึกษ�อบรม และให้ก�รสนับสนุนเพื่อก�รค้นคว้�วิจัยแก่บุคล�กรของประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คเอเชีย ทั้งในด้�นก�รค้� 

ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน ก�รพัฒน� และส�ข�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส�ม�รถปฏิบัติง�น

ในหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับกระแสโลก�ภิวัตน์และแนวท�งก�รยกเลิกข้อจำ�กัดท�งก�รค้�ต่�งๆ

 นอกจ�กนี้ สคพ. ยังมีหน้�ที่ในก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒน�ในภูมิภ�คเอเชีย โดยเฉพ�ะ 

ในเรื่องก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจที่เหม�ะสมร่วมกัน และม�ตรก�รท�งกฎหม�ยต่�งๆ ที่สอดคล้องกับ

นโยบ�ยดังกล่�ว โดยมุ่งเน้นก�รส่งเสริมและสนับสนุนคว�มร่วมมือในระดับภูมิภ�ค เพื่อให้เกิดคว�มเป็นเอกภ�พ 

ซึ่ง สคพ. จะเป็นศูนย์กล�งในก�รจัดฝึกอบรม และสร้�งกิจกรรมเสริมศักยภ�พต่�งๆ ร่วมกับสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ ว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน� และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วิสัยทัศน์

 “เป็นองค์กรชั้นนำ�ในก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค”

พันธกิจ

 1. เป็นศูนย์กล�งเพื่อให้บริก�รด้�นก�รฝึกอบรม สนับสนุนง�นวิจัยและง�นวิช�ก�ร ด้�นก�รค้�

ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน ก�รพัฒน� และส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคล�กรต่�งๆ ในภูมิภ�ค 

และอนุภูมิภ�ค

 2. สร้�งศักยภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจและม�ตรก�ร ท�งกฎหม�ย

ที่เหม�ะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำ�ลังพัฒน�ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค

 3. สนับสนุนคว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจ โดยก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และคว�มรู้ ด้�นก�รค้�

ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน ก�รพัฒน� และส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่�งๆ

ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค

 4. สนับสนุนคว�มร่วมมือกับ UNCTAD และองค์ก�รที่เกี่ยวข้อง พัฒน�องค์คว�มรู้และกระบวนก�ร

ถ่�ยทอด ให้แก่ประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค
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เป้าประสงค์

 1. บุคล�กร องค์กร ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�คได้รับก�รพัฒน�และสร้�งคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจให้

เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

 2. มีระบบก�รพัฒน�ด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค

วัตถุประสงค์

 ต�มคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทยและอังค์ถัดวัตถุประสงค์ของสคพ. มีดังนี้

 1. จัดก�รศึกษ�อบรมและให้ก�รสนับสนุนเพื่อก�รค้นคว้�วิจัยแก่บุคล�กรของประเทศ ต่�งๆ โดยเฉพ�ะ

ในภูมิภ�คเอเชียด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุนก�รพัฒน� และรวมถึงส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้บุคล�กรเหล่�นั้นส�ม�รถปฏิบัติง�นในหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสอดคล้องกับกระแสโลก�ภิวัตน์และ

แนวท�งก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ต่�งๆ

 2. ให้คว�มช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒน�โดยเฉพ�ะในภูมิภ�คเอเชีย เพื่อสร้�งเสริม ศักยภ�พ

และคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจที่เหม�ะสมร่วมกันและก�รกำ�หนด ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย

ทีส่อดคล้องกับนโยบ�ยดังกล่�วได้

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�ค และสร้�งคว�มเป็นเอกภ�พโดย

ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และคว�มรู้

 4. เป็นศูนย์กล�งจัดก�รฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภ�พต่�งๆ ร่วมกับสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน�และองค์ก�รอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการสคพ.

ประจำาปี พ.ศ. 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน

ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร

ปลัดกระทรวงก�รคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธนวรรธน์  พลวิชัย

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รบริห�ร

ศาสตราจารย์

นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

รองศาสตราจารย์

สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศ
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ผู้แทนคณะกรรมการสคพ.

ประจำาปี พ.ศ. 2557

นางอัมพวัน พิชาลัย

รองปลัดกระทรวงพ�ณิชย์

แทน ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์

นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ

แทน ปลัดกระทรวงก�รคลัง

นางศันสนีย  สหัสสะรังษี

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ

แทน ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ

ศาสตราจารย์เกื้อ  วงศ์บุญสิน

ที่ปรึกษ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

แทน อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.

เลข�นุก�ร

นายฤทธิ์  ศยามานนท์

อนุกรรมก�ร

นางนันทา  อนะมาน

อนุกรรมก�ร

ศาสตราจารย์เกื้อ  วงศ์บุญสิน

ที่ปรึกษ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

แทน อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธนวรรธน์  พลวิชัย

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รบริห�ร
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คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์

รองผู้อำ�นวยก�ร (วิช�ก�ร)

อนุกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

ผู้อำานวยการสถาบัน

อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธนวรรธน์  พลวิชัย

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รบริห�ร

ศาสตราจารย์เกื้อ  วงศ์บุญสิน

ที่ปรึกษ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

แทน อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

รองศาสตราจารย์

สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศ
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 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลของ สคพ. ประกอบด้วยอนุกรรมก�รอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นต่�งๆ จำ�นวน 4 ท่�น 
โดยมี ศ�สตร�จ�รย์เกื้อ วงศ์บุญสิน เป็นประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ธนวรรธน์ พลวิชัย
น�ยฤทธิ์ ศย�ม�นนท์ และน�งนันท� อนะม�น เป็นอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล และน�งส�วจันทร์วิไล จ�รุโชคทวีชัย ผู้ตรวจสอบ 
ภ�ยใน ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล 
 
 ในปีงบประม�ณ พ.ศ.2557 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลได้จัดให้มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีก�รประชุม
ห�รือร่วมกับฝ่�ยบริห�ร หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มทีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร สคพ. และระเบียบ สคพ.
ว่�ด้วยก�รตรวจสอบภ�ยใน พ.ศ. 2551 สรุปผลก�รปฏิบัติง�นในส�ระสำ�คัญได้ดังนี้
 
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีของ สคพ.
 พิจ�รณ�สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส และงบก�รเงินประจำ�ปีร่วมกับหน่วยตรวจสอบภ�ยใน และฝ่�ยบริห�ร เพื่อให้คำ�แนะนำ�
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยง�น เพื่อให้มั่นใจว่�กระบวนก�รจัดทำ�งบก�รเงิน และก�รเปิดเผย ข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง
ครบถ้วนทันก�ลต�มม�ตร�ฐ�นก�รบัญชี และต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบและประก�ศที่เกี่ยวข้องของ สคพ.เพื่อให้ผู้บริห�รเกิดคว�มมั่นใจ 
และเชื่อถือได้ในก�รใช้ข้อมูลท�งก�รเงินและร�ยง�นท�งบัญชี คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รจัดทำ� 
บัญชีและงบก�รเงินของสถ�บันส่วนใหญ่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและส�ม�รถส่งให้สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดินได้ภ�ยในกำ�หนดระยะเวล� 
รวมทั้งก�รบริห�รงบประม�ณและก�รบริห�รก�รเงินได้ควบคุมดูแลรักษ�ให้มีคว�มครบถ้วนถูกต้องและมีสภ�พคล่อง รวมทั้งก�รบริห�ร
เงินสดให้เกิดดอกผลจ�กก�รลงทุน

 2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 สอบท�นและประเมินผลจ�กร�ยง�นที่คณะทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในและบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่� สคพ. มีก�ร
ควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง อย่�งเพียงพอ เหม�ะสม เป็นไปต�มระเบียบคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินว่�ด้วยก�รกำ�หนด
ม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในและก�ร
บริห�รคว�มเส่ียงให้สอดคล้องต�มแนวท�งก�รจัดว�งระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในของสำ�นักง�นตรวจเงิน
แผ่นดิน มีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นให้ชัดเจนต�มแนวท�งของสำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดินม�กยิ่งขึ้น

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลประจำาปี พ.ศ. 2557
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 3. สอบทานการปฏิบัติงานและการดำาเนินงานของ สคพ.
 สอบท�นก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รวิจัยท�งวิช�ก�ร ก�รฝึกอบรม ก�รสัมมน�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 
มีก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มแผนง�น ก�รบริห�รงบประม�ณ ก�รบริห�รก�รเงิน ก�รบริห�รพัสดุ รวมทั้งก�รบริห�รง�นด้�นอื่นๆ มีก�ร
ปฏิบัติง�นและก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มนโยบ�ย กฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะกรรมก�ร ของ สคพ. คณะอนุกรรมก�ร
ตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงก�รดำ�เนินง�นก�รศึกษ�วิจัยซึ่งควรมีก�รติดต�มม�กยิ่งขึ้นทั้งด้�นประสิทธิภ�พ
ประสิทธิผล คว�มคุ้มค่� เพื่อให้โครงก�รง�นวิจัยส�ม�รถดำ�เนินง�นเป็นไปต�มเป้�หม�ยและก�รใช้จ่�ยเงินเป็นไปต�มแผนง�นงบประม�ณ
ที่กำ�หนดไว้ 

 4. กำากับดูแลการตรวจสอบภายใน
 กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ให้เกิดคว�มเป็นอิสระและเหม�ะสม โดยพิจ�รณ�และให้ข้อเสนอแนะกับ
แผนง�นก�รตรวจสอบ ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบจะช่วยให้ก�รตรวจสอบภ�ยในส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภ�ยใน เป็นที่ยอมรับและทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นและก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของ สคพ.เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งประเมินผลก�รปฏิบัติง�นผู้ตรวจสอบภ�ยในและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้เข้�รับก�รอบรมและ
พัฒน�คว�มรู้เพื่อใช้ในก�รตรวจสอบ คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน
ของสถ�บันเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน และเป็นไปต�มระเบียบสถ�บันฯ ว่�ด้วยก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�ร
ปฏิบัติง�นก�รตรวจสอบต�มกฎบัตร
 
 5. สอบทานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันฯ 
 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� สคพ. ถือนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเพียงพอ ร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รบัญชีแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นส�ระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้อง ต�มม�ตรฐ�น 
ก�รบัญชี มีก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบ�ยที่คณะกรรมก�ร สคพ. กำ�หนด รวมทั้งไม่พบว่�มีประเด็นเกี่ยวกับ
คว�มขัดแย้ง

(ศ�สตร�จ�รย์เกื้อ  วงศ์บุญสิน)
ประธ�นคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล
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ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

หมายเหตุ :

 ผลผลิตและกิจกรรมหลัก อ้�งอิงต�มเอกส�รงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ซึ่งใน ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 
สคพ. ได้รับงบประม�ณทั้งสิ้น 36,399,700 บ�ท

บุคลากร

ได้รับการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1
จัดศึกษาอบรม

2
จัดประชุม/สัมมนา

3
ให้บริการทางวิชาการ

ผลผลิต

กิจกรรม
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แนวทางการดำาเนินงานตามแผนงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2557

 คว�มเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์ก�รจัดสรรงบประม�ณ แผนง�น เป้�หม�ยก�รให้บริก�รกระทรวง เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น  
และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน

เป้าหมาย

ผลผลิต 

ตัวชี้วัด

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� คุณธรรม จริยธรรม คุณภ�พ
ชีวิต และคว�มเท่�เทียมกันในสังคม

ขย�ยโอก�สและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

บุคล�กรได้รับก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจและคว�มสัมพันธ์ ระหว่�งประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กำ�ลังคนระดับกล�งและระดับสูงมีคุณภ�พม�ตรฐ�นส�ม�รถแข่งขันได้ใน
ระดับส�กล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เสริมสร้�งสมรรถนะของประเทศกำ�ลังพัฒน�ในอ�ณ�บริเวณเอเชียและ
อื่นๆ ในเรื่องก�รค้�ระหว่�งประเทศ ก�รพัฒน� ก�รลงทุน และก�รเงิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำ�นวนผู้เข้�รับก�รศึกษ�อบรม 1,600 คน
2. จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม/ สัมมน�เพื่อเผยแพร่คว�มรู้ 1,200 คน
3. จำ�นวนผลง�นวิจัย/ ผลง�นวิช�ก�ร 5 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. คว�มพึงพอใจของผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม/ สัมมน�/ ประชุม ร้อยละ 75
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน งบประม�ณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกต�มงบร�ยจ่�ย จำ�นวนเงิน 36,399,700 บ�ท

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนงบประม�ณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 36,399,700 บ�ท จำ�แนกต�ม

งบร�ยจ่�ยที่ได้รับ ดังนี้

 งบบุคล�กร จำ�นวน          12,640,600  บ�ท คิดเป็น 35%

 งบดำ�เนินง�น จำานวน           4,079,600  บ�ท คิดเป็น 11%

 จัดศึกษ�อบรม จำ�นวน           5,496,500  บ�ท คิดเป็น 15%

 ประชุมสัมมน� จำ�นวน           1,683,000  บ�ท คิดเป็น 5%

 บริก�รวิช�ก�ร จำ�นวน          13,500,000  บ�ท คิดเป็น 34%

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

35%

11%15%
8%

34%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกต�มงบร�ยจ่�ย จำ�นวนเงิน 22,457,190 บ�ท

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 

จำ�นวน 22,457,190 บ�ท จำ�แนกต�มงบร�ยจ่�ยที่ได้รับ ดังนี้

 งบบุคล�กร จำ�นวน       3,573,590  บ�ท คิดเป็น 16%

 งบดำ�เนินง�น จำานวน       9,683,600  บ�ท คิดเป็น 43%

 จัดศึกษ�อบรม จำ�นวน       1,750,000  บ�ท คิดเป็น 8%

 ประชุมสัมมน� จำ�นวน       3,450,000  บ�ท คิดเป็น 15%

 บริก�รวิช�ก�ร จำ�นวน       4,000,000  บ�ท คิดเป็น 18%

16%

43%
8%

15%

18%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินสนับสนุนจ�กภ�ยนอก (งบเงินร�ยได้) ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกต�มประเภทงบประม�ณ จำ�นวนเงิน 6,743,029.57 

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร งบเงินสนับสนุนจ�กภ�ยนอก (งบเงินร�ยได้) ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 

จำ�นวน 6,743,029.57 บ�ท จำ�แนกต�มงบร�ยจ่�ยที่ได้รับ ดังนี้

 จัดศึกษ�อบรม จำ�นวน       2,113,458  บ�ท คิดเป็น 31%

 ประชุมสัมมน� จำ�นวน       1,279,571  บ�ท คิดเป็น 19%

 บริก�รวิช�ก�ร จำ�นวน       3,350,000  บ�ท คิดเป็น 50%

31%

19%

50%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทุกแหล่งงบประม�ณของสถ�บัน ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

จำ�แนกต�มประเภทงบประม�ณ จำ�นวนเงิน 65,599,919.57 บ�ท

งบประม�ณที่ได้รับจัดสรร (ทุกแหล่งงบประม�ณ) ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 

จำ�นวน 65,599,919.57 บ�ท จำ�แนกต�มงบร�ยจ่�ยที่ได้รับ ดังนี้

 งบเงินอุดหนุน   จำ�นวน 36,399,700.00 บ�ท คิดเป็น 56%

 (งบประม�ณแผ่นดิน)

 งบเงินอุดหนุนคงเหลือ  จำ�นวน 22,457,190.00  บ�ท คิดเป็น 34%

 (งบเงินทุนสะสม)   

 งบเงินร�ยได้   จำ�นวน  6,743,029.57 บ�ท คิดเป็น 10%

56%34%

10%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
นับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบัน 2546 – 2557

พ.ศ. 2546  5.0000  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2547  13.7210  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2548  14.7290  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2549  18.7119  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2550  36.3962  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2551  42.0566  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2552  42.2668  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2553  42.3232  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2554  49.5641  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2555  75.8308  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2556  44.4616  ล้�นบ�ท   

พ.ศ. 2557  36.3997  ล้�นบ�ท
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โครงการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรมจัดศึกษาอบรม

แผนงานจัดการศึกษาอบรม

 1.1 โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับกล�งด้�นเศรษฐกิจ

 และธุรกิจระหว่�งประเทศ  

  1.1.1 ง�นอบรมเครือข่�ยและผู้บริห�รภ�ครัฐเพื่อ

  เตรียมคว�มพร้อมสู่ AEC

  1.1.2 ง�นอบรมเครือข่�ยผู้ผลิตและผู้ส่งออก

  1.1.3 ง�นอบรมเครือข่�ยผู้ขนส่งและโลจิสติกส์

  1.1.4 ง�นอบรมเครือข่�ยกฎหม�ยเศรษฐกิจและก�รค้�

  ระหว่�งประเทศ

  1.1.5 ง�นอบรมเครือข่�ย SME สู่ประตูอ�เซียน

  1.1.6 ง�นอบรมด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�ที่อยู่ในคว�มสนใจ

 1.2 โครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภ�ค

  1.2.1 ง�นอบรมเครือข่�ยนักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

  1.2.2 ง�นอบรมด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศให้กับ

  อนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง

  1.2.3 ง�นอบรมด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1) โครงก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

  - ค่�ใช้จ่�ยประเมินระดับคว�มคิดเห็นและคว�มพึงพอใจ

  ของผู้รับบริก�รจ�กสถ�บันฯ

  - ค่�ใช้จ่�ยต�มแผนพัฒน�บุคล�กร

  - ค่�ใช้จ่�ยในก�รประเมินองค์กร

แผนงานด้านด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

 1) โครงก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติง�นประจำ�ปี ระยะเวล�   

4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ของสคพ.

 2) โครงก�รออกแบบ Mobile Website

 3) โครงก�รออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   

 4) โครงก�รแปลผลง�นวิช�ก�รของสถ�บัน



28
รายงานประจำาปี 2557

 โครงก�รจัดประชุม/ สัมมน�

 2.1 โครงก�รเปิดตัวร�ยง�นก�รลงทุนโลก 2014

 2.2 โครงก�รเปิดตัวร�ยง�นก�รค้�และก�รพัฒน� 2014

 2.3 โครงก�รเสวน�วิช�ก�ร : ก�รค้�และก�รพัฒน�ที่อยู่ในคว�มสนใจ

 2.4 โครงก�รเสวน�วิช�ก�ร : ก�รค้�และก�รพัฒน�ในระดับภูมิภ�ค

 2.5 โครงก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ

โครงก�รศึกษ�วิจัย

 3.1 โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่องแนวท�งก�รลดม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่มิใช่

ภ�ษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ในภ�คสินค้�เกษตร ปศุสัตว์และประมง

ในกลุ่มประเทศภูมิภ�คประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

 3.2 โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่องก�รแสวงห�ประโยชน์และโอก�สจ�กคว�มตกลง

ก�รค้�บริก�รของอ�เซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) 

ในภ�คธุรกิจก�รขนส่งโลจิสติกส์ ก�รค้�ส่งและค้�ปลีก

 3.3 โครงก�รศึกษ�วิจัยเกี่ยวมิติด้�นสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินท�งปัญญ�ใน

คว�มตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (TPP) และคว�มตกลงก�รค้�เสรีระหว่�ง

ประเทศไทยกับสหภ�พยุโรป

 3.4 โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่องก�รค้�ระหว่�งประเทศเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ� 

และก�รเติบโตอย่�งสมดุลสำ�หรับประเทศไทย  

 3.5 โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่องพลวัตของจีนในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ�โขงและนัย

ต่อประเทศไทย

 3.6 โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่องก�รประเมินคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�ค

อุตส�หกรรมหลักของไทยภ�ยใต้ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

 3.7 โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่องก�รพัฒน�ระบบก�รเงินเพื่อก�รส่งออก 

(Trade Finance) สำ�หรับวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs)

2. กิจกรรมจัดประชุม / 
สัมมนา

3. กิจกรรมให้บริการวิชาการ 



29
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองขององค์การมหาชน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 สคพ. ได้จัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ร่วมกับ สำ�นักง�น ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พิสูจน์คว�มมีประสิทธิภ�พ และคว�มคุ้มค่�ของสคพ. ต�มหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี ทั้งนี้ คำ�รับรองก�รปฏิบัติง�นฯ

มีกรอบก�รประเมินผลจำ�นวน 4 มิติ คือ

  มิติที่ 1 ด้�นประสิทธิผลของก�รปฏิบัติง�น

  มิติที่ 2 ด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร

  มิติที่ 3 ด้�นประสิทธิภ�พของก�รปฏิบัติง�น

  มิติที่ 4 ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและพัฒน�องค์ก�ร

 สคพ. ได้ดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของคำ�รับรองก�รปฏิบัติง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ทั้ง 4 มิติ โดยเมื่อสิ้นสุด

ไตรม�สที่ 4 สคพ. มีก�รประเมินตนเองซึ่งมีค่�คะแนนเท่�กับ 4.6671 คะแนน (ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 มีผลก�รดำ�เนินง�นต�ม

คำ�รับรองฯ เท่�กับ 4.1738 คะแนน) ร�ยละเอียดดังนี้

มิติ
น้ำ�หนักรวม

(ร้อยละ)
จำ�นวนตัวชี้วัด

คะแนนรายมิติ
(เต็ม 5 คะแนน 

ในแต่ละมิติ)

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

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. ด้านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนา    

   องค์การ
20 21 4.4125 0.8825

รวม 100 35 4.6671
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ผลการดำาเนินตามคำารับรองขององค์การมหาชน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
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 ต�มแผนยุทธศ�สตร์ สคพ. ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์ไว้ 2 ประเด็น คือ

 1) ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้เพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� และ 2) ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือและก�รให้บริก�รวิช�ก�ร โดยแผนดังกล่�ว 

มุ่งเน้นก�รเป็นศูนย์กล�งองค์คว�มรู้และก�รให้บริก�รท�งวิช�ก�รเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน�ในภูมิภ�คเอเชียน ผ่�นกระบวนก�รให้ก�รศึกษ� 

อบรมและค้นคว้�วิจัย เพื่อส่งเสริมก�รค้�และก�รพัฒน�แก่บุคล�กรภ�ยในประเทศและต่�งประเทศโดยเฉพ�ะในภูมิภ�คเอเชีย ด้�นก�รค้�

ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน ก�รพัฒน� และส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สอดคล้องกับกระแสโลก�ภิวัตน์และแนวท�งก�รยกเลิกข้อจำ�กัดท�งก�รค้� รวมทั้งยังให้คว�มช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนแก่ประเทศกำ�ลัง 

พัฒน�โดยเฉพ�ะในภูมิภ�คเพื่อสร้�งเสริมศักยภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจ และม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ซึ่ง

ก�รบริห�รง�นของ สคพ. ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ดังกล่�ว สคพ. ได้มุ่งเน้นผลง�นครอบคลุม 4 มิติ คือ

  1) มิติด้�นประสิทธิผล ต�มแผนปฏิบัติง�นภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ สคพ. ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 – 2557

  2) มิติด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�รเน้นคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร ควบคู่กับก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รคุณภ�พ 

ก�รให้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้เข้�ร่วมสัมมน�สรุปผลง�นวิจัย กลุ่มผู้นำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้เข้�รับก�รฝึก

อบรม และกลุ่มผู้นำ�ผลง�นฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

  3) มิติด้�นประสิทธิภ�พของก�รปฏิบัติง�น เน้นก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจ�ก 

สคพ. มีข้อจำ�กัดด้�นกรอบอัตร�กำ�ลัง งบประม�ณที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปี และระยะเวล�ในก�รดำ�เนินโครงก�รวิจัยและฝึกอบรม

  4) มิติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รพัฒน�องค์ก�ร ที่มุ่งยกระดับม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร 

ก�รจัดว�งระบบสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล รวมทั้งก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรมและคว�มโปร่งใสในก�ร

ทำางานด้วย

 จ�กก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว สคพ. ได้นำ�ผลผลิตจ�กโครงก�รด้�นวิช�ก�ร (Output) ไปผ่�นกระบวนก�รถ่�ยทอดและนำ�

ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปสังเคร�ะห์และจัดทำ�เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย  เพื่อนำ�เสนอให้กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

และใช้พัฒน�หลักสูตร เพื่อนำ�ไปจัดก�รฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนและบุคล�กรภ�ครัฐ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) 

เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้�ง จ�กผลก�รดำ�เนินง�นตลอดระยะเวล�ต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ สคพ. ปีงบประม�ณ พ. ศ. 2554 – 2557

โดยผู้เข้�ร่วมฝึกอบรม ประชุม และสัมมน� ได้นำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปพัฒน�ศักยภ�พและเป็นข้อมูลอ้�งอิงในก�รสนับสนุนนโยบ�ยในก�ร

ปฏิบัติง�น เช่น นำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยไปใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�จัดทำ�นโยบ�ยท�งก�รค้�และก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองขององค์การมหาชน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2557
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นำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยไปสนุบสนุนก�รจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดก�ญจนบุรี และผู้ประกอบก�รใช้องค์คว�มรู้และข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบ�ยไปกำ�หนดแผนง�นและกลยุทธ์เชิงธุรกิจ เป็นต้น นอกจ�กนั้นผลง�นที่ผ่�นม�ของ สคพ. ยังส่งผลกระทบ (Impact)

ต่อบุคล�กรด้�นก�รค้� ให้ส�ม�รถแข่งขันในเวทีก�รค้�โลกได้ และช่วยให้ก�รจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่�งๆ มีโอก�สประสบคว�มสำ�เร็จสูง

ขึ้น รวมไปถึงก่อให้เกิดสภ�พเศรษฐกิจและสังคมภ�ยในประเทศดีขึ้น ประช�ชนได้รับประโยชน์และมีคุณภ�พชีวิตที่ดีในระยะย�วต่อไป

 ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ สคพ. ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. มีผลก�รดำ�เนินง�น

ที่สำ�คัญจำ�แนกได้ต�มกิจกรรม ดังนี้

 1. กิจกรรมบริการวิชาการ (วิจัย)

 สคพ. ได้ดำ�เนินง�นวิจัยตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ จำ�นวน 28 เรื่อง โดยมีผลง�นวิจัยที่สำ�คัญ เช่น

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “ผลกระทบและโอก�สจ�กม�ตรก�รท�งก�รค้�ของสหภ�พยุโรปต่อก�รพัฒน�สินค้�และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมของไทย : กรณีศึกษ�ม�ตรก�รก�รสืบค้นย้อนกลับท�งอ�ห�ร (Food Traceability) และฉล�กรอยเท้�ค�ร์บอน (Carbon 

Footprint Label)”

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “ก�รพัฒน�ศักยภ�พเส้นท�ง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย”

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “ก�รค้�ระหว่�งประเทศท�งบกด้�นเหนือ”

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “โอก�สและลู่ท�งก�รเข้�สู่ตล�ดของธุรกิจอ�ห�รแปรรูปและก�รท่องเที่ยวในมณฑลยูน�น ประเทศจีน”

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “โอก�สและอุปสรรคก�รลงทุนภ�ยใต้คว�มตกลงด้�นก�รลงทุนอ�เซียน (ACIA – ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement) เพื่อรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC)

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “ก�รพัฒน�กรอบคว�มร่วมมือเพื่อส่งเสริมก�รค้�ก�รลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�

โขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC)

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “แนวท�งก�รลดม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่มิใช่ภ�ษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ในภ�ค

สินค้�เกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุ่มประเทศภูมิภ�คประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน”

 • โครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง “แนวท�งและม�ตรก�รเพื่อก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวช�ยแดนของไทย”
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 2. กิจกรรมฝึกอบรม

 สคพ. ได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมฝึกอบรมตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ 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”

 • ก�รฝึกอบรม “เจ�ะลึกก�รค้�ช�ยแดน”

 • ก�รฝึกอบรมเรื่อง “Trade in Services and Investment Liberalization Negotiations”

 • ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมเพื่อมุ่งสู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN 

Economics Community: AEC)”

 • ก�รฝึกอบรมเรื่อง “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asian Countries 

and Pacific Islands”

 • ก�รฝึกอบรมเรื่อง “กฎหม�ยเศรษฐกิจและก�รค้�ระหว่�งประเทศ”

 • ก�รฝึกอบรมหลักสูตร “ก�รพัฒน�ธุรกิจอ�เซียน”

 • ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “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.

 • ก�รฝึกอบรม เรื่อง โลจิสติกส์กับโอก�สท�งก�รค้�สู่เมียนม�ร์ สปป. ล�ว มณฑลยูนน�น

 • ก�รฝึกอบรมนักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศชั้นกล�ง หลักสูตร Training Workshop on Trade in Services

 • ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “ก�รสนับสนุนก�รลงทุนที่ยั่งยืนในภ�คก�รเกษตร : ประเด็นท�งกฎหม�ยที่สำ�คัญ” 

(Training Workshop on “Promoting Sustainable Investment in Agriculture: Critical Legal Issues”)

 • ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “ก�รเกษตรที่ยั่งยืนและคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร” (Training Workshop on Sustain-

able Agriculture and Food Security)
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 3. กิจกรรมประชุม

 สคพ. ได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมประชุมตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ จำ�นวน 23 ครั้ง โดยมีหัวข้อก�ร

ประชุมที่สำ�คัญ เช่น

 • International Conference and Exhibition on Climate Change, Agriculture and Related Trade 

Standards

 • ก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นประเด็นด้�นก�รค้�และก�รพัฒน�เพื่อรองรับประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน กลุ่มผู้ประกอบก�ร

ภ�คเกษตร ภ�คก�รท่องเที่ยว ภ�คก�รขนส่งและโลจิสติกส์ และผู้ประกอบก�รภ�คค้�ปลีกและค้�ส่ง

 • ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ Mekong Forum 2013 “Towards More Inclusive and Equitable Growth in 

the Great Mekong Subregion”

 • ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติที่อยู่ในคว�มสนใจเรื่อง “The First Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF)

 • ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติเรื่อง “Thailand and the Middle Income Challenges: How to address it?”

 • ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติเรื่อง “Energy Forum: Investment Opportunities for Thai Business in Japan”

 4. กิจกรรมสัมมน�

 สคพ. ได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมสัมมน�ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ จำ�นวน 84 ครั้ง โดยมีหัวข้อ

สัมมน�ที่สำ�คัญ เช่น

 • ก�รสัมมน�เรื่อง “ก�รเปิดตัวร�ยง�นก�รลงทุนโลก” (World Investment Report) 

 • ก�รสัมมน�เรื่อง “Trade-related intellectual property rights issues for developing countries in Asia 

and the Pacific”

 • ก�รสัมมน�เรื่อง “ก�รเปิดตัวร�ยง�นก�รค้�และก�รพัฒน� “ (Trade and Development Report) 

 • ก�รสัมมน�เรื่อง “เปิดโอก�สสู่อ�เซียน คว�มท้�ท�ยใหม่ท�งวิช�ชีพ”

 • ก�รสัมมน� “ก�รเปิดตัวร�ยง�นเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (Technology and Innovation Report)

 • ก�รสัมมน� “ก�รเปิดตัวร�ยง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�” (Launch of the World Intellectual Property Report)

 • ก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รสำ�หรับผู้สื่อข่�วอ�เซียน (Regional Workshop for ASEAN Journalists)
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 5. จำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรม

 ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ สคพ. ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 – 2557 มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมกับ 

สคพ. จำ�นวนทั้งสิ้น 26,490 คน โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2555 มีจำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรมม�กที่สุดเท่�กับ 7,436 คน รองลงม�

ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 6,487 คน และในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดเท่�กับ 5,880 คน

 6. ผลก�รประเมินต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติง�นของ สคพ.

 นก�รปฏิบัติง�นของ สคพ. ตลอดช่วงระยะเวล�ดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. 

มีผลประเมินต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติง�นจ�กสำ�นักง�น ก.พ.ร. เฉลี่ยตลอดเวล� 4 ปี เท่�กับ 4.3481 คะแนน โดยในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2557 มีคะแนนประเมินผลสูงสุดเท่�กับ 4.6671 คะแนน รองลงม�ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 มีคะแนนประเมินผลเท่�กับ 

4.3125 คะแนน และมีคะแนนประเมินผลต่ำ�ที่สุดในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 เท่�กับ 4.1738 คะแนน

 7. ผลก�รประเมินระดับคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�รของ สคพ.

 ตลอดก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2554 – 2557 สคพ. ได้มีก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจในก�ร

ให้บริก�ร เพื่อนำ�ม�ใช้พัฒน�และปรับปรุงก�รให้บริก�รอย่�งต่อเนื่องมีคุณภ�พตรงต�มคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร โดยแบ่งกลุ่มเป้�

หม�ยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นสัมมน�สรุปผลง�นวิจัย มีคว�มพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่�กับ ร้อยละ 84.47

 • กลุ่มผู้นำ�ผลง�นวิจัยประโยชน์ มีคว�มพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่�กับ ร้อยะ 76.53

 • กลุ่มผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม มีคว�มพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่�กับ ร้อยละ 87.03

 • กลุ่มผู้นำ�ผลก�รฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ มีคว�มพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่�กับ ร้อยละ 89.30
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 ต�มแผนยุทธศ�สตร์ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 – 2561 ของสคพ. ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�
องค์ก�ร มุ่งเน้น 4 ยุทธศ�สตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร ์ เพื่อพัฒน�ให้ สคพ. เป็นศูนย์กล�งง�นวิช�ก�รด้�นก�รพัฒน�ก�รค้�ก�รลงทุนที่
ยั่งยืน ในภูมิภ�ค จำ�เป็นต้องส่งเสริมภ�รกิจง�นในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�คในวงกว้�งให้ม�กยิ่งขึ้น โดยจำ�เป็นต้องมีก�รพัฒน�ระบบ
เทคโนโลยสี�รสนเทศเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของ สคพ. มีคุณภ�พ มีประสิทธิภ�พ ใช้ระยะเวล�อันสั้นทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลก และมี
เนื้อห�ที่ทันสมัย เชิงลึก ได้รับก�รสังเคร�ะห์และประมวลข้อมูลทั้งเชิงปริม�ณและเชิงเนื้อห�วิช�ก�รที่ม�จ�กแหล่งต่�งๆ ที่หล�กหล�ยและรอบด้�น 
นอกจ�กนี้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศยังเป็นช่องท�งสื่อส�รก�รทำ�ง�นร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยง�นหลักของรัฐบ�ล มห�วิทย�ลัย 
หน่วยง�นเครือข่�ยในประเทศและภูมิภ�คเอเชีย องค์กรระหว่�งประเทศ รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ สคพ. จะต้องทบทวนบทบ�ท
ของ สคพ. เพื่อสร้�งแบรนด์ สร้�งภ�พลักษณ์ใหม่ บนม�ตรฐ�นในระดับส�กลเป็นที่ยอมรับในระดับน�น�ช�ติ ทั้งในด้�นบุคล�กร วิทย�กร 
และนักวิจัยของ สคพ.ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและมีชื่อเสียง โดยมีช่องท�งก�รประช�สัมพันธ์ สคพ. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้�งผ่�นสื่อและช่องท�ง
ต่�งๆ ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ 
(Emerging issues)

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร ์เนื่องจ�กวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งองค์ก�รได้กำ�หนดประเด็นเรื่องก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่
ประเทศกำ�ลังพัฒน�โดยเฉพ�ะในภูมิภ�คเอเชีย เพื่อสร้�งเสริมศักยภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจที่เหม�ะสม
ร่วมกันและก�รกำ�หนดม�ตรก�รท�งกฎหม�ยที่สอดคล้องกับนโยบ�ยดังกล่�วได้ สคพ. จึงต้องมีก�รประมวลผลง�นท�งวิช�ก�รเปรียบเทียบ 
กับสถ�นก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลงด้�นเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues) มีก�รนำ�ม�ปรับปรุงข้อมูลใหม่ให้เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณ�ก�รและเชื่อมโยงระบบฐ�นข้อมูลกับเครือข่�ย (หน่วยง�นภ�ครัฐ มห�วิทย�ลัย แหล่งข้อมูลวิช�ก�ร
ในต่�งประเทศ) รวมไปจนถึงก�รร่วมเป็นสม�ชิกว�รส�รวิช�ก�ร ฐ�นข้อมูลด้�นง�นวิจัยต่�งๆ ต�มสำ�นักพิมพ์ หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในประเทศและต่�งประเทศ และนำ�ข้อมูลที่ได้ม�วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์เป็นองค์คว�มรู้ และพัฒน�ผลง�นดังกล่�วออกม�เป็นข้อเสนอแนะหรือ
กรอบแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ตลอดจนก�รกำ�หนดม�ตรก�รท�งกฎหม�ยที่สอดคล้องกับนโยบ�ยดังกล่�วทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 
สคพ.ต้องมีก�รบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐภ�ค เอกชน มห�วิทย�ลัย ให้ม�กขึ้นผ่�น คว�มเชื่อมโยงท�งเทคโนโลยี
ส�รสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้ก�รบูรณ�ก�รเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง มีคว�มรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและต่�งประเทศ

แนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2558 – 2561
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร ์ สคพ. เกิดขึ้นจ�กก�รจัดทำ�ข้อตกลงจัดตั้งขึ้นต�มข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทย
และองค์ก�รสหประช�ช�ติ โดยพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� พ.ศ. 2544 ซึ่งกรอบก�รให้บริก�ร
ง�นวิช�ก�รต่�งๆ ของสถ�บันจำ�เป็นต้องยึดเนื้อห�ขอบเขตภ�รกิจง�นในปัจจุบันของ UNCTAD ได้แก่
 1. ก�รพัฒน� ก�รพึ่งพ� และกระแสโลก�ภิวัตน์ (Globalization, Interdependence and Development) โดย 
UNCTAD ได้ดำ�เนินก�รผ่�นโปรแกรมผลที่มีต่อโลก�ภิวัตน์และกลยุทธ์ก�รพัฒน� ซึ่งก่อให้เกิดก�รอภิปร�ยระดับน�น�ช�ติเกี่ยวกับกระแส
โลก�ภิวัตน์และก�รบริห�รจัดก�รของผลที่ต�มม�ให้แก่กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�
 2. ก�รค้�ระหว่�งประเทศและสินค้�โภคภัณฑ์ (International Trade and Commodities)
วัตถุประสงค์โดยรวมของโปรแกรมเป็นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ในภ�พรวมที่ยั่งยืนผ่�นก�รค้�ระหว่�งประเทศ โดย UNCTAD ได้มีก�ร
วิเคร�ะห์และและให้คำ�แนะนำ� และมุ่งที่จะสร้�งขีดคว�มส�ม�รถและส่งเสริมคว�มร่วมมือในประเทศต่�งให้มีคว�มสอดคล้องกันทั้งในด้�นนโยบ�ย
ก�รค้� ก�รเจรจ�ก�รค้� ก�รค้�สินค้�และบริก�ร กฎหม�ยก�รแข่งขันและก�รคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนก�รจัดก�รข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จ�กคว�มแตกต่�งของบริบทสภ�พแวดล้อมท�งก�รค้�ในแต่ละประเทศ
 3. ก�รลงทุนและองค์กร (Investment and Enterprise) UNCTAD ได้รับก�รยอมรับในฐ�นะที่เป็นศูนย์กล�งระดับโลก
ด้�นคว�มเชี่ยวช�ญในประเด็นก�รลงทุนและก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืนในตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� จ�กประสบก�รณ์ผู้เชี่ยวช�ญ
ระหว่�งประเทศต่�งๆ ในก�รวิจัยและก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ยระหว่�งรัฐบ�ล สร้�งฉันท�มติและคว�มช่วยเหลือด้�นเทคนิคไปกว่� 150 ประเทศ
ทั่วโลก
 4. เทคโนโลยีและก�รค้�โลจิสติก (Technology and Trade Logistics) มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ
และก�รแข่งขันในประเทศกำ�ลังพัฒน� พื้นที่กิจกรรมที่สำ�คัญ ท�งวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก�รค้�โลจิสติก และก�รพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร ์เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและก�รบริห�รจัดก�รองค์กร สคพ. จำ�เป็นต้อง
ปรับพื้นฐ�นและระบบก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรให้มีประสิทธิภ�พ ดังนี้
 1. ปรับโครงสร้�งก�รบริห�รภ�รกิจง�นและทรัพย�กรบุคคลภ�ยใน สคพ. ทั้งระดับผู้บริห�ร และระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้�ง
โครงสร้�งสถ�บันที่เข้มแข็ง ป้องกันก�รเกิดปัญห�ก�รสูญเสียบุคล�กรสำ�คัญขององค์กร ปัญห�ก�รสรรห�บุคล�กรที่เหม�ะสมไม่ได้ 
ปัญห�คว�มมั่นคงและคว�มเชื่อมั่นองค์กร และปัญห�ด้�นประสบก�รณ์ของบุคล�กรใหม่ ขึ้นอีกในอน�คต 
 2. สคพ. อยู่ในช่วงถ่�ยเลือดใหม่ทั้งในระดับผู้บริห�ร และระดับผู้ปฏิบัติ ทำ�ให้ สคพ. จำ�เป็นต้องว�งร�กฐ�นและเร่งสร้�ง
บุคล�กรหลักขึ้นใหม่ ซึ่ง สคพ. มีคว�มจำ�เป็นต้องมีผู้เชี่ยวช�ญที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ช่วยภ�ระง�นของ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน เช่น 
ตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�ร ตำ�แหน่งที่ปรึกษ�เฉพ�ะด้�นในหล�ยมิติม�กขึ้น เพื่อร่วมกันสร้�งและกำ�หนดแนวท�งพัฒน�บุคล�กรแก่บุคล�กร
รุ่นใหม่ทั้งในระยะสั้น ระยะย�ว นอกจ�กนี้ สคพ. จะต้องสร้�งค่�นิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อเป็นแนวท�งก�รกำ�หนดพฤติกรรมก�ร
ทำ�ง�น ก�รมีส่วนร่วมในองค์กร และสร้�งแรงจูงใจแก่บุคล�กรทุกระดับในก�รอุทิศเวล�และคว�มส�ม�รถให้แก่ สคพ. ได้อย่�งเต็มที่และเพิ่ม
อัตร�ก�รคงอยู่ของบุคล�กร สคพ. ในระยะย�ว
 3. สร้�งและส่งเสริมก�รพัฒน�ค่�นิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีภ�ยใน สคพ. ให้เกิดวิธีก�รดำ�เนินง�นไปสู่เป้�หม�ยที่สอดคล้อง
ร่วมกัน ก่อให้เกิดม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�นและสร้�งบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�นที่ดีร่วมกันภ�ยใต้สภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงด้�นต่�งๆ ท�งสังคม
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กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้

 สคพ. ได้ปฏิบัติต�มกรอบนโยบ�ยที่มุ่งให้บริก�รวิช�ก�ร เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พ และสมรรถนะของบุคล�กรด้�นก�รค้� และก�รพัฒน� 

สคพ. จึงยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องในก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ เสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พแก่บุคล�กรไทยในประเด็นสำ�คัญต่�ง ๆ  ทั้งด้�น

เศรษฐกิจ ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รลงทุน และก�รพัฒน� อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 ในปีงบประม�ณพ.ศ. 2557 สคพ. มุ่งเน้นก�รบริห�รจัดก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้จ�กผลง�นวิจัยไปสู่บุคคล�กร โดยครอบคลุมเรื่อง

ก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถบุคล�กรเพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ และก�รส่งเสริมและ

สนับสนุนก�รค้�ก�รลงทุนระหว่�งประเทศ ง�นวิจัยจำ�นวน 10 เรื่องได้ถูกนำ�ม�ปรับประยุกต์ถ่�ยทอดคว�มรู้สู่บุคล�กรไทย โดย สคพ. บูรณ�การ

คว�มร่วมมือกับ 41 หน่วยง�นในประเทศทั้งภ�ครัฐบ�ล ภ�คก�รศึกษ� และภ�คเอกชน ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมถ่�ยทอดคว�มรู้จำ�นวน 57 ครั้ง 

มีผู้ได้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้จำ�นวน 5,583 คน เป็นผู้อยู่ในภ�คก�รศึกษ� จำ�นวน 2,534 คน ภ�ครัฐและภ�คเอกชน จำ�นวน 3,049 คน   

ด้วยวิธีจัดก�รฝึกอบรม จำ�นวน 2,764 คน ด้วยวิธีจัดก�รประชุมและสัมมน� จำ�นวน 2,819 คน

จำ�นวนจัดกิจกรรม (ครั้ง) จำ�นวนผู้เข้�ร่วม (คน)
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54
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58
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ไตรม�ส 1 ไตรม�ส 2 ไตรม�ส 3 ไตรม�ส 4 รวมไตรม�ส 1-4

ผลการดำาเนินงานของสคพ.

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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3,049
2,534

ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
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ï โครงการยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน 

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�รโดยสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ มห�วิทย�ลัย 

อุบลร�ชธ�นี และมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ จัดก�รอบรมเชิง

ปฏิบัติก�ร “ยุทธศ�สตร์ก�รค้�อ�เซียน” ในเดือนกุมภ�พันธ์ 

พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ต�มลำ�ดับ

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�ร 

“พัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจเชิงเศรษฐศ�สตร์ในก�รจัดก�ร ศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น” ในเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดเชียงใหม่

 สคพ. ร่วมกับสภ�อุตส�หกรรมภ�คกล�ง สภ�

อุตส�หกรรมจังหวัดก�ญจนบุรี และหอก�รค้�จังหวัดนครปฐม 

จัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

ผู้ประกอบก�ร/นักลงทุนไทยสู่อ�เซียน” ในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 

2557 ณ ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ เมียนม่�ร

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้

เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ï โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น และสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

ประถมศึกษ� จัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “พัฒน�ธุรกิจอ�เซียน” 

ในเดือนมีน�คม 2557 ณ จังหวัด ชลบุรี ในเดือนพฤษภ�คม 

พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดก�ญจนบุรี และในเดือนกรกฎ�คม

ณ จังหวัดก�ฬสินธุ์
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ï โครงการเตรียมความพร้อมของครู
สู่ประชาคมอาเซียน

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� จัดก�รสัมมน� “ก�รศึกษ�ไทย

สู่ AEC ปี 2015 : ก�รให้คว�มรู้ประช�คมอ�เซียนสู่ภ�คก�ร

ศึกษ�” ในเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี 

ในเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด

สุพรรณบุรี

 

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� จัดก�รสัมมน� “ก�รบริห�ร

ก�รเงินส่วนบุคคลภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์” ในเดือนพฤษภ�คม 

พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� จัดก�รสัมมน� “เทคนิคก�ร

ถ่�ยทอดกระบวนก�รเรียนรู้เศรษฐศ�สตร์อ�เซียนสู่ห้องเรียน” 

ในเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดจันทบุรี

ï โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานบุคลากรวิชาชีพ

 สคพ. ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขต

ศรีร�ช� คณะเศรษฐศ�สตร์ ศรีร�ช� จัดก�รสัมมน� “เศรษฐศ�สตร ์

กับประช�คมอ�เซียน” และ “AEC คว�มท้�ท�ยบัณฑิตไทย” 

ในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2557

 สคพ. ร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงมห�วิทย�ลัย 

เกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตศรีร�ช� มห�วิทย�ลัย พระจอมเกล้� 

พระนครเหนือ โดยคณะวิศวกรรมศ�สตร์ จัดก�รสัมมน�   

“ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจเพื่อรองรับก�รเคล่ือนย้�ยแรงง�นของ

บุคล�กรวิช�ชีพ” ในเดือนสิงห�คม และกันย�ยน พ.ศ. 2557
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กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ï โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs 

สู่อาเซียน

 สคพ. ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อม หอก�รค้�จังหวัดอุดรธ�นี ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) ส�ข�ถนนประจักษ์ จัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

“ก�รเสริมสร้�งเครือข่�ยธุรกิจ SMEs สู่ประตู ภิภ�คอ�เซียน” 

ในเดือนมีน�คม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ในเดือน

พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดอุดรธ�นี และในเดือน

มิถุน�ยน พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ

 

 สคพ. ร่วมกับสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดก�ญจนบุรี 

จัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รเพิ่มศักยภ�พและขย�ยตล�ด 

OTOP ไทยสู่อ�เซียน” ในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2557 ณ 

ประเทศสิงคโปร์
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ï โครงการการอำ านวยความสะดวก

ทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์

 สคพ. ร่วมกับธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�น 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ สำ�นักง�นภ�คเหนือ สำ�นักง�น ภ�คใต้ 

หอก�รค้�จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ สงขล� และสภ�ผู้ส่งสินค้�

ท�งเรือแห่งประเทศไทย จัดก�รอบรม “ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก

ท�งก�รค้�และก�รพัฒน� โลจิสติกส์” ในเดือนธันว�คม 2556 

ณ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัด 

เชียงใหม่ และในเดือนมีน�คม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสงขล� 

และกรุงเทพฯ

 สคพ. ร่วมกับมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย จัดก�ร 

อบรม “โลจิสติกส์กับโอก�สท�งก�รค้�สู่เมียนม่�ร์ ล�ว มณฑล

ยูนน�น” ในเดือนมิถุน�ยน และเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2557

ณ กรุงเทพฯ

ï โครงการกฏหมายเศรษฐกิจและการค้า

ระหว่างประเทศ

 สคพ. ร่วมกับกระทรวงพ�ณิชย์ โดยกรมเจรจ�ก�รค้�

ระหว่�งประเทศ จัดก�รอบรม “กฏหม�ยเศรษฐกิจ และก�รค้�

ระหว่�งประเทศ” ในเดือนมกร�คม เดือนมีน�คม และเดือน

มิถุน�ยน พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ

 สคพ. ร่วมกับสภ�องค์กรน�ยจ้�ง ผู้ประกอบก�รค้�

และอุตส�หกรรมไทย จัดก�รอบรม “ม�ตรฐ�นแรงง�นกับก�รค้�

ระหว่�งประเทศ” ในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ
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กิจกรรมบริการวิชาการ

 ก�รดำ�เนินกิจกรรมบริก�รวิช�ก�รในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ของ สคพ. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมองค์คว�มรู้เกี่ยวกับ 

โอก�ส ปัญห� อุปสรรค และเสนอแนวท�งก�รพัฒน�ก�รค้�ก�รลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้�นในภูมิภ�คให้มีประโยชน์ม�กขึ้น ดำ�เนินง�น 

โดยร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยท่ีมีบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญและมีประสบก�รณ์ด้�นก�รวิจัยในส�ข�ต่�งๆท่ีสอดคล้องกับขอบเขต 

ก�รศึกษ�วิจัยของแต่ละโครงก�รวิจัย โดยมีบทคัดย่อโครงก�รวิจัย ดังต่อไปนี้

1.
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 โครงก�รศึกษ�วิจัยน้ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์สถ�นภ�พ 

และประเมินขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมไทย 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน รวมถึง

วิเคร�ะห์และประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อสถ�นภ�พและขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของภ�คอุตส�หกรรมหลักของไทย เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอ 

แนะเชิงนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของประเทศ

 อุตส�หกรรมที่ได้รับก�รคัดเลือกศึกษ�ทั้งหมด 9 ส�ข� 

ได้แก่

 1) อุตส�หกรรมอ�ห�รแปรรูป

 2) อุตส�หกรรมย�นยนต์และชิ้นส่วน

 3) อุตส�หกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

    อิเล็กทรอนิกส์

 4) อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้�

 5) อุตส�หกรรมย�งและผลิตภัณฑ์ย�ง

 6) อุตส�หกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
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 7) อุตส�หกรรมเคมีภัณฑ์และพล�สติก

 8) อุตส�หกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 9) อุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์

 โดย 7 อุตส�หกรรมแรกมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก 

ต่อก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทย เนื่องจ�กมีสัดส่วนมูลค่�

ก�รผลิตที่สูง รวมถึงมูลค่�ก�รส่งออกสูงในอันดับต้นๆ ของ

ประเทศ ขณะที่อีก 2 อุตส�หกรรมที่เหลือ มีคว�มสำ�คัญใน

ระดับภูมิภ�ค

 ผลก�รศึกษ�พบว่�ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันเป็นลำ�ดับต้นๆ ของภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะ

อุตส�หกรรม อ�ห�รแปรรูป ย�นยนต์และชิ้นส่วน อัญมณี

และเครื่องประดับ เครื่องไฟฟ้� รวมถึงย�ง และผลิตภัณฑ์ย�ง

พิจ�รณ�ได้จ�กอันดับคว�มส�ม�รถท�งก�รค้�ด้�นก�รส่งออก 

ของไทยและคะแนนตัวช้ีวัดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

อุตส�หกรรมของไทย

  

 อย่�งไรก็ต�มก�รสนับสนุนอุตส�หกรรมของไทยมุ่ง

เน้นก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติ และก�รพัฒน�โครงสร้�ง

พื้นฐ�น เช่น ระบบโลจิสติกส์ และระบบส�ธ�รณูปโภค เพื่อ

สนับสนุนอุตส�หกรรมเป็นสำ�คัญ ขณะที่ม�เลเซียและอินโดนีเซีย

มุ่งเน้นก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รภ�ยในประเทศ ก�รยกระดับ

ม�ตรฐ�นของอุตส�หกรรม ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นสินค้� 

โดยอ�ศัยก�รสนับสนุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ก�รออกแบบ และ

ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ส่วนเวียดน�ม มุ่งเน้นด้�น 

ก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อ สนับสนุนอุตส�หกรรมของประเทศ 

พร้อมกับก�รพัฒน� ผู้ประกอบก�รภ�ยในประเทศ ท้ังน้ีอุตส�หกรรม 

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้� และ

ย�งและผลิตภัณฑ์ย�ง เป็นอุตส�หกรรมที่ไทยมีก�รสนับสนุนใน

ระดับที่ม�กกว่�ม�เลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดน�ม

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อยกระดับขีดคว�มส�ม�รถ

ท�งก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมหลักของไทย ภ�ครัฐและหน่วยง�น 

ท่ีเก่ียวข้องควรพัฒน�โครงสร้�งและปัจจัยพื้นฐ�นและส่ิงอำ�นวย

คว�มสะดวกท�งก�รค้� เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภ�พในก�ร

ผลิตให้แก่ผู้ประกอบก�รอย่�งยั่งยืน พร้อมกับก�รเสริมสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวแก่ผู้ประกอบก�รต่อแนวโน้ม

อุตส�หกรรมโลก เพื่อให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถปรับตัว เตรียม

รับมือกับผลกระทบจ�กแนวโน้มอุตส�หกรรมโลกท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอย่�งต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภ�ครัฐควรสนับสนุนและผลักดัน 

ให้เกิดก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ก�รออกแบบ และวิจัยพัฒน�

เทคโนโลยีก�รผลิต เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มในผลิตภัณฑ์ และเพิ่ม

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันแก่อุตส�หกรรม ผ่�นก�รร่วมมือ

กับภ�คเอกชน นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐจะต้องจะต้องสนับสนุนและ

ส่งเสริมผู้ประกอบก�รให้มีก�รใช้ประโยชน์จ�กก�รรวมเป็นหน่ึงใน

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน และก�รเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปท�นใน

ภูมิภ�ค อ�ทิ ก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ผู้ประกอบก�ร ก�รกำ�หนด 

นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนในต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะกับประเทศ

เพื่อนบ้�นในอ�เซียน
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2.
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา

และการเติบโตอย่างสมดุลสำาหรับประเทศไทย”

 โครงก�รศึกษ�วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์

ผลกระทบของก�รค้�ระหว่�งประเทศในมิติต่�ง ๆ ต่อก�รลด

คว�มย�กจนและก�รกระจ�ยร�ยได้ของไทย โดยแบ่งก�รศึกษ�

ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

 ส่วนที่ 1 ศึกษ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศกับก�ร กระจ�ย

ร�ยได้และคว�มเหลื่อมล้ำ�

 ส่วนที่ 2 ศึกษ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศเพื่อลดคว�ม

เหลื่อมล้ำ� โดยแบ่งก�รศึกษ�ออกเป็นร�ยส�ข�ได้แก่ บทบ�ท

ของก�รค้�ช�ยแดนกับก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ� ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

และคว�มไม่เท่�เทียมของค่�จ้�งในภ�คอุตส�หกรรม ก�รทำ�เกษตร 

พันธสัญญ�เพื่อสร้�งก�รค้�และลดคว�มเหลื่อมล้ำ� ก�รค้�ภ�ค

บริก�รและก�รท่องเที่ยวเพื่อลดคว�มย�กจน บทบ�ทของ

ผู้ประกอบก�รและวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมต่อก�รลด

คว�มเหลื่อมล้ำ�

 ส่วนที่ 3 ศึกษ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศและก�รเจริญ

เติบโตอย่�งสมดุล

 

 ผลก�รศึกษ�พบว่� นโยบ�ยก�รค้�และก�รลงทุน

ระหว่�งประเทศของไทยในภ�พรวมไม่ส�ม�รถทำ�ให้คว�มเหล่ือมล้ำ�

ลดลง เนื่องจ�กนโยบ�ยดังกล่�ว เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีร�ยได้

สูงม�กกว่�ผู้มีร�ยได้ต่ำ� ซึ่งผลกระทบดังกล่�วยังส�ม�รถจำ�แนก

และวิเคร�ะห์เพื่อลงลึกถึงร�ยละเอียดในแต่ละด้�น โดยแบ่งออกเป็น

ภ�คเกษตรกรรม อุตส�หกรรม ก�รบริก�ร และด้�นก�รค้�

ช�ยแดน ซึ่งพบว่�ก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�งประเทศที่เกิดขึ้น

ทำ�ให้เกิดคว�มเหลื่อมล้ำ�เพิ่มม�กขึ้น
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 จ�กก�รศึกษ�กลับพบว่�ระบบเศรษฐกิจที่ต้อง พึ่งพ�

เทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ ไม่ส�ม�รถทำ�ให้ไทยหลุดพ้นจ�กก�ร

เป็นประเทศที่มีร�ยได้ต่ำ�ได้อย่�งแท้จริง เนื่องจ�กระบบเศรษฐกิจ

ดังกล่�ว เป็นตัวฉุดรั้ง ไม่ให้มีก�รตื่นตัวและตอบรับนโยบ�ยใน

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ด้วยตนเอง อันจะเป็น

แนวท�งท่ีทำ�ให้ประเทศไทยเป็นเจ้�ของเทคโนโลยีและส�ม�รถอยู่ใน

กระบวนก�รผลิตได้อย่�งครบวงจร ทั้งก�รวิจัยเทคโนโลยีตั้งต้น 

ก�รผลิตสินค้�และก�รให้บริก�รโดยอ�ศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภ�พ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภ�พและปริม�ณของสินค้�

ที่ผลิต และกระบวนก�รสุดท้�ยคือก�รส่งสินค้�ออกไปข�ยยัง

ต่�งประเทศทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์สินค้�และในรูปของแรงง�นคน

ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพ�ตัวเองนี้ นอกจ�กจะช่วยลดก�รพึ่งพ� 

เทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศแล้ว ยังช่วยลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ที่เกิดขึ้น

ในประเทศ เนื่องจ�กเทคโนโลยีที่เกิดจ�กก�รวิจัยและพัฒน�ภ�ยใน 

ประเทศ จะครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีท�งด้�นเกษตรกรรม ก�ร

พ�ณิชย์ ก�รท่องเที่ยวและบริก�ร ซึ่งประช�กรส่วนใหญ่ ของ

ประเทศอยู่ในส�มกลุ่มนี้

 นโยบ�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศเพื่อลดคว�มเหล่ือมล้ำ� 

(Inclusive Trade Policy) ควรให้คว�มสำ�คัญในก�รวิเคร�ะห์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจ�กก�รค้�ระหว่�งประเทศ โดยภ�ครัฐ

ไม่ควรให้ผลกระทบในท�งลบตกอยู่กับผู้มีร�ยได้ต่ำ� ซึ่งเป็นกลุ่ม

คนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐยังควรสนับสนุน

ก�รพัฒน�วิส�หกิจชุมชน ส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบเกษตรพันธ

สัญญ� (Contract Farming) และมุ่งเน้นก�รใช้ประโยชน์จ�ก

ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษและก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งประเทศ

ให้ม�กขึ้น ทั้งนี้ ในระยะย�ว รัฐบ�ลควรให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

พัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยปรับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศจ�กก�รพึ่งพ�เงินทุนและเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ ไปสู่ระบบ 

เศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมภ�ยในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งภ�ครัฐ

อ�จใช้ก�รค้�ระหว่�งประเทศเป็นช่องท�งในก�รส่งออกสินค้� 

ด้�นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่�ก�รค้�กับต่�งประเทศ ทั้งนี้ทุกฝ่�ย

ควรร่วมมือกันสนับสนุนก�รสร้�ง สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ท�งก�รค้� (Trade Facilitation) เพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอน 

ในก�รส่งออกและนำ�เข้�สินค้� และสุดท้�ย คือก�รให้คว�มสำ�คัญ

ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พแรงง�นและคุณภ�พของทุนมนุษย์ของ

ประเทศควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นก�รนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

อย่�งแท้จริง
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3.
“พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงและนัยต่อประเทศไทย”  

 โครงก�รศึกษ�วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์

และประเมินบทบ�ทนโยบ�ยและกลยุทธ์ด้�นเศรษฐกิจและคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศของจีนต่อประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง 

(Greater Mekong Subregion: GMS) พร้อมเปรียบเทียบ 

กับประเทศไทย โดยมุ่งศึกษ�ถึงบทบ�ทและยุทธศ�สตร์ด้�นก�รค้� 

ก�รลงทุน และก�รให้คว�มช่วยเหลือของจีนและไทยที่มีต่อกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง อ�ทิ กัมพูช� สปป.ล�ว สหภ�พ

เมียนม� และเวียดน�ม หรือ กลุ่มประเทศ CLMV โดยศึกษ�

ครอบคลุมถึงก�รกำ�หนดนโยบ�ยของภ�ครัฐและบทบ�ทของภ�ค

เอกชนในปัจจุบัน รวมถึงทัศนคติของชุมชนท้องถิ่น ปฏิกิริย�คู่แข่ง 

ท้องถิ่นและคู่แข่ง จ�กต่�งช�ติร�ยอื่น เพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ที่ได้

เสนอแนะต่อภ�ครัฐและภ�คเอกชนไทยในก�รกำ�หนดนโนบ�ยด้�น

เศรษฐกิจ ก�รค้� คว�มสัมพันธ์ และคว�มร่วมมือระหว่�งไทยกับจีน 

 โครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในอนุ

ภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขงเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย

ไทย สปป.ล�ว กัมพูช� เวียดน�ม สหภ�พเมียนม� และจีน 

(เฉพ�ะมณฑลยูนน�นและเขตปกครองตนเองชนช�ติจ้วงกว่�งซี) 

ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�เอเชีย (Asian 

Development Bank: ADB) เป็นผู้ริเริ่มและให้ก�รสนับสนุนหลัก 

อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�ร ขย�ยตัวท�งก�รค้� 

ก�รลงทุน อุตส�หกรรม ก�รเกษตร ก�รท่องเที่ยว พลังง�น 

รวมทั้งก�รส่งเสริมและพัฒน�คว�มร่วมมือด้�นเทคโนโลยี
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โดยยุทธศ�สตร์ของอนุภูมิภ�ค ลุ่มแม่น้ำ�โขง เพื่อมุ่งเน้นก�รสร้�ง 

คว�มเช่ือมโยงก�รสร้�งชุมชนท่ีมีคว�มรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน 

และก�รเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจ โดยมี

เป้�หม�ยสูงสุด คือ เพื่อให้ประช�ชน 326 ล้�นคน ในอนุภูมิ ภ�ค 

นี้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นภ�ยใต้สันติภ�พที่ยั่งยืน 

 ผลก�รศึกษ�ของโครงก�รวิจัยนี้ คือ ประเทศจีนและ

ประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขงได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สำ�หรับ

ประเทศจีน ก�รพัฒน�อนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS) มีคว�ม 

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับก�รพัฒน�มณฑลยูนน�นและ 

เขตปกครองตนเองชนช�ติจ้วงกว่�งซี ก�รเชื่อมโยงกับอนุภูมิภ�คน้ี

ยังเป็นหลักประกันแหล่งทรัพย�กร แหล่งพลังง�น แห่งใหม่ 

ประตูท�งก�รค้� และท�งออกสู่ทะเลด้�นตะวันตกของจีน ขณะที่

ประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขงได้รับประโยชน์จ�กก�รมีช่องท�ง 

ก�รค้�ที่เพิ่มม�กขึ้น เพร�ะส�ม�รถขย�ยตล�ดเข้�สู่จีนท�งทิศใต้

ได้ม�กขึ้น สำ�หรับนัยต่อประเทศไทย ข้อดี คือ ส่งเสริมและ

สร้�งขีดคว�มส�ม�รถต่อไทยซ่ึงมีคว�มได้เปรียบด้�นภูมิศ�สตร์

ของก�รเป็นศูนย์กล�งก�รเชื่อมต่อท�งคมน�คมในภูมิภ�คนี้

อันเนื่องม�จ�กก�รผลักดันโครงก�รต่�ง ๆ จ�กจีน อ�ทิ ก�ร

เชื่อมโยงคมน�คมด้วยรถไฟคว�มเร็วสูง ทั้งนี้ ข้อเสีย คือ

ในระยะย�วคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันของสินค้�ไทยจะลดลง 

และสินค้�จ�กจีนจะแย่งตล�ดในประเทศเพื่อนบ้�น รวมทั้งยังต้อง

เผชิญกับก�รแย่งชิงทรัพย�กรธรรมช�ติในอนุภูมิภ�คนี้กับจีน 

 ท้ังน้ีรัฐบ�ลไทยควรมียุทธศ�สตร์ขย�ยบทบ�ทก�ร

ลงทุนของรัฐวิส�หกิจไทยในอนุภูมิภ�คนี้ ส่งเสริมก�ร มีส่วนร่วม 

ของท้องถิ่นและจังหวัดช�ยแดน สนับสนุนภ�ค ก�รเงินเพื่อก�ร

ลงทุนในอนุภูมิภ�คดังกล่�ว ตลอดจนร่วมมือกับจีนในระดับรัฐ

ต่อรัฐเพื่อก�รเป็นคู่หุ้นส่วนก�รลงทุนในอนุภูมิภ�ค ส่วนภ�ค

เอกชนไทยควรเร่งเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันให้ม�กขึ้น

เพื่อรับมือก�รแข่งขันด้�นสินค้�จ�กจีน โดยเฉพ�ะกิจก�รที่มี

คว�มเข้มแข็งควรไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้�นหรือในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษต�มแนวช�ยแดน รวมทั้งควรเน้นแข่งขันกับจีน

ด้วยสินค้�คุณภ�พของไทย และเร่งปรับทัศนคตินักธุรกิจไทยที่

มองว่�จีนเป็นคู่แข่งให้กล�ยเป็นคู่ค้� เพื่อโอก�สด้�นก�รลงทุนใน

กลุ่มประเทศ CLMV และประโยชน์ด้�นคว�มเจริญก้�วหน้�ท�ง

เศรษฐกิจของภูมิภ�คอ�เซียน
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4. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการลดมาตรการที่มิใช่ภาษี 
(Non-Tariff Measures) ในภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง 
ในกลุ่มประเทศภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 โครงก�รศึกษ�วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิ เคร�ะห์

ม�ตรก�รและผลกระทบจ�กม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ท่ีมิใช่ภ�ษี

ของกลุ่มประเทศสม�ชิกประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนในภ�คเกษตร 

ปศุสัตว์และก�รประมง ที่มีต่อผู้ประกอบก�รไทยในรูปแบบต่�งๆ

และนำ�คว�มรู้ม�เป็นข้อมูลประกอบก�รเจรจ�ก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศของหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รขอลดหรือยกเลิกม�ตรก�ร

กีดกันท�งก�รค้�บ�งประเภทในประเทศกลุ่มสม�ชิกอ�เซียน แล้ว

เผยแพร่องค์คว�มรู้ให้กับผู้ประกอบก�รและผู้สนใจ รวมทั้งเสนอ

แนะแนวท�งแก่ภ�ครัฐบ�ล ต่อไป

 ม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ท่ีมิใช่ภ�ษีส่วนหน่ึงเกิดจ�ก

ประเทศต่�งๆ ในกลุ่มอ�เซียนมีก�รส่งออกสินค้� ที่ไม่แตกต่�งกัน

กล่�วคือ ด้วยลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอ�ก�ศที่มีคว�มเหม�ะสม

ในก�รทำ�ก�รเพ�ะปลูกจึงทำ�ให้สินค้�ส่งออกส่วนใหญ่จึงเป็น

ผลผลิตท�งก�รเกษตร ซึ่งประเทศที่มีศักยภ�พในก�รผลิต

สินค้�ท�งก�ร เกษตรที่สูงมักจะรักษ�อำ�น�จในก�รแข่งขันของตนเอง 

เอ�ไว้ด้วยก�รจำ�กัดก�รนำ�เข้�สินค้�ท่ีตนมีศักยภ�พเพร�ะห�ก

ปล่อยให้มีก�รค้�โดยเสรีจะทำ�ให้ตนเองสูญเสียคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขัน หรือก็คือเพื่อปกป้องผู้ประกอบก�รภ�ยในประเทศ

ของตนเอง โดยสินค้�เกษตร เป็นสินค้�ที่มีอ�ยุก�รเก็บรักษ�ที่สั้น 

ทำ�ให้สร้�งม�ตรก�ร กีดกันก�รนำ�เข้�ด้วยก�รเข้มงวดเรื่องคว�ม



51
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ปลอดภัยต่อสุขภ�พตั้งแต่กระบวนก�รผลิตที่ต้องปลอดภัย

ปร�ศจ�กส�รเคมีตกค้�ง ตลอดจนสุขอน�มัยของผู้บริโภคเป็นก�ร

เพิ่มระยะเวล�ในก�รตรวจสอบจนอ�จทำ�ให้สินค้�เสียคุณภ�พได้

เป็นต้น

 เพื่อเป็นก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รของไทยที่ต้องก�ร

จะส่งออกสินค้�ไปยังประเทศสม�ชิกอ�เซียนอื่นๆ รัฐบ�ลควรจัดตั้ง 

ศูนย์บริก�รส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (ONESTOP ExportService 

Center : OSEC) ให้ครอบคลุมภูมิภ�คต่�งๆ เพื่อให้ บริก�ร

ด้�นเอกส�รส่งออกและให้คำ�ปรึกษ�แบบครบวงจร และให้บริก�รข้อมูล

และให้คำ�ปรึกษ�ท่ีเก่ียวกับม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ท่ีมิใช่ภ�ษี 

(NTMs) ได้อย่�งทั่วถึง เนื่องจ�กปัจจุบันศูนย์บริก�รส่งออกแบบ 

เบ็ดเสร็จกรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศกระทรวงพ�ณิชย ์

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพเพียงแห่งเดียว และภ�ครัฐจะต้องมีหน่วยง�น

ที่ดูแลกำ�หนดกฎระเบียบ ม�ตรฐ�นและห้องปฏิบัติก�รตรวจสอบ

รับรองสินค้�ให้พอเพียง เพื่อให้คว�มรู้ผู้ประกอบก�รและเกษตรกร

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับน�น�ช�ติ รวมทั้งสนับสนุนก�รศึกษ�วิจัย

เพื่อพัฒน�คุณภ�พสินค้� ให้ส�ม�รถลดข้อโต้แย้งในก�รกีดกัน

สินค้�เกษตรของไทย และภ�ครัฐควรเร่งเจรจ�ทวิภ�คีดำ�เนินก�ร

จัดทำ�คว�มตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement:

MRA) เกี่ยวกับม�ตรฐ�นคุณภ�พสินค้�ภ�คก�รเกษตรกับ

ประเทศคู่ค้�ในอ�เซียน ที่จะมีส่วนสำ�คัญในก�รช่วยลดม�ตรก�รที่

มิใช่ภ�ษีในส่วนของม�ตรก�รด้�นคุณภ�พได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ต่อไป
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5. “การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: 
AFAS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ การค้าส่งและค้าปลีก”

 โครงก�รศึกษ�วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์

สภ�พธุรกิจให้บริก�รขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจก�รค้�ส่งและค้�ปลีก

ของไทย วิเคร�ะห์ศักยภ�พในก�รแข่งขันรวมถึงก�รแสวงห�

ประโยชน์และโอก�ส ตลอดจนผลกระทบที่อ�จเกิดจ�กก�รเปิดเสรี

ต�มกรอบคว�มตกลง AFAS รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวท�งในก�ร 

ส่งเสริมพัฒน�แ ละแนวท�งในก�รปรับตัวของธุรกิจให้บริก�รขนส่ง 

และโลจิสติกส์ ธุรกิจก�รค้�ส่งและค้�ปลีกไทย

 ผลก�รศึกษ�พบว่� ประเทศไทยยังคงเผชิญภ�วะ

ข�ดแคลนแรงง�นด้�นโลจิสติกส์ ทั้งแรงง�นกลุ่มบริห�รจัดก�ร

และกลุ่มปฏิบัติก�ร ก�รประเมินประสิทธิภ�พ ด้�นโลจิสติกส์ของ

World Bank ระบุว่� ในปี 2557 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม

Consistent Friendly สะท้อนให้เห็นว่�คว�มส�ม�รถท�งก�ร

แข่งขันของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ด้อยลง ผู้ประกอบก�รที่ให้

บริก�รด้�นโลจิสติกส์จำ�เป็นต้องมีก�รเสริมศักยภ�พอย่�งเร่งด่วน 

เพร�ะในอน�คตก�รเปิดเสรีต�มกลไกตล�ดย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ท่ีจะต้องเกิดก�รแข่งขันท�งธุรกิจท่ีสูงข้ึน ข้อสำ�คัญคือ ผู้ประกอบก�ร

อ�จยังไม่ทร�บศักยภ�พที่แท้จริงของตนเอง หรือเป็นก�รแก้ปัญห� 

เฉพ�ะหน้�อยู่ตลอดเวล� คว�มเสี่ยงของ SMEs ทั้งในด้�นผู้ให้

บริก�รโลจิสติกส์หรือผู้ใช้บริก�ร คือ นับจ�กนี้จะไม่ใช่ก�รแข่ง

เฉพ�ะตัวสินค้�หรือปริม�ณก�รผลิต แต่เป็นก�รแข่งทั้งโซ่อุปท�น 

ก�รนำ�ระบบโลจิสติกส์ม�สนับสนุนกลยุทธ์สร้�งคว�มพึงพอใจ

และคว�มผูกพันกับลูกค้�ระยะย�ว เช่น ก�รรับรองเวล�จัดส่ง

หรือบริก�รด้�นโลจิสติกส์แบบครบวงจรให้ลูกค้�ได้เลือกอย่�ง
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หล�กหล�ย ตั้งแต่ต้นท�งถึงปล�ยท�งจะส�ม�รถช่วยทำ�ให้สินค้�

และบริก�รของผู้ประกอบก�รมีมูลค่�เพิ่มและทำ�ให้ลูกค้�พอใจได้

 ร�ยง�นวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องในภ�คธุรกิจก�รขนส่งโลจิสติกส์เช่น ก�รบูรณ�ก�ร

แผนยุทธศ�สตร์ของหน่วยง�นต่�งๆท่ีเก่ียวข้องควบคู่ไปกับก�ร

ศึกษ�วัตถุประสงค์และระดับก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบโลจิสติกส์ท่ี

แตกต่�งกันของธุรกิจแต่ละประเภทแล้วจัดแบ่งเป็นกลุ่มต�มระดับ

คว�มเกี่ยวข้องและก�รใช้ประโยชน์ พร้อมกับก�รให้คว�มรู้คว�ม

เข้�ใจที่ถูกต้องกับผู้ประกอบก�รว่� โลจิสติกส์มิใช่เป็นเพียงเรื่อง

ก�รขนส่งและกระจ�ยสินค้� แต่หม�ยถึงก�รบริห�รจัดก�รเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภ�พในโซ่อุปท�นก�รดำ�เนินธุรกิจ และตอบสนองลูกค้�

ตั้งแต่ก�รห�แหล่งวัตถุดิบ ก�รจัดซื้อ ก�รผลิต ก�รจัดก�ร

วัสดุคงคลัง ก�รจัดก�รคลังสินค้� ก�รกระจ�ยสินค้� ไปจนถึง

ก�รขนส่ง และควรสร้�งหน่วยง�นคล้�ยๆกับ JETRO ของ

ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือสนับสนุนด้�นข้อมูลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

ก�รส�ม�รถไปลงทุนในอ�เซียนได้

 แนวท�งในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร

โลจิสติกส์และโซ่อุปท�นของผู้ประกอบก�รขนส่งโลจิสติกส์ เช่น 

ก�รเข้�ใจคว�มต้องก�รของลูกค้�และส�ม�รถตอบสนองได้อย่�ง

ถูกต้อง รวดเร็ว ในร�ค�ที่แข่งขันได้ ก�รเน้นลูกค้�กลุ่มตล�ดที่

ชัดเจนและก�รสร้�งคว�มเชี่ยวช�ญในก�รให้บริก�รร�ยส�ข� ก�ร

สร้�งวัฒนธรรมองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ โดยผู้บริห�รต้องเป็น

ผู้นำ�/ตัวแบบในก�รทำ�ง�น ก�รมีม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นด้�นโล

จิสติกส์ที่ชัดเจนในก�รปฏิบัติง�น

 ก�รเปิดเสรีต�มกรอบประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 

AEC เอื้อให้ธุรกิจค้�ส่งและค้�ปลีกไทยมีโอก�สขย�ยตล�ดภ�ยใน

ประเทศม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รขย�ยตัวของธุรกิจค้�ปลีกต�มแนว

ช�ยแดน โดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคอ�เซียน

ที่เปลี่ยนแปลงไป กำ�ลังซื้อของประช�กรที่เพิ่มขึ้นและก�รขย�ยตัว

ของคว�มเป็นเมือง ก�รขย�ยตัวของภ�คธุรกิจท่องเที่ยวของ

ภูมิภ�คอ�เซียน อุปสรรคสำ�คัญของผู้ประกอบก�รค้�ส่ง และค้�ปลีก

ไทยจ�กก�รจัดทำ�เขตก�รค้�เสรี คือ บทบ�ทของผู้ค้�ส่งค้�ปลีก

ลดลง เนื่องจ�กก�รใช้อินเตอร์เน็ต และติดต�มกระแส Social 

Media ม�กขึ้น ผู้ประกอบก�ร SMEs ประสบปัญห�ข�ดแคลน

แหล่งเงินทุน ข�ดก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐและนโยบ�ยต่�งๆ ที่ไม่

ชัดเจน

 ร�ยง�นวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อหน่วยง�น

ท่ีเก่ียวข้องในภ�คธุรกิจก�รค้�ส่งและค้�ปลีก เช่น ก�รสร้�งม�ตรฐ�น

สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีก ก�รกำ�หนดเส้นท�งก�รเติบโต

ในส�ยอ�ชีพค้�ส่งค้�ปลีก และก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถท�งก�ร

แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบก�รธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีกไทย ขณะท่ีผู้ประกอบก�ร

ธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีกไทยจำ�เป็นต้องมีก�รปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถท�งก�รแข่งขันและส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ

ลูกค้�ได้ด้วยเช่นกัน
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6.
โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย”

 ก�รศึกษ�วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์ภ�พรวม

สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจในบริเวณแนวช�ยแดนของไทย ติดต�ม

พัฒน�ก�รเชิงนโยบ�ยท่ีเก่ียวข้องในก�รพัฒน�เศรษฐกิจบริเวณ

แนวช�ยแดนของไทย และวิเคร�ะห์ผลกระทบจ�กก�รพัฒน�ดังกล่�ว 

ในด้�นต่�งๆ จ�กก�รสัมภ�ษณ์สอบถ�มเชิงลึกและก�รวิเคร�ะห์

แบบสอบถ�มท่ีได้จ�กกลุ่มตัวอย่�งชุมชนและผู้ประกอบก�รรวม 

300 ตัวอย่�ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด 7 เขต ได้แก่ จังหวัด

สระแก้ว (อรัญประเทศ) ต�ก เชียงร�ย (แม่ส�ย เชียงแสน และ

เชียงของ) ก�ญจนบุรี และสงขล� (สะเด�) ผลจ�กก�รศึกษ�

วิจัยส�ม�รถแบ่งเป็น ผลกระทบ ด้�นเศรษฐกิจ ทำ�ให้มีนักลงทุน

ต่�งถิ่นให้คว�มสนใจม�ลงทุน สร้�งง�นสร้�งร�ยได้ให้กับท้องถิ่น

ด้�นสังคมมีผลเชิงบวกด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

แต่ประสบ ปัญห�จ�กคนนอกพื้นที่และแรงง�นต่�งด้�วเข้�ม�แข่งขัน 

รวมทั้งปัญห�อ�ชญ�กรรมและย�เสพติด ด้�นคว�มมั่นคง และ

ก�รปกครอง มีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รดูแลก�รจัดต้ัง เขตเศรษฐกิจ

พิเศษจ�กตัวแทนภ�ครัฐและภ�คเอกชน ทำ�ให้ค�ดว่�จะดำ�เนินก�ร

ได้โดยไม่กระทบต่ออำ�น�จหน้�ท่ีของหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีมีอยู่ผลกระทบ

ด้�นส่ิงแวดล้อมมีคว�มกังวลเร่ืองปัญห�ก�รจร�จรติดขัด ก�รบุกรุก

พ้ืนท่ีป่�สงวน และปัญห�มลพิษท�งอ�ก�ศจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม
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 ท้ังน้ีง�นศึกษ�วิจัยได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�ร

พัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ก�รพัฒน�ส�ธ�รณูปโภคขั้น

พื้นฐ�นให้มีคว�มพร้อมสำ�หรับลองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ก�รคมน�คมขนส่งเพื่อลองรับก�รเดินท�งทีร่วดเร็วและปลอดภัย

ก�รป้องกันภัยธรรมช�ติและม�ตรก�รรับมือที่จำ�เป็น ซึ่งสิ่งเหล่�นี ้

ควรปรับปรุงเป็นก�รเร่งด่วน เพื่อเตรียมคว�มพร้อมด้�นพื้นที่ 

ส่วนในระยะย�วส่ิงท่ีจำ�เป็นคือสถ�นีขนส่งท่ีส�ม�รถลองรับก�ร

ขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ 

 ด้�นกฏหม�ยเขตเศรษฐกิจพิเศษส�ม�รถจัดต้ังได้ด้วย

ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ 

พ.ศ. 2556 แต่ระเบียบนี้เป็นเพียงกรอบก�รดำ�เนินก�รในเชิงรูป

แบบเท่�นั้น ไม่ใช่หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในเชิงเนื้อห�ส�ระ ทั้งไม่มี

สถ�นะเทียบเท่�กับกฎหม�ยหรือรัฐธรรมนูญท่ีจะยกเว้นสิทธิหรือ

ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนได้ จึงเกิดข้อขัดแย้งในตัวระเบียบกับ

กฏหม�ยที่มีอยู่ก่อนหน้� ดังนั้นจึงควรมีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์

ให้มีคว�มชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประช�ชนทั่วไปส�ม�รถ

ใช้เป็นข้อมูลในก�รพิจ�รณ�และค�ดก�รณ์เพื่อเตรียมพร้อมต่อ

โครงก�รที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้�ต�มสมควร

 เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอยู่หล�ยรูปแบบ ซ่ึงมีคว�มเหม�ะสม

แตกต่�งกันไปในแต่ล่ะพื้นที่ สำ�หรับบริเวณช�ยแดนของประเทศไทย

มีคว�มเหม�ะสมท่ีจะใช้รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อก�รผลิต 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมก�รบริก�รและก�รค้� โดยมีวัตถุ

ประสงค์ท่ีจะใช้แรงง�นในอุตส�หกรรมอย่�งเข้มข้นภ�ยในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ที่ให้สิทธิพิเศษบ�งประก�รแก่ผู้ประกอบก�ร อ�ท ิ

ก�รผ่อนปรนก�รใช้แรงง�นต่�งด้�วและก�รขึ้นทะเบียน เป็นต้น 

ซึ่งแรงง�นต่�งด้�วจะต้องอยู่ภ�ยในเขตที่กำ�หนดให้เท่�นั้น เพื่อ

ป้องกันปัญห�ด้�นคว�มม่ันคงและง่�ยต่อก�รจัดก�รแรงง�น

ต่�งด้�ว ไม่ให้ลักลอบเข้�ม�ทำ�ง�นอย่�งผิดกฏหม�ยเป็นจำ�นวน

ม�กและย�กต่อก�รควบคุม
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กิจกรรมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

 สคพ. ได้มุ่งมั่นดำ�เนินก�รในก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พแก่บุคล�กรในภูมิภ�คเอเชีย ในประเด็นด้�นเศรษฐกิจ ก�รค้�

ระหว่�งประเทศ ก�รเงิน  ก�รคลัง ก�รลงทุน และก�รพัฒน� อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�คร่วมกันอย่�งยั่งยืนต่อไป

 ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 สคพ. มุ่งเน้นก�รบริห�รจัดก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้จ�กผลง�นวิจัยไปสู่บุคคล�กร โดยครอบคลุม 

เรื่องก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถบุคล�กรเพื่อก�รพัฒน� เศรษฐกิจของประเทศ และ

ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รค้�ก�รลงทุนระหว่�งประเทศ สคพ. บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในต่�งประเทศ 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�เนินก�รจัดกิจกรรมถ่�ยทอดคว�มรู้ จำ�นวน 24 ครั้ง 

มีผู้ได้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้รวมทั้งสิ้น 1,157 คน เป็นบุคคล�กรไทย จำ�นวน 794 คน และบุคคล�กรช�วต่�งช�ติจำ�นวน 363 คน 

ซึ่งมีกิจกรรมต่�งๆที่ได้ดำ�เนินก�รดังนี้
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ï 1. สคพ. ร่วมกับ International Institute for Sustainable 

Development (IISD) จัดก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง 

“ก�รสนับสนุนก�รลงทุนที่ยั่งยืนในภ�คก�รเกษตร: ประเด็นท�ง

กฎหม�ยที่สำ�คัญ” (Training Workshop on Promoting 

Sustainable Investment in Agriculture: Critical Legal 

Issues) เมื่อวันที่ 31 มีน�คม – 2 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 ณ 

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 2. สคพ. ร่วมกับเครือข่�ยท�งวิช�ก�ร จำ�นวน 7 หน่วยง�น

ประกอบด้วย (1) สำ�นักวิช�ทรัพย�กรก�รเกษตร จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย (2) มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ (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

จัดก�รฝึกอบรม เชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “ก�รเกษตรที่ยั่งยืนและ

คว�มม่ันคงท�งอ�ห�ร” (Training Workshop on Sustainable

Agriculture and Food Security) เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎ�คม

พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 3. สคพ. ร่วมกับกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวง

พ�ณิชย์ และ United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific(ESCAP) จัดก�ร

ฝึกอบรมนักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ชั้นกล�ง หลักสูตร 

“Training Workshop on Trade in Goods” รุ่นที่ 1

ให้แก่นักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศของไทย เมื่อวันที่ 16 – 18 

กรกฎ�คม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 4. สคพ. ร่วมกับกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวง 

พ�ณิชย์ และ United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

จัดก�รฝึกอบรมนักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ช้ันกล�ง หลักสูตร

“Training Workshop on Trade Remedies’ Law” รุ่นที่ 1

ให้แก่นักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�ง ประเทศของไทย เมื่อวันที่ 4 – 6 

สิงห�คม พ.ศ. 2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 5. สคพ. ร่วมกับสำ�นักง�นคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�

ระหว่�งประเทศ กระทรวงก�รต่�ง และ United Nations Economic

and Social Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP) จัดก�รฝึกอบรม “นักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

สำ�หรับเมียนม�ร์” (Training Course on Trade and 

Negotiation Skills for Myanmar) เมื่อวันที่ 25 – 29 

สิงห�คม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 6. สคพ. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO)

จัดก�รฝึกอบรมนักเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ชั้นสูง หลักสูตร 

Regional Trade Negotiations Simulation Skills 

Course for Asia-Pacific Countries ให้กับนักเจรจ�ก�รค้� 

และเจ้�หน้�ท่ีระดับอ�วุโสจ�กประเทศในภูมิภ�คเอเชียและแปซิฟิก 

จำ�นวน 16 ประเทศ เมื่อวันที่ 8 – 12 กันย�ยน พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 7. สคพ. ร่วมกับ World Intellectual Property

Organization (WIPO) จัดก�รสัมมน� “ก�รเปิดตัวร�ยง�น

ทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก 2013” (Launch of the World 

Intellectual Property Report 2013) ในหัวข้อ “ก�รสร้�ง

แบรนด์: ชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ ในตล�ดโลก” (Brands – 

Reputation and Image in the Global Marketplace) 

เมื่อวันอังค�รที่ 26 พฤศจิก�ยน 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�นักง�น 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งช�ติ จัดก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “นวัตกรรมและการ

พัฒน�วิส�หกิจ” (National Workshop on Innovation and 

Industrial Development) เมื่อ วันจันทร์ที่ 31 มีน�คม 

พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 9. สคพ. ร่วมกับ United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) จัดก�รสัมมน� 

“ก�รเปิดตัวร�ยง�นก�รลงทุนโลก 2014” (Launch of the 

World Investment Report 2014) ในหัวข้อ “ก�รลงทุน

เพ่ือเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน” (Investing in the Sustainable

Development Goals – SDGs) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 

มิถุน�ยน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ï 10. สคพ. ร่วมกับกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวง

พ�ณิชย์ United Nations Economic and Social Com-

mission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ Foreign

Trade Policy Department (FTPD), Ministry of Industry 

and Commerce (MOIC) สปป.ล�ว จัดก�รสัมมน�เชิง

ปฏิบัติก�ร เรื่อง “Lao PDR towards the AEC” ครั้งที่ 1 

เมื่อวันอังค�รที่ 6 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมวังทอง 

แขวงหลวงพระบ�ง สปป.ล�ว และครั้งที่ 2 เมื่อวันอังค�ร ที่ 8

พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิตรภ�พ แขวงอุดมไชย 

สปป.ล�ว

ï 11. สคพ. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO)

และ United Nations Economic and Social Commission

for Asia and the Pacific (ESCAP) จัดก�รสัมมน�เชิง

ปฏิบัติก�รสำ�หรับผู้สื่อข่�วอ�เซียน (Regional Workshop 

for ASEAN Journalists) ให้แก่ผู้สื่อข่�วเศรษฐกิจ จำ�นวน 5 

ประเทศ คือ กัมพูช� อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย 

เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงห�คม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล 

สย�มสแควร์ กรุงเทพฯ

ï 12. สคพ. ร่วมกับ World Trade Organization (WTO)

และ United Nations Economic and Social Commission

for Asia and the Pacific (ESCAP) จัดก�รสัมมน�เชิง

ปฏิบัติก�รสำ�หรับองค์ก�รนอกภ�ครัฐอ�เซียน (Regional 

Workshop for ASEAN NGOs) ให้แก่ผู้แทนจ�กองค์ก�ร

นอกภ�ครัฐ จำ�นวน 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ม�เลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และไทย เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงห�คม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมโนโวเทล สย�มสแควร์ กรุงเทพฯ

ï 13. สคพ. ร่วมกับกรมอเมริก�และแปซิฟิกใต้ กระทรวง 

ก�รต่�งประเทศ และ Pacific Islands Forum (PIF) ซึ่ง

ประกอบด้วยสม�ชิกจ�กประเทศหมู่เก�ะแปซิฟิก จำ�นวน 14 ประเทศ

จัดก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ เรื่อง “The First Thailand 

– Pacific Island Countries Forum (TPIF)” เมื่อวันที ่

9 – 10 สิงห�คม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

กรุงเทพฯ

ï 14. สคพ. ร่วมกับกระทรวงก�รต่�งประเทศ และ Organisation

for Economic Co-operation and Development (OECD)

จัดก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ เรื่อง “Thailand and the 

Middle Income Challenges: How to address it ?” 

เม่ือวันท่ี 23 กันย�ยน พ.ศ. 2557 ณ  โรงแรมอม�รี วอเตอร์เกท

กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

 ก�รดำ�เนินกิจกรรมเผยแพร่องค์คว�มรู้ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ของสถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� ได้แบ่ง 

กิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 ง�นด้�นส�รสนเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศของ

สคพ. เพื่อพัฒน�ก�รให้บริก�รท�งวิช�ก�รให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น และส่วนที่ 2 ง�นเผยแพร่วิช�ก�ร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ประช�สัมพันธ์และสื่อส�รข้อมูลองค์กร และให้ก�รสนับสนุนข้อมูลและบริก�รวิช�ก�รแก่หน่วยง�นภ�ยนอก ผ่�นก�รประชุม อบรม สัมมน� 

รวมทั้งสื่อส�รมวลชนทั่วไป โดยมี  ร�ยละอียดของกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศได้ดำ�เนินก�รจัดห� พัฒน� 

และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รให้บริก�ร

ท�งวิช�ก�รให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นโดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  1) จัดห�และพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร

ด้�นระบบงบประม�ณและบัญชีก�รเงิน โดยได้ดำ�เนินก�รจัดห�และ

พัฒน�โปรแกรมก�รบริห�รจัดก�รด้�นระบบงบประม�ณและบัญชี

ก�รเงิน เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็วในก�รบริห�รจัดก�ร

ด้�นงบประม�ณและบัญชีก�รเงิน รวมถึงควบคุมก�รใช้จ่�ย

งบประม�ณของสคพ. ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

  2) จัดห�และอัพเกรดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

โดยได้ดำ�เนินก�รจัดห�และอัพเกรดโปรแกรมสำ�นักง�น ที่ทันสมัย

และเหม�ะสมกับสภ�พก�รดำ�เนินง�นในปัจจุบัน เพื่อรองรับก�ร

ทำ�ง�นในอน�คตของสคพ.ซึ่งเป็นโปรแกรม ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ต�มกฎหม�ย
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  3) จัดทำ�แนวนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�ร
รักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยด้�นส�รสนเทศ โดยได้ดำ�เนินก�ร
ให้สอดคล้องและเป็นไปต�มกระบวนก�รภ�ยใต้พระร�ชกฤษฎีก�
กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์
ภ�ครัฐ พ.ศ. 2549 ม�ตร� 5 ม�ตร� 6 และม�ตร� 7 และเพื่อให้
ก�รใช้ง�น ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รของสคพ. เป็นไปด้วย
คว�มเรียบร้อยและปลอดภัย ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศจึงได้จัดทำ� 
แนวนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รรักษ�คว�มม่ันคงปลอดภัยด้�น
ส�รสนเทศของสคพ.ขึ้น เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นด้�น

2. งานเผยแพร่วิชาการ

 สคพ. ได้มีประช�สัมพันธ์และสื่อส�รข้อมูลองค์กร โดย 
ผู้บริห�รและนักวิช�ก�รของสคพ.เพื่อเผยแพร่องค์คว�มรู้อย่�ง
ต่อเนื่อง ผ่�นก�รประชุม สัมมน� ก�รป�ฐกถ� ก�รบรรย�ย 
ทั้งกิจกรรมที่ สคพ. จัดขึ้น และต�มที่ได้รับเชิญจ�กหน่วยง�น
ภ�ยนอก รวมทั้งผ่�นสื่อส�ธ�รณะทั่วไป เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังต่อไปนี้

 สื่อวิทยุ
 สคพ. ได้เผยแพร่และประช�สัมพันธ์ ข่�วกิจกรรม 
ง�นวิช�ก�รของสถ�บัน ตลอดจนองค์คว�มรู้ด้�นต่�งๆ ผ่�นสื่อ 
วิทยุ เช่น ก�รให้สัมภ�ษณ์สดออกอ�ก�ศท�ง สถ�นีวิทยุร่วมด้วย 
ช่วยกัน Feel Good Radio และแอพพลิเคชั่น “ร่วมด้วยช่วยกัน”
ของดีแทคสม�ร์ทโฟน FM 102.75 MHz ในร�ยก�ร : AEC 
2015 ร�ยก�ร : สวัสดีอ�เซียน และร�ยก�ร : รู้กิน...รู้ใช้ อ�ทิ
เร่ือง “ตล�ดก�รค้�และก�รลงทุนแถบช�ยแดน กรณีศึกษ� จ.ระนอง”
เรื่อง“ก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่มิใช่ภ�ษีภ�ยใต้ AEC” เรื่อง“FTA 
อ�เซียน - ฮ่องกง โอก�สและคว�มท้�ท�ยต่อไทย” เรื่อง“โอก�ส
ก�รค้�ก�รลงทุนอุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยใน AEC” รวมถึง
ก�รให้สัมภ�ษณ์สดท�งสถ�นีวิทยุแห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
(CU Radio) FM 101.5 MHz เรื่อง “เก�ะติดก�รเจรจ�ก�ร

ค้�โลกที่บ�หลี อินโดนีเซีย” สถ�นีวิทยุกรมก�รพลังง�นทห�ร 
(วพท.) เนชั่นเรดิโอ FM 90.5 MHz เรื่อง “กลุ่มประเทศ 
ตะวันตกและเอเชียบรรลุข้อตกลงลดภ�ษีสินค้�รักษ์โลก” และให้
สัมภ�ษณ์สดท�งสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
MHz และ AM 891 KHz เรื่อง “ผลศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์
เส้นท�งระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ แนะห�แนวท�งลดต้นทุนหลัง
ผู้ประกอบก�รไม่ค่อยนิยม” เป็นต้น
 
 สื่อโทรทัศน์
 ก�รเผยแพร่และประช�สัมพันธ์ ภ�พข่�วกิจกรรม  
ง�นวิช�ก�รของสถ�บันตลอดจนองค์คว�มรู้ด้�นต่�งๆผ่�นส่ือ
โทรทัศน์ สคพ. ได้เผยแพร่และประช�สัมพันธ์ เช่น หัวข้อข่�ว 
“Franchise in ASEAN” ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีข่�ว VOICE T
หัวข้อข่�ว “ก�รขย�ยก�รค้�และก�รลงทุนใน AEC” ออกอ�ก�ศ
ท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) หัวข้อข่�ว “ITD
ห่วงก�รเมืองฉุด FDI ปี 56 ติดลบ” ออกอ�ก�ศท�งสถ�นี
โทรทัศน์เพ่ือเศรษฐกิจและก�รลงทุน 24 ช่ัวโมง (Money Chanel)
หัวข้อข่�ว “ก�รเมืองไม่กระทบก�รค้�ไทย” ออกอ�ก�ศทางสถานี
โทรทัศน์เพ่ือเศรษฐกิจและก�รลงทุน 24 ช่ัวโมง (Money Chanel)
ร�ยก�รเก็บตกเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “ITD ชี้ก�รเมืองไทยไม่กระทบ 
เวียดน�ม” ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล และร�ยก�ร 
รอบรู้อ�เซียน ในหัวข้อ “คว�มพร้อมท�งก�รค้�และก�รพัฒน�
ของนักลงทุนเมื่อเปิดประช�คมอ�เซียน” ออกอ�ก�ศท�งสถ�นี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 

 สื่อสื่งพิมพ์
 สคพ. ได้เผยแพร่และประช�สัมพันธ์ ภ�พข่�วกิจกรรม 
บทคว�ม ง�นวิช�ก�รของสคพ.ลงในสื่อหนังสือพิมพ์ผ่�น
คอลัมน์นิสต์/ผู้สื่อข่�ว ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่�งๆ เช่น
  • บทความ
  1. “ก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่ภ�ษี : 
ขว�กหน�มของก�รค้�เสรี” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 107 วันอังค�รที่ 8 ตุล�คม 
พ.ศ. 2556 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  2. “ก�รเจรจ�ก�รค้�เสรี อ�เซียน-ฮ่องกง 
โอก�สและคว�มท้�ท�ยต่อไทย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 109 วันอังค�รที่
22 ตุล�คม พ.ศ.2556 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้
อ�เซียน
  3. “บทบ�ทของจีนใน GMS และนัยต่อ
ไทย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: ASEAN+ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 111 วันอังค�รที่ 5 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556 
หน้� 4 คอลัมน์ : อ�เซียน - ไชน่� ก�รค้�ไร้พรมแดน
  4. “ตล�ดท่องเที่ยวมุสลิม โอก�สของไทย
ภ�ยใต้ AEC” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: 
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 112 วันอังค�รที่ 12 พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2556 หน้� 1 คอลัมน์ : อ�เซียน Business Forum
  5. “ธุรกิจโทรคมน�คมไทยภ�ยใต้ก�รเปิดเสรี
ภ�คบริก�รอ�เซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 114 วันอังค�รที่ 26 พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2556 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  6. “อ�เซียนกับก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�ง 
ประเทศ (1)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: 
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 116 วันอังค�รที่ 10 ธันว�คม
พ.ศ. 2556 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  7. “อ�เซียนกับก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�ง
ประเทศ (จบ)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Sec-
tion:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 117 วันอังค�รที่ 17 ธันว�คม 
พ.ศ.2556 หน้� 1 คอลัมน์ : อ�เซียน Business Forum
  8. “เมื่อมห�อำ�น�จเริ่มคุย TTIP อ�เซียน 
ควรจับต�” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: 
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 119 วันอังค�รที่ 31 ธันว�คม พ.ศ.
2556 หน้� 1 คอลัมน์ : อ�เซียน Business Forum

  9. “ศักยภ�พและบทบ�ทเมียนม�ร์ต่อ AEC 
(1)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:ASEAN+ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 122 วันอังค�รที่ 21 มกร�คม พ.ศ.2557 หน้� 2 
คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  10. “ศักยภ�พและบทบ�ทเมียนม�ร์ ต่อ AEC
(จบ)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section:ASEAN+ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 124 วันอังค�รที่ 4 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557 
หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  11. “คว้�โอก�สจ�กเศรษฐกิจล�ว 2557 : 
ม้�มืดปีมะเมีย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section 
: ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 126 วันอังค�รที่ 18 กุมภ�พันธ์ 
พ.ศ. 2557 หน้� 1 คอลัมน์ : อ�เซียน Business Forum
  12. “จับต�คว้�โอก�สจ�กม�เลเซีย : เสือ
ติดปีกแห่งอ�เซียน)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 129 วันอังค�รที่ 11 
มีน�คม พ.ศ. 2557 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  13. “ก�รสำ�รองสินค้�เกษตร : เพื่อคว�ม
มั่นคงท�งอ�ห�รหรือก�รทุ่มตล�ด และบทบ�ทของ อ�เซียน”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 132 วันอังค�รที่ 1 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 หน้� 2
คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  14. “สัญญ�ท�งอิเล็กทรอนิกส์กับโอก�ส 
ท�งก�รค้�ของอ�เซียน (1)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 134 วันอังค�ร
ที่ 15 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร�
รู้อ�เซียน
  15. “คว้�โอก�สจ�กเศรษฐกิจล�ว 2557 : 
ม้�มืดปีมะเมีย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: 
ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 135 วันอังค�รที่ 22 เมษ�ยน พ.ศ.
2557 หน้� 1 คอลัมน์ : อ�เซียน Business Forum



62
รายงานประจำาปี 2557

  16. “สัญญ�ท�งอิเล็กทรอนิกส์กับโอก�ส
ท�งก�รค้�ของอ�เซียน (จบ)” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 137 วันอังค�ร
ที่ 6 พฤษภ�คม พ.ศ.2557 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� 
รู้อ�เซียน
  17. “ก�รวิจัยและก�รพัฒน� : กุญแจแห่ง
คว�มก้�วหน้�ในอ�เซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 139 วันอังค�รที่ 20 
พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้
อ�เซียน
  18. “อ�เซียน : จุดหม�ยตล�ดท่องเที่ยว
กลุ่มฮันนีมูนและแต่งง�น” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 141 วันอังค�รที่ 3 
มิถุน�ยน พ.ศ. 2557 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  19. “สิงคโปร์ : กรณีศึกษ�คว�มสำ�เร็จ 
ท�งก�รค้�จ�กหลักนิติธรรม” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section:ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับที่ 143 วันอังค�รที่ 
17 มิถุน�ยน พ.ศ. 2557 หน้� 2 คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร�
รู้อ�เซียน
  20. “ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนกับเงินหยวน”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section :ASEAN+ ปีท่ี 
3 ฉบับที่ 147 วันอังค�รที่ 15 กรกฎ�คม พ.ศ. 2557 หน้� 2
คอลัมน์ : รู้เข� รู้เร� รู้อ�เซียน
  • หัวข้อข่าว /สกู๊ป 
  1. “ชี้ ACIA เอื้อลงทุน” ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3914 คอลัมน์ : 
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน ในวันศุกร์ที่ 25 ตุล�คม พ.ศ. 
2556
  2. “ไอทีดี ชี้พัฒน�คว�มส�ม�รถแข่งขัน
ตล�ดโลก” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 
5174 ในวันพุธที่ 30 ตุล�คม พ.ศ. 2556

  3. “ไทยหวังเปิดเออีซีดันสินค้�บริก�ร
สิ่งแวดล้อมรุ่ง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 
ฉบับที ่3927 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิก�ยน พ.ศ.2556
  4. “จี้สร้�งแบรนด์จดตร�ก�รค้�สร้�ง
มูลค่�เพิ่ม” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 
3948 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิก�ยน พ.ศ.2556
  5. “ส่องระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้” ตีพิมพ์ 
ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4012 ในวันศุกร์
ที่ 31 มกร�คม พ.ศ.2557
  6. “ไอทีดีส่องก�รค้�ช�ยแดนไทย-เขมร”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โลกวันนี้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3731 (256) 
ในวันศุกร์ที่ 31 มกร�คม - อ�ทิตย์ที่ 2 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.
2557
  7. “หนุนปล่อยกู้กัมพูช�พัฒน�ด่�น” ตีพิมพ์ 
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 27 ฉบับที่ 9262 ในวันศุกร์
ที่ 31 มกร�คม พ.ศ.2557
  8. “ผลศึกษ�หนุนเชื่อมฐ�นผลิตไทย-
กัมพูช�” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 27 ฉบับที่ 
9266 ในวันอังค�รที่ 4 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2557
  9. “เปิดประตูค้�ช�ยแดนไทย-กัมพูช�”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สย�มธุรกิจ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1473
ในวันที่ 8 - 14 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2557
  10. “ตัดถนนเลี่ยงเมืองอรัญ - ปอยเปต 
ปลุกค้�ช�ยแดนไทย - เขมรบูม” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐ�น
เศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2921ปี ในวันที่ 9 - 12 กุมภ�พันธ์ 
พ.ศ.2557
  11. “ไอทีดีเปิดผลวิจัย “ค้�ช�ยแดนไทย-
กัมพูช�” ส�รพัดโอก�ส อุปสรรค ก�รลงทุน” ตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ประช�ช�ติธุรกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4600 (3800) 
ในวันที่ 10 - 12 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2557
  12. “ไอทีดี ชี้ปัจจัยบวกค้�ไทย-เขมร”
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐ�นเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2921   
ในวันที่ 9 - 12 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2557
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กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

ï องค์กรร่วมจัดภายในประเทศ

 1. กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์

 2. สำ�นักพัฒน�ทุนและองค์กรก�รเงินชุมชน กรมก�ร

พัฒน�ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย

 3. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

(สิงห์บุรี ก�ญจนบุรี ก�ฬสินธุ์ จันทบุรี และ สุพรรณบุรี)

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

 4. สำ�นักนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และทคโนโลยี 

 5. คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วิทย�เขตศรีร�ช�

 6. คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วิทย�เขตศรีร�ช� 

 7. มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ คณะบริห�รธุรกิจ

 8. คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ 

 9. วิทย�ลัยสหก�ร มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

 10. คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

 11. ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

 12. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม

 13. สำ�นักง�นส่งเสริมอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์แห่งช�ต ิ

(องค์ก�รมห�ชน)

 14. สถ�บันไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ 

 15. สภ�องค์กรน�ยจ้�ง ผู้ประกอบก�รค้� และ 

อุตส�หกรรมไทย

 16. สภ�ผู้ส่งสินค้�ท�งเรือแห่งประเทศไทย

 17. สภ�อุตส�หกรรมจังหวัดก�ญจนบุรี

 18. สม�คมก�รค้�ไทย – ยุโรป

 19. หอก�รค้�จังหวัดอุดรธ�นี

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

อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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