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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ International Institute for Trade and 

Development (ITD) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 

(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินพันธกิจด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการลงทุนให้แก่ทรัพยากร

บุคคลของประเทศไทย และประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาค ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่ง

เสริมการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ส�าหรับปี 2561 ถือเป็นช่วงเวลาที่ก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของสถาบันฯ ด้วยมีการประกาศใช้พระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยว

กับการเปลี่ยนสังกัดของสถาบันฯ เป็นองค์การมหาชนภายใต้ก�ากับของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสถาบันฯ ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน

ภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบของกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างด เช่น การด�าเนินโครงการสร้างหุ้นส่วน

ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้�าโขง ซึ่งเป็นการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการภายใต้ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilita-

tion) โดยจัดร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานเครือข่าย นอกจากนี้แล้ว สถาบันฯ ยัง

ได้ด�าเนินภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง เป็นต้น 

 การด�าเนินภารกิจของสถาบันฯ ตลอดปีท่ีผ่านมาน้ันยังคงด�ารงเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางความเช่ียวชาญ

ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพทางการค้าและการพัฒนา โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม 

สัมมนา การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยร่วมมือ

กับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น องค์การการค้าโลก ( World Trade Organization: WTO)  

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาถือได้ว่า

สถาบันฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�าหนดไว้ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

ต่างๆ ดังที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการมุ่งมั่น ทุ่มเท     ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่จากทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณะ

กรรมการสถาบันฯ ที่ได้มอบนโยบาย ข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบันฯ 

มาโดยตลอด อีกทั้งขอชื่นชมในความตั้งใจ ความทุ่มเทอย่างเต็มก�าลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเสมือนก�าลังใจให้ชาว สคพ. ทุกคนเดินหน้าขับเคลื่อนการด�าเนินภารกิจต่อไปอย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต

(นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์)

ผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารผู้อำานวยการ





ในการประชมุแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพัฒนา 

(อังค์ถัด) (United Nations Conference on Trade and 

Development : UNCTAD) ครั้ งที่  10 ซ่ึงจัดข้ึนท่ี

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าการมีศูนย์เพื่อการวิจัยและฝึก

อบรมในระดบัภูมภิาคจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถของประเทศ

ก�าลังพัฒนาในการจัดการประเด็นด้านการค้าและการพัฒนา

ต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รัฐบาลไทย และ 

UNCTAD จึงได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน

ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

หรือ สคพ. (International Institute for Trade and Devel-

opment : ITD)  

สคพ. เป็นองค์กรของรฐับาลไทย มสีถานะเป็นองค์การมหาชน 

จดัตัง้ขึน้ตาม “พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบันระหว่างประเทศ

เพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544” โดยมี

ผลบงัคับใช้ เมือ่  วันที ่1 มิถนุายน พ.ศ.  2544 โดยมีผู้อ�านวย

การเป็นผูบ้รหิารกจิการของ สคพ. 

สคพ. จึงได้ถือก�าเนิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย 

และ UNCTAD ดงันัน้ สคพ. จงึเป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคัญ

ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศก�าลัง

พฒันา โดยสอดคล้องเชือ่มโยงและสนบัสนนุการด�าเนนิภารกจิ

ของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น โดย

ใช้กิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาวิจัยเป็น

เครือ่งมอืหลกัในการด�าเนนิงาน เพือ่ให้เกดิการพฒันาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น       ผู้ก�าหนดนโยบายและการเจรจา

การค้า รวมทัง้ผูป้ระกอบธรุกิจในภาคเอกชน ซึง่จะส่งผลให้เกิด

การเพิ่มศักยภาพในด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง จนสามารถผลักดันให้

ประเทศไทยก้าวไปสู ่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งนี้ สคพ. ยังให้การ

สนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ความเป็นมา
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อำานาจหน้าที่ 
สคพ. ได้เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตาม มาตรา 

6 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและ

ค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและ     การพัฒนา และด�าเนิน

กิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว ่างรั ฐบาลแห ่ งราชอาณาจักรไทยและองค ์การ

สหประชาชาตเิก่ียวกับสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและ

การพัฒนา

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 6 อ�านาจ

หน้าที่หลักของ สคพ. คือ การจัดการศึกษาอบรม และให้การ

สนับสนนุเพือ่การค้นคว้าวจิยัแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย ทั้งใน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การ

คลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

สามารถปฏบิตัิงานในหน้าทีไ่ด้อยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้ง

กบักระแสโลกาภวิตัน์และแนวทางการยกเลกิข้อจ�ากดัทางการ

ค้าต่างๆ

นอกจากนี้ สคพ. ยังมีหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในเร่ืองการ

ก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมร่วมกัน และ

มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่ง สคพ. จะเป็น

ศูนย์กลางในการจดัฝึกอบรม และสร้างกจิกรรมเสรมิศกัยภาพ

ต่างๆ ร่วมกับส�านกังานเลขาธกิารสหประชาชาติว่าด้วยการค้า

และการพัฒนา และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำาป ี25616



เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพทางการค้าและ
การพัฒนาที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์
VISSION

“
“
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เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงาน

วจิยัและงานวชิาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงนิ การ

คลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่

บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สร้างศักยภาพและความสามารถในการก�าหนดนโยบายด้าน

เศรษฐกจิและมาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมร่วมกนั ให้แก่

ประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความรู ้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงนิ 

การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วม

กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอด ให้แก่ประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนา

และสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

มรีะบบการพฒันาด้านการค้าและการพฒันาทีย่ัง่ยนืในภมูภิาค

และอนุภูมิภาค

พันธกิจ

M
IS

SO
N

GO
AL เป้าประสงค์

รายงานประจำาป ี25618



จดัการศึกษาอบรมและให้การสนบัสนนุเพือ่การค้นคว้าวจิยัแก่

บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยีด้านการ

ค้าระหว่างประเทศการเงนิ การคลงั การลงทนุการพัฒนา และ

รวมถึงสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระ

แสโลกาภิวัตน์และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ

ให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศก�าลงัพฒันาโดยเฉพาะในภมูภิาค

เอเชีย เพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพและความสามารถในการก�าหนด

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการก�าหนด

มาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพ

ต่างๆ ร่วมกบัส�านกังานเลขาธกิารสหประชาชาติว่าด้วยการค้า

และการพัฒนาและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

OB
JE

CT
IV

E วัตถุประสงค์
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ส�ำนักยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
(7 อัตรำ)

ผู้อ�านวยการส�านัก
 (1 อัตรา)

รายงานประจำาป ี256110



กลุ่มโครงการนโยบายการพัฒนาภูมิภาค
(ผู้จัดการกลุ่มโครงการ)

กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
(ผู้จัดการกลุ่มโครงการ)

โครงสร้างการบริหาร สคพ.

Organizational Chart

คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฏหมาย

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและล

ประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร สคพ.

ผู้อ�านวยการ สคพ.

รองผู้อ�านวยการ

(บริหาร) (1 อัตรา)

ผู้ตรวจสอบภายใน (1)

กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

กลุ่มงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

กลุ่มโครงการนโยบายการค้าการลงทุน
(ผู้จัดการกลุ่มโครงการ)

กลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้
(ผู้จัดการกลุ่มโครงการ)

กลุ่มโครงการวิจัยนโยบายการค้า
(ผู้จัดการกลุ่มโครงการ)

กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน
(ผู้จัดการกลุ่มโครงการ)

กลุ่มงานบริการวิชาการ
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม
การค้าและการพัฒนา

(ผู้จัดการศูนย์)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

กลุ่มงานสารสนเทศ
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(ผู้จัดการกลุ่มงาน)

นักบริหารการเงิน
2 อัตรา (ว่าง 1)
นักบัญชี
1 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 อัตรา
นักวิเคราะห์งบประมาณ
1 อัตรา
นักบริหารงานทั่วไป
1 อัตรา (ว่าง 1)

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 อัตรา
นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
1 อัตรา (ว่าง)

นักบริหารงานพัสดุ
2 อัตรา (ว่าง 1)
นักบริหารงานทั่วไป
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
2 อัตรา

เลขานุการบริหาร
1 อัตรา
นักสื่อสารองค์กร
1 อัตรา
นักบริหารงานทั่วไป
1 อัตรา (ว่าง)

เลขานุการบริหาร
1 อัตรา
นักสื่อสารองค์กร
1 อัตรา
นักบริหารงานทั่วไป
1 อัตรา (ว่าง)

นักบริหารโครงการ
2 อัตรา (ว่าง 1)
นักบริหารงานทั่วไป
1 อัตรา

นักวิจัย
3 อัตรา

นักวิจัย
2 อัตรา

นักบริการวิชาการ
1 อัตรา (ว่าง)
นักบริหารงานทั่วไป
1 อัตรา (ว่าง)

นักวิจัย
2 อัตรา (ว่าง 2)

นักบริหารโครงการ
3 อัตรา (ว่าง 1)

นักบริหารโครงการ
3 อัตรา (ว่าง 1)

นักทรัพยากรบุคคล
2 อัตรา (ว่าง 1)
นักกฎหมาย
1 อัตรา

ส�ำนักยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
(7 อัตรำ)

ผู้อ�านวยการส�านัก
 (1 อัตรา)

ส�ำนักบริหำร

(9 อัตรำ)

ผู้อ�านวยการส�านัก

(1 อัตรา)

ส�ำนักผู้อ�ำนวยกำร

(6 อัตรำ)

ผู้อ�านวยการส�านัก 

(0 อัตรา)

ส�ำนักควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

(5 อัตรำ)

ผู้อ�านวยการส�านัก

(1 อัตรา)

ส�ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

ทำงกำรค้ำและกำรพัฒนำ

(7 อัตรำ)

ผู้อ�านวยการส�านัก 

(1 อัตรา)

ส�ำนักพัฒนำและ

ส่งเสริมกำรวิจัย

10 อัตรำ

ผู้อ�านวยการส�านัก 

(1 อัตรา)

รองผู้อ�านวยการ

(วิชาการ) (1 อัตรา)
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คณะกรรมการ สคพ.

ดร.วัฒนำพร ระงับทุกข์   

ประธำนกรรมกำร

นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วงอำยุ 56 - 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงำนที่ส�ำคัญ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

  รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (2558 - 2560)

  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2555 - 2558)

  ผู้อ�านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. (2550 - 2557)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ช่วงอำยุ 56 - 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ Master of Business Administration, Oklahoma City University (U.S.A.)

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

กำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาราจักร (วปอ. รุ่นที่ 51) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ อธิบดีกรมการค้าภายใน

 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

  ที่ปรึกษาการพาณิชย์
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นำงบุษบำ มำทแล็ง

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

นำยสมชัย สัจจพงษ์์

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ช่วงอำยุ 56 - 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan 

 Master of Arts (Political Science), University of Michigan

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 51) ส�านักงาน ก.พ.

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาร์กา 

 อธิบดีกรมยุโรป

 ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง

ช่วงอำยุ 56 - 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Ohio State University

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Ohio State University

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

 กรรมการคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายการคลัง

 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง

 บรรณาธิการ ที่ปรึกษา วารสารการเงินการคลัง

 อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ Ohio State University

รายงานประจำาป ี256114



ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออำภรณ์ 

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษำจรูญโรจน์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงอำยุ 56 - 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and

 Medicine, UK

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)

 Director Certification Program (DCP 110) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�านวยการมูลนิธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ช่วงอำยุ 60 - 65 ปี

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาโท วิศวกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ผู้จัดการส�านักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

  ส�านักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
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ศำสตรำจำรย์ กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์  จิรำธิวัฒน์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�านวยการเครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ

ช่วงอำยุ 60 - 65 ปี

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาเอก Doctorat de 3e cycle es Sciences Economiques,

 Universite de Paris I–Pantheon–Sorbonne, France

 ประกาศนียบัตร D.E.A en Sciences Economiques, 

 Universite de Paris I-Pantheon-Sorbonne, France

 ปริญญาโท Maitrise es Sciences Economiques, Universit d’Aix Marseille, France

 ปริญญาตรี License es Sciences Economiques, Universit d’Aix Marseille, France

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้อ�านวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้อ�านวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�านวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

ช่วงอำยุ 56 - 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ Ph.D. (Economics), University of Toronto, Canada

 M.A. (Economics), ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง ในคณะกรรมการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายงานประจำาป ี256116



นำยกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดำ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยกฤษฎำ เปี่ยมพงศ์สำนต์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ช่วงอำยุ 50 - 55 ปี

ประวัติกำรศึกษำ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), Cornell University, USA.

 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 (วตท.)

 Advance Management Program, Harvard University

 Executive Development Program, Columbia University

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จ�ากัด

 กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

 ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กกร.

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ช่วงอำยุ 60 - 65 ปี

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี BA., University of Western Australia

 ปริญญาโท MPPA, Center for Development, University of Wisconsin at Madison

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ ที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป

 ที่ปรึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก 

 ประธานคณะกรรมาธิการการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก

 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาเอก Doctorat de l’ Unniversite’ de Robort,

 Schuman de Strasbourg (Nouveau Regime)

 Université Robert Schuman de Strasbourg, France

 ปริญญาโท Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.)

  : Droit International), Unniversite’ de Strasbourg III, France

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะอนุกรรมการ FTA สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 รองผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

 ผู้อ�านวยการสถาบันธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวง

มหาวิทยาลัย

 ผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาป ี256118



รายนามคณะอนุกรรมการ

ศำสตรำจำรย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
ประธานอนุกรรมการ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรณพ วิยกำญจน์
อนุกรรมการ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษำจรูญโรจน์
อนุกรรมการ

นำยฤทธิ์ ศยำมำนนท์
อนุกรรมการ

นำงนันทำ อนะมำน
อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภำยใน สคพ.
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ 

ศำสตรำจำรย์ กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์  จิรำธิวัฒน์ประธำน

อนุกรรมการ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษำจรูญโรจน์

อนุกรรมการ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

อนุกรรมการ

นำยกฤษฎำ เปี่ยมพงศ์สำนต์

อนุกรรมการ

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง

อนุกรรมการ

นำงสำวพิมพ์ชนก วอนขอพร

อนุกรรมการ

ดร.สุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์

อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร

อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยกำร สคพ.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�ำนวยกำร (วิชำกำร)

เลขานุการ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้

ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะอนุกรรมการ

นำยกฤษฎำ เปี่ยมพงศ์สำนต์

ประธานอนุกรรมการ

นำยธนู ขวัญเดช

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อนุกรรมการ

นำยโภไคย ศรีรัตโนภำส

อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยกำร สคพ.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�ำนวยกำร (บริหำร)

อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร

เลขานุการ

นำยกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดำ

ประธานอนุกรรมการ

นำงนิตย์ โรจน์รัตนวำณิชย์

อนุกรรมการ

ศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

อนุกรรมการ

นำยโกมล จิรชัยสุทธิกุล

อนุกรรมการ

นำยโชคชัย สิทธิผลกุล

อนุกรรมการ

นำยชูเกียรติ รัตนชัยชำญ

อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยกำร สคพ.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�ำนวยกำร (บริหำร)

เลขานุการ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย

รายงานประจำาป ี256120



รายนามคณะอนุกรรมการ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษำจรูญโรจน์

ประธานอนุกรรมการ

นำยกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดำ

อนุกรรมการ

นำงนิตย์ โรจน์รัตนวำณิชย์

อนุกรรมการ

นำยกรีฑำ สพโชค

อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยกำร สคพ.

อนุกรรมการ

รองผู้อ�ำนวยกำร (บริหำร)

เลขานุการ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยำกรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของสถาบัน

ระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา   ได้รบัแต่งต้ังตาม

ค�าสั่งสถาบันฯ ที่ 16/2560 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 

ประกอบด้วยอนุกรรมการอิสระ ด้านต่างๆ และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ 

วงศ์บุญสิน เป็นประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วรณพ วิยกาญจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษา

จรูญโรจน์ นายฤทธิ์ ศยามานนท์ และนางนันทา อนะมาน

เป็นอนุกรรมการและนายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน 

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะอนกุรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการ

ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการสถาบันฯ และตามระเบียบสถาบันฯว่าด้วยการ

ตรวจสอบภายใน สรปุผลการปฏบิตังิานในสาระส�าคญัมดีงันี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำาปีของสถาบันฯ

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจ�าปีร่วมกบัหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบรหิาร เพือ่

ให้ค�าแนะน�าและข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์กบัหน่วยงาน เพือ่

ให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน ทนักาล ตามนโยบาย

บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบยีบและประกาศท่ีเกีย่วข้องของสถาบนัฯ เพือ่ให้ผูบ้รหิาร

เกิดความมั่นใจและเชื่อถือได้ในการใช้ข้อมูลทางการเงินและ

รายงานทางบัญชี คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน

ผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน

ของสถาบันฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครฐัและสามารถน�าส่งให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ได้ภายในก�าหนดระยะเวลา รวมทั้งการบริหารงบประมาณ

และการบริหารการเงินได้ควบคุมดูแลให้มีความครบถ้วน 

ถูกต้องและมีสภาพคล่อง รวมทั้งการบริหารเงินสดให้เกิด

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง

สอบทานและประเมนิผลจากรายงานของคณะท�างานเกีย่ว

กับการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจ

ว่า สถาบนัฯมกีารควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

อย่างเพียงพอและเหมาะสม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในและการบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องตามแนวทาง

การจดัวางระบบการควบคมุภายในและการประเมนิผลการ

ควบคุมภายในของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3. สอบทานการปฏิบติังานและการดำาเนนิงานของ
สถาบันฯ

สอบทานการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการ

ปฏิบัตงิานเป็นไปตามแผนงาน การบรหิารงบประมาณ การ

บรหิารการเงนิ การบรหิารพสัด ุรวมทัง้การบรหิารงานด้าน

อื่นๆ มีการปฏิบัติงานและการด�าเนินงานเป็นไปตาม

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติคณะ

กรรมการสถาบันฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด�าเนินงาน ทั้ง

ด้านประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความคุม้ค่า เพือ่ให้สถาบนัฯ 

สามารถด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีการใช้จ่าย

เงินเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ก�าหนดไว้
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 4. กำากับดูแลการตรวจสอบภายใน

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ให้เกิดความเป็นอิสระและเหมาะสม โดยพิจารณาและให้

ข้อเสนอแนะกบัแผนงานการตรวจสอบ การรายงานผลการ

ตรวจสอบ ซึง่จะช่วยให้การตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัิ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบภายในเป็นทีย่อมรบั ท�าให้การปฏบิติังานและการ

ด�าเนนิงานโดยรวมของสถาบนัฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสิทธผิลและประหยดั รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิติั

งานผู ้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบ

ภายในได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้

ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปฏบิติังานตรวจสอบภายในของ

สถาบันฯเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ระเบียบสถาบันฯว่าด้วยการตรวจสอบภายในและ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันฯ ถือปฏิบัติตามนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รายงานทางการเงินและการ

บญัชแีสดงข้อเทจ็จรงิในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัครบถ้วน ถกู

ต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ มตคิณะรัฐมนตรแีละนโยบายท่ีคณะกรรมการสถา

บันฯก�าหนด รวมท้ังไม่พบว่ามปีระเดน็เกีย่วกับความขดัแย้ง

(ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน)

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนงบประมำณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 52,299,900.00 บำท จ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยที่ได้รับ ดังนี้

งบบุคลากร จ�านวน  14,967,500.00  บาท คิดเป็น 29%

งบด�าเนินงาน จ�านวน  10,620,600.00  บาท คิดเป็น 20%

จัดศึกษาอบรม จ�านวน  12,355,000.00  บาท คิดเป็น 24%

จัดประชุม/สัมมนา จ�านวน    5,354,000.00  บาท คิดเป็น 10%

บริการวิชาการ จ�านวน    9,002,800.00  บาท คิดเป็น 17%
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 34,063,650.00 บำท จ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยที่ได้รับ ดังนี้

งบบุคลากร จ�านวน    8,645,500.00  บาท คิดเป็น 25%

งบด�าเนินงาน จ�านวน  15,843,900.00  บาท คิดเป็น 47%

จัดศึกษาอบรม จ�านวน    7,598,200.00  บาท คิดเป็น 22%

จัดประชุม/สัมมนา จ�านวน    1,976,050.00  บาท คิดเป็น   6%

บริการวิชาการ จ�านวน                 -    บาท คิดเป็น   0%
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบเงินสนับสนุนจำกภำยนอก (งบเงินรำยได้) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 8,118,000.45 บำท จ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยที่ได้รับ ดังนี้

งบบุคลากร จ�านวน        50,000.00  บาท  คิดเป็น   0.62%

งบด�าเนินงาน จ�านวน      450,000.00  บา ท คิดเป็น   5.54%

จัดศึกษาอบรม จ�านวน    1,236,656.55  บาท  คิดเป็น 15.23%

จัดประชุม/สัมมนา จ�านวน                 -    บาท  คิดเป็น       0%

บริการวิชาการ จ�านวน    6,381,344.90  บาท  คิดเป็น 78.61%
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ทุกแหล่งงบประมำณ) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 94,481,550.45 บำท จ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำยที่ได้รับ ดังนี้

งบเงินอุดหนุนประจ�าปี  จ�านวน  52,299,900.00  บาท คิดเป็น 55%

(งบประมาณแผ่นดิน)

งบเงินอุดหนุนประจ�าปี คงเหลือ จ�านวน  34,063,650.00  บาท คิดเป็น 36%

(งบเงินทุนสะสม) 

งบเงินรายได้  จ�านวน    8,118,000.45  บาท คิดเป็น 9% 
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แผนภูมิแสดงงบประมำณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
นับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถำบัน 2546 – 2561

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรนับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบันฯ  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 5.0000 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 13.7210 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 14.7290 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 18.7119 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 36.3962 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 42.0566 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 42.2668 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 42.3232 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 49.5641 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 75.8308 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 44.4616 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 36.3997 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 39.6230 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 51.6993 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 71.4426 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52.2999 ล้านบาท
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แนวทางการดำาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ มุ่ง

เน้น 4 ยุทธศาสตร์ คือ

แนวทำงกำรด�ำเนินยุทธศำสตร ์ เพื่อพัฒนาให้ สคพ. เป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้าน

การพัฒนาการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนในภูมิภาค จ�าเป็นต้องส่งเสริมภารกิจงานในภูมิภาค

และอนุภูมิภาคในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น โดยจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานของ สคพ. มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาอัน

สัน้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก และมเีนือ้หาท่ีทนัสมยั เชงิลกึ ได้รบั      การสังเคราะห์ 

ประมวลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาวิชาการที่มาจากแหล่งต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

และ รอบด้าน นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นช่องการสื่อสารการท�างาน

ร่วมกับกระทรวง หรือหน่วยงานหลักของรัฐบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่ายใน

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 

สคพ. จะต้องทบทวนบทบาทเพือ่สร้างแบรนด์ สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ บนมาตรฐานในระดบั

สากลเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิทัง้ในด้านบคุลากร วทิยากร และนกัวจิยัของ สคพ. 

ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมชีือ่เสยีง โดยมช่ีองทางการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง

ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน

การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

01
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แนวทำงกำรด�ำเนนิยทุธศำสตร์ เน่ืองจากวตัถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การได้ก�าหนดประเด็น

เรือ่งการ  ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลงัพฒันาโดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชีย เพือ่สร้างเสรมิ

ศักยภาพและความสามารถในการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการ

ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายทีส่อดคล้องกับนโยบายดงักล่าวได้ สคพ. จงึต้องมกีารประมวล

ผลงานทางวิชาการ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึง

ประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues) มีการน�ามาปรับปรุงข้อมูลใหม่ ให้เป็นปัจจุบัน 

ครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณาการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับเครือข่าย (หน่วยงานภาค

รฐั มหาวิทยาลัย แหล่งข้อมลูวิชาการในต่างประเทศ) รวมไปจนถึงการร่วมเป็นสมาชิกวารสาร

วิชาการ ฐานข้อมูล ด้านงานวิจัยต่างๆ ตามส�านักพิมพ์ หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์เป็นองค์ความรู ้และพฒันาผลงาน

ดังกล่าวออกมาเป็นข้อเสนอแนะหรือกรอบแนวทาง     ในการก�าหนดนโยบาย ตลอดจนการ

ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายทีส่อดคล้องกบันโยบายดงักล่าว ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

สคพ. ต้องมีการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย 

ให้มากขึ้นผ่านความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อให้การบูรณาการเป็น

ไปอย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร

ค ว า ม รู้ เ พื่ อ น� า ไ ป ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์  

ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ 

(Emerging issues)

02
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

03
แนวทำงกำรด�ำเนินยุทธศำสตร์ สคพ. เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

รฐับาลไทยและองค์การสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) โดย “พระราชกฤษฎกีา

จัดต้ังสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544” 

ซึง่กรอบการให้บรกิารงานวชิาการต่างๆของ สคพ. จ�าเป็นต้องยดึเนือ้หาขอบเขตภารกจิ

งานในปัจจุบันของ UNCTAD ได้แก่ นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศที่มีการ

พัฒนาน้อยที่สุด (Africa, Least Development Countries and Special 

Programmes), นโยบายเศรษฐกจิมหภาค ภาวะหนีส้นิและการระดมทุนเพือ่การพฒันา 

(Globalization and Development), การค้าระหว่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ 

(International Trade and Commodities), การลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ 

(Investment and Enterprise) และการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology and Trade Logistics) เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

และการบริหารจัดการองค์กร04

1. การค้าและการพัฒนาในบริบทของ UNCTAD (Flagship Report เช่น Trade and Development Report, World 
Investment Report, Technology and Innovation Report เป็นต้น)

2. วาระการพัฒนาภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (Post - 2015 Development Agenda): เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs)

3. อาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia), สปป.ลาว (Laos PDR),       เมียนมา (Myanmar), 
เวียดนาม (Vietnam)

4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

5. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค/อนุภูมิภาค และพหุภาคี

แนวทำงกำรด�ำเนินยุทธศำสตร์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

การบริหารจัดการองค์กร สคพ. จ�าเป็นต้องปรับพื้นฐาน และระบบการท�างาน

ภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ เช่น การปรบัโครงสร้าง การบรหิารภารกจิงานและ

ทรัพยากรบุคคลภายใน วางรากฐานและเร่งสร้างบุคลากรหลักขึ้นใหม่ การสร้าง

และส่งเสรมิการพัฒนาค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรท่ีดีภายใน ให้เกดิวธีิการด�าเนนิ

งานไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องร่วมกัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพันธกิจ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging 

Issues) ด้านการค้าและการพัฒนา คณะกรรมการ สคพ. จึงได้ก�าหนด   แนวทางการด�าเนินงานด้านวิชาการ (Area of Work) ดังนี้

พรฏ.จัดตั้ง แผนยุทธศาสตร์ การด�าเนินงาน
ด้านวิชาการ

1. จัดกำรศึกษำอบรมให้กำรสนับสนุน 
 เพื่อกำรค้นคว้ำวจิยัแก่บคุลำกรของ 
 ประเทศต่ำง ๆ  โดยเฉพำะในภมูภิำค 
 เอเชีย

2. สร ้ำงเสริมศักยภำพและควำม 
 สำมำรถในกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำน 
 เศรษฐกิจที่เหมำะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือ 
 ทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำค

4. เป็นศูนย์กลำงกำรจัดฝึกอบรมและ 
 กิจกรรมเสริมศักยภำพต ่ำง ๆ  
 ร่วมกับ UNCTAD

1. ส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงองค  ์
 ควำมรู้ด้ำนกำรค้ำและกำรพัฒนำ

2. พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรควำม 
 รู ้เพ่ือน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง 
 สอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่

3. ยกระดบัควำมร่วมมอืด้ำนวชิำกำร 
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

4. สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ 
 บุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร 
 องค์กร

1. กำรค้ำและกำรพฒันำในบรบิทของ  
 UNCTAD

2. POST - 2015

3. อำเซียนกับประเทศเพื่อนบ้ำน

4. กำรพัฒนำด้ำนสังคมกำรศึกษำ 
 และวัฒนธรรม

5. มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับ 
 กำรค้ำและกำรพัฒนำ
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ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุปผลประเมิน

(ภำพรวม)

คะแนน

 ITA

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 86.43

องค์ประกอบ

กำรประเมิน
เป้ำหมำย

สรุปผล

ประเมิน
ประเด็นกำรประเมิน

ผลกำร

ด�ำเนินงำน

หมำยเหตุ

(ผลประเมินรำย

องค์ประกอบ)

1. Function 

Base

1.1 มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและสังคม

1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้

เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ

1.2 จ�านวนผลงานวิจัย

1.3 ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับเครือ

ข่ำยในต่ำงประเทศและมีกิจกรรมร่วม

ด�ำเนินกำร (มำกกว่ำ 1 ปี)

1.3.1 จ�านวนความร่วมมือด้านวิชาการ

กับเครือข่ายในต่างประเทศและมี

กิจกรรมร่วมด�าเนินการ (มากกว่า 1 ปี)

1.3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนิน

งานตามแผน

1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผน

1.4 จ�ำนวนองค์ควำมรู้ของ UNCTAD 

หรือและหน่วยงำนในภูมิภำคและอนุ

ภูมิภำค ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นขอบเขต

งำนวิจัยหรือเนื้อหำกำรฝึกอบรม

 

167.95 ล้านบาท

10 องค์กร/ หน่วย

งาน

6.48 ล้านบาท

วิจัย 9 เรื่อง

ตีพิมพ์ 8 บทความ

5 ความร่วมมือ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

7 องค์ความรู้

445.80 ล้านบาท

10 องค์กร/ หน่วย

งาน

7.61 ล้านบาท

วิจัย 9 เรื่อง

ตีพิมพ์ 8 บทความ

5 ความร่วมมือ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 85

9 องค์ความรู้

-

สูงกว่าเป้าหมาย
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องค์ประกอบ

กำรประเมิน
เป้ำหมำย

สรุปผล

ประเมิน
ประเด็นกำรประเมิน

ผลกำร

ด�ำเนินงำน

หมำยเหตุ

(ผลประเมินรำย

องค์ประกอบ)

2. Agenda 

Base

3.  Area Base

4. Innovation 

Base

2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ

แก่ประชำชน

2.1.1 ร้อยละการด�าเนินการตาม

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น

ส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์*

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

4.1 ระดับควำมส�ำเร็จของ

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจและ

พัฒนำกำรให้บริกำร

4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำม

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน

4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำร

4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม

ขององค์กำรมหำชน

เรื่อง Virtual Expert Network 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

ร้อยละ 80 

และองค์การมหาชน

เสนอรายงานผล

การปรับปรุงงาน

ตามผลการส�ารวจ

ของปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2560           

ต่อคณะกรรมการ

องค์การมหาชน 

ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ร้อยละ 96

4  คะแนน

ด�าเนินการตามข้อ

เสนอขององค์การ

มหาชนร้อยละ 100

จัดท�า   Infrastruc-

ture และเตรียม

ความพร้อมของ

ระบบ

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นส�าคัญ

ต้องชี้แจง

-

ร้อยละ 86.11

ร้อยละ 89.63

4.3875 คะแนน

ด�าเนินการตามข้อ

เสนอขององค์การ

มหาชนร้อยละ 100

จัดท�า Infrastructure 

และเตรียม     ความ

พร้อมของระบบ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
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หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 หากองค์การมหาชนใดไม่มีประเด็นส�าคัญต้องชี้แจง ให้ถือว่ามีการด�าเนินงานตามเป้าหมาย

ผลประเมินรำยตัวชี้วัด   หมายถึง ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)

       หมายถึง ผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

สรุปผลประเมิน หมำยถึง ระดับคุณภำพ  เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรด�ำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย 

 ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน      

ภำพรวม                   หมายถึง  ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ

 ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต�่ากว่า 

 เป้าหมาย     

 หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน อยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายใน 

 องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  

 (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

                  ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน  A  มีผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Base

องค์ประกอบ

กำรประเมิน
เป้ำหมำย

สรุปผล

ประเมิน
ประเด็นกำรประเมิน

ผลกำร

ด�ำเนินงำน

หมำยเหตุ

(ผลประเมินรำย

องค์ประกอบ)

5.  Potential  

Base

เรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการภาครัฐ (รองรับ

ระบบ e-Payment ภาครัฐ)

5.1 กำรจัดท�ำและด�ำเนินกำรตำม

แผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกร

แบบก้ำวกระโดด ระยะ 5 ปี 

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565)   

สอบทานกระบวน

งานวิเคราะห์ความ

แตกต่าง และ

แนวทางการปรับปรุง

ด�าเนินการตามแผน

พัฒนาองค์กรและ

บุคลากร ร้อยละ 100

ผลวิเคราะห์สอบทาน

กระบวนงานและ

แนวทางพฒันาส�าหรบั 

สคพ.

ด�าเนินการตามแผน

พัฒนาองค์กรและ

บุคลากร  ร้อยละ 

100

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) หรือ สคพ. มีบทบาทภารกิจในการให้การศึกษาอบรม

และ ค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และด�าเนิน

กจิกรรมอืน่ทีส่อดคล้องกบัความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืระหว่าง 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับที่ประชุมแห่งสหประชาชาติว่า

ด ้วยการค้าและการพัฒนา (อังค ์ถัด) (United Nations 

Conference on Trade and Development : UNCTAD) 

ในปี พ.ศ. 2561 สคพ. ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านหนงัสอืพมิพ์ 

จ�านวนทัง้ส้ิน 125 บทความ  เผยแพร่ผลงานวจิยัผ่านวทิย ุจ�านวน 

3 ครั้ง จัดกิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนา จ�านวน 18 ครั้ง มี

ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,712 คน แบ่งเป็น บุคลากรทางการศึกษา มีผู้

เข้าร่วมการฝึกอบรมจ�านวน 2,398 คน และบุคลากรอื่นๆ มีผู้เข้า

ร่วมการฝึกอบรมจ�านวน 314 คน 

สคพ. ได้ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ จ�านวน 10 องค์กร/

หน่วยงาน ในการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือพัฒนาความร่วมมือ ในการ

ด�าเนินงานของเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้าและพัฒนาอนุ

ภูมิภาค ในการจัดกิจกรรม อาทิ

1. ร่วมกับ International Trade Centre (ITC) จัดกิจกรรม

กำรฝึกอบรมในหวัข้อเรือ่ง “Trade Facilitation for Women 

in CLMVT Cross-Border Trade: Policy Action 

Workshop” ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้ประกอบการค้ารายย่อยตามเขตชายแดนท่ีด�าเนิน

การโดยผูห้ญิง มุง่หวงัให้เป็นการสานต่อแผนแม่บทอาเซยีน 2015 

ซึง่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการผูห้ญิงในภมูภิาคมโีอกาสในการสร้าง

รายได้ เพิ่มขึ้น 

2.ร่วมกับ The United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asian 

Development Bank (ADB), BIMSTEC Secretariat, 

United Nations Development Programme (UNDP) และ 

CUTS International จัดกิจกรรม “BIMSTEC Regional 

ผลการดำาเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Integration Policy Dialogue Workshop” ระหว่างวันท่ี  

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม UNESCAP ในการ

พฒันากรอบความร่วมมอื BIMSTEC ให้ไปสูค่วามร่วมมอืทีเ่ป็นรูป

ธรรม เพ่ือผลกัดันต่อเนือ่งในมติกิารพฒันาภาคสังคมและเศรษฐกจิ

ที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกกรอบการร่วมมือของ ASEAN เป็นต้นแบบ 

3. ร่วมกับ Asian Development Bank Institute (ADBI) 

จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรระดับ ภูมิภำค เรื่อง 

“แนวทำงเลือกใหม่ในกำรบริหำรกำรเงินและกำรคลังในยุค 

SDG 2030 (ADBI-ITD Alternative Funding and Fisical 

Policy for SDG 2030)” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 

2561 เพือ่น�าเสนอแนวทางใหม่ในการวางแผนและการบรหิารการ

คลงัและการลงทนุทีย่ัง่ยนื โดยหวงัว่าจะน�าไปสูก่ารขบัเคล่ือนการ 

พัฒนาการลงทุนในภูมิภาคได้มีโอกาสขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ  

4. ร่วมกบั Imperial College, CPC Corporation, National 

University of Singapore (NUS) และ KISDA จัดกิจกรรม

กำรฝึกอบรมเชิงนโยบำย “Building Entrepreneurial 

Ecosystem. A Review of Region South Development” 

ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2560 เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน 

และความคืบหน้าของประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนใน

การพฒันาผูป้ระกอบการรายย่อยใหม่ตามแนวทางการพฒันาของ 

UNCTAD, ESCAP และ Global Entrepreneurship and 

Development Index (GEDI) โดยศึกษากรณีตัวอย่างจาก

ประเทศ ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในแต่ละภมูภิาค เช่น เอเชยี แอฟรกิา 

และยุโรป พร้อมวางแผนพัฒนากลุ่มดังกล่าวให้สามารถต่อยอด

การ ด�าเนินงานต่อไปได้

5. ร่วมกับ Cambodia Development Council (CDC) 

จัดกำรสัมมนำเรื่อง Key Strategies to Maximizing SEZ 

benefits Cambmodia’s IDP: Deploying Cluster 

Strategies Development in Special Economic Zone” 

เมื่อวันท่ี 11-13 มีนาคม 2561 ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วม

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของนโยบายด้านการค้าและการลงทุน
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ในมิติกลยุทธ์

แบบ Cluster และร่วมแสวงหาแนวทาง นโยบายระหว่างประเทศ

ที่เหมาะสมร่วมกัน

สคพ. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำาเนิน
ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ  เ ป ็ น เ งิ น ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 
7,618,000.45 บาท (เจด็ล้านหกแสนหนึง่หมืน่
แปดพันบาทสี่สิบห้าสตางค์) แบ่งออกเป็น 

1. ได้รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายจาก United Nations Conference 

on Trade and Development: UNCTAD ในการด�าเนินโครงการ

ฝึกอบรมระดับภูมิภาคการพัฒนาและยกระดับแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์และการค้าในบริบทเศรษฐกิจ 4.0 ของภูมิภาคและ

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอื่น ๆ จ�านวนเงิน 1,236,656.55 บาท

  

2. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากส�านักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน ในการด�าเนินโครงการศูนย์ความร่วมมือด้าน พลังงาน

ระหว่างประเทศ จ�านวนเงิน 2,094,400.00 บาท

3. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสรมิการลงทนุ ในการด�าเนนิโครงการจดัจ้างทีป่รกึษา เพือ่ด�าเนนิ

การพัฒนานักลงทุนไทย จ�านวน 4,286,943.90 บาท

ในปีงบประมำณ 2561 สคพ. ได้ด�ำเนินโครงกำรวิจัย จ�ำนวน 9 

เรื่อง รำยละเอียดดังนี้

1. โครงการการศกึษาโอกาสและการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก

ทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT

2. โครงการนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบ

นโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

3. โครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศสมาชิก อาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก 

(Global Value Chain)

4. โครงการศึกษาจัดท�าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส�าหรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน 

 

5. รายงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานทดแทนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

6. รายงานวิจัยประกอบการศึกษาลู่ทางการลงทุน : อินโดนีเซีย

7. รายงานวิจัยประกอบการศึกษาลู่ทางการลงทุน : มาเลเซีย

8. รายงานวิจัยเชิงนโยบายด้านการพฒันาการค้าชายแดนไทย – 

สปป.ลาว

9. Pivoting Towards A Development Friendly and 

Inclusive IIA Regime: An Asia-Pacific Appraisal

และได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการหรือหนังสือ จ�านวน 8 

บทความ ประกอบด้วย

1. Thailand Economic & Business Review เรื่อง กลยุทธ์การ

ลงทุนระหว่างประเทศภายใต้แนวคดิไทยแลนด์พลสัวนั (Thailand 

Plus One) ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 November 2017 หน้า 22-25 

2. Thailand Economic & Business Review เรือ่ง แนวทางการ

จดัเก็บภาษอีย่างมปีระสิทธภิาพในยคุเศรษฐกจิดจิทัิล ปีที ่13 ฉบบั

ที่ 12 December 2017 หน้า 20-25 

3. ฟอร์บสไทยแลนด์ เรือ่ง โอกาสและผลกระทบภายใต้ความริเร่ิม 

“Belt and Road”, January 2018หน้า 20-21.

4. Thailand Economic & Business Review เร่ืองนโยบาย

พลังงานทดแทนอาเซียน: กรณีศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ ปีที่ 14 

ฉบับที่ 1 January 2018 หน้า 34-37

5. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 

Thailand Institutional Framework for FTA Negotiation, 

Volume 8, Issue 3, August 2018 

6. National University of Laos, Financial Role in Supporting 

the Sustainable Development Goals in ASEAN, Scientific 
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Journal Volume 14, December 2018.

7. National University of Laos, Trade liberalization under 

the Greater Mekong Subregion Economic Cooperation 

on achieving the Sustainable Development Goals in 

Thailand

8. National University of Laos, Analysis of the effects and 

utilization of agreements and cooperative frameworks 

related to economics and international trade in ASEAN 

community, Scientific Journal Volume 14, December 

2018.

สคพ. ได้มีการด�าเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการกับ 5 หน่วย

งานภายในประเทศ และมีการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของ

ประเทศเพื่อนบ้าน 3 หลักสูตร

1. World Trade Organization (WTO) โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตรนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศ ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (Regional Trade 

Policy Course) โดยจดักจิกรรมการฝึกอบรมหลกัสตูร Regional 

Trade Policy Course (RTPC) ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 24 

พฤศจิกายน 2560  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดย

ประเทศไทยได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพร่วมกับ WTO ในการจัดฝึก

อบรม RTPC ซึ่งเป็นโอกาสส�าคัญให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทย    

ในการเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้

ความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับความตกลง บทบาทหน้าที่ ระเบียบขั้น

ตอนการด�าเนนิงาน การค้นคว้าและใช้ ข้อมลูของ WTO โดยเฉพาะ

กฎเกณฑ์ WTO รวมถึงการท�าความรู้จักและสร้างเครือข่าย กับผู้

เข้าร่วมปฏบัิตงิานในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบั WTO จากประเทศอืน่ด้วย 

(ประเทศละ 1 คน) จ�านวน 29 ประเทศ รวม32 คน

ความร่วมมือ ผลการด�าเนินการ
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2. United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD)

Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

ร่วมกับ UNCTAD จ�านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม รายละเอียด

ดังนี้

2.1 โครงกำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคหลักสูตรกรอบนโยบำย

ควำมเป็นผู ้ประกอบกำร (Entrepreneurship Policy 

Framework) ได้แก่ 

 • กจิกรรมการฝึกอบรมเชิงนโยบาย Building Entrepreneurship 

Ecosystem  A review of Region South Development 

ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เพื่อประมวลความคืบหน้า

ของประเทศก�าลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชยีและอาเซยีนในการพัฒนา 

ผู ้ประกอบการรายย ่อยใหม ่ และการจัดอันดับ Global 

Entrepreneurship Development Index (GEDI) ซึง่จะวเิคราะห์

ประเด็นส�าคัญ ๆ  ที่แต่ละประเทศจะต้องปรับปรุงต่อเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในปี 2030 โดยน�ากรอบการพัฒนา

เรือ่งนวตักรรมและผูป้ระกอบการรายย่อยของ ESCAP มาประมวล

และบูรณาการ เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนา ผู้ประกอบ

การใหม่ของภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาต่อยอดกับกลุ่ม South-

South ในอนาคต

2.2 โครงกำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ

ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบกำรลงทุนที่ยั่งยืน 

(Sustainable Investment and Funding Framework) 

ได้แก่ 

• กิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมเรื่อง “Asia – 

Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing 

The Existing Stock of Treaties” ระหว่างวันท่ี 19-23 กุมภาพนัธ์ 

2561 เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่เรื่องกฎหมาย การลงทุน

ระหว่างประเทศในการปฏริปู IIA ระยะ 2 พร้อมเผยแพร่ความ คบื

หน้าและประเด็นอุบัติใหม่เรื่องการปฏิรูปการลงทุนระหว่าง

ประเทศและการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างรัฐกับนักลงทุน 

• กิจกรรมอบรมและสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “Regional 

Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Goal 

Projects” ระหว่าง วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสวิ

สโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความคืบหน้าและ

ประเด็นอุบัติใหม่เรื่องการปฏิรูป การลงทุนระหว่างประเทศและ

การระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างรัฐกับนักลงทุน รวมถึงการ

พัฒนานโยบายการลงทุนยุคใหม่ภายใต้กรอบการลงทุนที่ ยั่งยืน 

อาทิ บทบาท IPA และ OIA

ความร่วมมือ ผลการด�าเนินการ
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International Trade Centre (ITC)

World Bank

Asian Development Bank Institute (ADBI)

ร่วมกับ ITC จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์เพือ่ส่งเสรมิการ พัฒนาในภมิูภาคลุม่แม่น�า้โขงตอนล่างอย่าง

ยั่งยืน (Trade Facilitation for Women in CLMVT Cross-

Border Trade) โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง 

“Trade Facilitation for Women in CLMVT Cross-Border 

Trade: Policy Action Workshop ” โดย สคพ. ด�าเนินโครงการ

ร่วมกับ ITC เมื่อวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม อโนมา

แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าราย

ย่อยตามเขต ชายแดนที่ด�าเนินการโดยผู้หญิง มุ่งหวังให้เป็นการ

สานต่อแผนแม่บทอาเซียน 2015   ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

ผู้หญิงในภูมิภาคมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ร่วมกับ World Bank จ�านวน 1 โครงการ คือ “โครงการสัมมนา

เชิงวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยการมสี่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก 

(Global Value Chains: GVCs) ของ ประชาคมอาเซียน” โดยจัด

กิจกรรมจ�านวน 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม และ 

ประเทศไทย

ร่วมกับ ADBI ด�าเนินโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร

กรอบนโยบายความเป็น ผู้ประกอบการ โดยจัดกิจกรรมการฝึก

อบรมเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคเรือ่ง “แนวทางเลอืกใหม่ในการ

บริหารการเงินและการคลังในยุค SDG 2030 (ADBI-ITD 

Alternative Funding and Fiscal Policy for SDG 2030)” 

ระหว่างวนัท่ี  30 กนัยายน - 1 ตลุาคม 2561 เพือ่น�าเสนอแนวทาง

ในการวางแผนและการบริหารการคลงัและการลงทนุทีย่ัง่ยนื  โดย

หวังว่าจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการลงทุนในภูมิภาคได้

มีโอกาสขยายตัว อย่างเต็มศักยภาพ

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

ผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินการ
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สคพ. ได้น�าเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบ Virtual Expert Network 
และ ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการภาครัฐ มีรายรายละเอยีด 
ดังนี้
1.Virtual Expert Network จัดท�า Infrastructure และเตรียมความพร้อมของระบบ โดยมีการด�าเนินการคือ 

 - การติดตั้งและพัฒนาโปรมแกรมส�าหรับระบบ Virtual Network 

 - จัดท�าและวางกลยุทธ์ (Automation and scaling) ของ search engine (SEO) และการบริหาร In-house SEO 

 - วางแผนและพัฒนาระบบเว็บไซต์และเว็บเพจให้ทันสมัยและปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

  - เชื่อมต่อ Google Analytics เพื่อการเก็บข้อมูลลักษณะการใช้งานของผู้เข้าชมระบบ Virtual Expert Network            

2.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ (รองรับระบบ e-payment ภาครัฐ) สคพ. ได้มีการสอบทานกระบวนงาน และ

เอกสารแบบฟอร์มที่ถือปฏิบัติอยู่ปัจจุบัน โครงสร้างบริหารจัดการกับการ ด�าเนินงานด้าน Back Office จ�านวน 5 ระบบ คือ การบริหาร

งานบุคคล การวางแผนและจัดท�างบประมาณ     การบริหารพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง/ควบคุมทรัพย์สิน) การเงิน และการบัญชี รวมทั้งจัด

ให้มีการสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ความแตกต่างและเสนอแนวทางการพัฒนารวมถึงปรับปรุงระบบเบื้องต้น ก่อนด�าเนินการในระยะที่ 2 

ต่อไป
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สคพ. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการ

พัฒนา ขึ้นในปี 2559 และเริ่มด�าเนินการอย่างเป็นทางการ ในปี 

2560 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบันในการศึกษา

วิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาที่เป็นประเด็นอุบัติ

ใหม่ (Emerging Issues) และอยู่ในความสนใจ รวมถึงประเด็นที่

ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาตาม

แนวทางการด�าเนินงานด้านวิชาการของสถาบัน ภายใน

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งเผยแพร่ผล

การวิเคราะห์ให้แก่สาธารณะรับทราบ และผลักดันให้เกิดการน�า

ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส�าหรับปี 2561 ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการ

พัฒนา ได้ด�าเนินโครงการโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะน�าผลการศกึษาวเิคราะห์แนวโน้ม

ด้านการค้าและการพัฒนาไปใช้ในการสนับสนุนภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกิจกรรมที่ด�าเนินงานดังนี้ 

• จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ 

จ�านวนทั้งหมด 10 ครั้ง พร้อมทั้งจัดพิมพ์เล่มรายงานผลการ

วิเคราะห์ด้านการค้าและการพัฒนา จ�านวน 4 เล่ม

• จัดงานแถลงข่าวเพือ่เผยแพร่สรปุเล่มผลการศกึษาวเิคราะห์แนว

โน้มด้านการค้าและการพัฒนา จ�านวน 4 ครั้ง 

• การจัดงานสัมมนาและการแถลงข่าวการเปิดตัวศูนย์ศึกษา

วิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพฒันาพร้อมทัง้เผยแพร่เล่ม

งานผลการวเิคราะห์ด้านการค้าและการพฒันา จ�านวน 1 ครัง้โดย 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 

Ballroom 2 ชั้น 8 โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ โดย

ในงาน ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง ศาสตร์พระราชา

เพื่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 

เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาของประเทศไทย

สู่ความยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

ANNUAL REPORT 2018 43



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 18 ก.ค. 61

วันที่ 29 ส.ค. 61

วันที่ 18 ก.ย. 61

วันที่ 17 ต.ค. 61

วันที่ 20 พ.ย. 61

วันที่ 18 ม.ค. 62

วันที่ 18 ม.ค. 62

วันที่ 12 ก.พ. 62

วันที่ 12 ก.พ. 62

วันที่ 26 มี.ค. 62

33 คน

40 คน

40 คน

40 คน

38 คน

40 คน

40 คน

40 คน

35 คน

38 คน

การค้าและการพัฒนา ประจ�าปี 2561

การค้าชายแดน

การค้าภาคบริการ

ทุนมนุษย์

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ทรัพย์สินทางปัญญา

การค้าดิจิทัลและโอกาสของผู้ประกอบการ SME 

ไทย

สงครามการค้าโลกและการปรับตัวของภาคการค้า

ระหว่างประเทศของไทย

ค่าแรงขั้นต�่ากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ไทย: ทางออกเพื่อก้าวไปด้วยกัน

การจัดประชุมจ�านวนรับฟังความคิดเห็น 10 ครั้ง รายละอียดดังนี้

ครั้งที่ วัน-เวลา หัวข้อ จ�านวนผู้ร่วมให้
ความคิดเห็น
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ผลจากการประชุม ประชุมครั้งที่ 1-5 ซึ่งจัดในปีงบประมาณ 2561 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เรื่อง

แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย :

 สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มทิศทางการค้าชายแดนของประเทศไทย :

 โอกาสและแนวทางการพัฒนาสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย :

 สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่

• การสร้างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจภาคบริการที่มีศักยภาพสูง

• ความพร้อมของภาครัฐ

• การก�ากับดูแลและติดตามความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ภาคบริการ

• การค้าภาคบริการผ่านระบบดิจิทัล

• การเปิดตลาดเสรีการค้าภาคบริการด้านแรงงานวิชาชีพ

• การบริการด้านการเงินและประกันภัย

โอกำสทำงกำรค้ำ

• ความได้เปรียบทางรัฐศาสตร์

• ส่งเสริมการบริการข้ามพรมแดนการบริการข้ามพรมแดน

การอ�านวยความสะดวกทางการค้า

• การผลักดันนโยบายผ่านคณะกรรมการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าแห่งชาติ

• การใช้ประโยชน์จากความตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน

• การริเริ่มแผนแม่บทเฉพาะส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• การรักษาสภาพความได้เปรียบเชิงแข่งขันของเศรษฐกิจพิเศษ

ในประเทศไทย

ผลประโยชน์ของกำรค้ำชำยแดนต่อชุมชนและสังคม

• การส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจต่อการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

• การยกระดับความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างพื้นที่

ชายแดน

• สร้างภาพอัตลักษณ์ของคนไทย

• การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

• การผลักดันแนวทางและนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้าน

ทุนมนุษย์

• การสร้างความตระหนักในการปรับชุดความคิด และทักษะที่

จ�าเป้นส�าหรับอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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เรื่อง

แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : 

ก้าวสู่นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนา

• การจัดท�ารายงานประเมินตนเอง

• การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินตาม

รายงาน SDG Index and Dashboards

• การสร้างความตระหนักให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs)

• การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย

• การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นเชิงนโยบายที่มีความ

จ�าเป็นเชิงด่วนของประเทศ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1

2

3

4

วันที่ 21 ธ.ค. 61

วันที่ 29 ม.ค. 62

วันที่ 3 ม.ค 62

วันที่ 27 ก.พ. 62

35 คน

25 คน

30 คน

25 คน

แนวโน้มทิศทางการค้าชายแดนของประเทศไทย: 

โอกาสและแนวทางการพัฒนาสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย: 

สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ใน

ประเทศไทย: สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่

แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศไทย: ก้าวสู่นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อความ

เป็นเลิศด้านการพัฒนา

การแถลงข่าวเล่มรายงานผลการวิเคราะห์จ�านวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ วัน - เวลา หัวข้อ จ�านวนผู้ร่วมให้
ความคิดเห็น

รายงานประจำาป ี256146



ภาพเล่มรายงานผลการวิเคราะห์ด้านการค้าและการพัฒนา จ�านวน 4 เล่ม
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รายงานประจำาป ี256150
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รายงานประจำาป ี256152
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รายงานประจำาป ี256154
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รายงานประจำาป ี256156
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รายงานประจำาป ี256158
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รายงานประจำาป ี256160
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รายงานประจำาป ี256162
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รายงานประจำาป ี256164
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รายงานประจำาป ี256166
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รายงานประจำาป ี256168
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