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สารรองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปี 2563 เป็นช่วงเวลาทีป่ระชาคมโลกรวมทัง้ประเทศไทยเผชญิกบัภาวะวกิฤตกิารแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไวรัสโควิด-19) ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต 
เป็นจ�านวนมากในเกือบทุกประเทศ การด�าเนินนโยบายและมาตรการอย่างเข้มงวดด้าน
สาธารณสุขเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของโรค ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิและสงัคม 
รวมท้ังวิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งผลต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจ 
การค้าของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสรมิและก�ากบัดแูลตลาดในประเทศให้มปีระสทิธิภาพ เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติของ
คนไทยทกุคน ทัง้เกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์มนีโยบายอย่างชดัเจน
เพื่อน�าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม ผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ได้ประกาศ 10 แผนงาน ปี 2563 ของกระทรวงพาณิชย์ท�างานเชิงรุกเพ่ือรับมือและ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม  
ฟื้นฟูการส่งออก เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนดูแลปากท้องของประชาชน และได้เดินหน้า 
ขับเคล่ือนผลงานอย่างต่อเนือ่ง และเพ่ิมเตมิเป็น 14 แผนงาน ในปี 2564 ทัง้ภารกิจด้านในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

แผนงานทีเ่ป็นภารกิจด้านในประเทศ อาทิ การประกนัรายได้เกษตรกร การลดราคาสนิค้า
และบริการเพื่อช่วยเหลือประชาชน การด�าเนินนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ภายใต้
ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต การกระตุ ้นทุกภาคส่วนให้ใช้ระบบการค้าออนไลน์มากขึ้น  
การพัฒนาศักยภาพการตลาดให้ภาคบริการและภาคการผลิตฐานราก การเร่งรัดจดทะเบียน 
สิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบรกิาร การอ�านวยความสะดวกให้บรกิารประชาชน
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ รวมทัง้ให้บรกิารประชาชนแบบ One Stop Service ให้บริการเบด็เสรจ็ 
ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ 
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ส�าหรบัแผนงานภารกจิด้านต่างประเทศ อาท ิแผนงานอาหารไทยอาหารโลก มุง่เน้นผลติ
สินค้าอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
มีการออกหนังสือรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารไทย การผลักดัน
การส่งออกในยคุนวินอร์มอล การใช้นวตักรรมใหม่ๆในการส่งเสรมิการตลาด ทัง้ในรปูแบบออฟไลน์ 
ออนไลน์ และไฮบริด เร่งรัดการเจรจาการค้าเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ โดยในปี 2563  
ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และรัฐสภาได้เห็นชอบการให้
สัตยาบันความตกลงฯแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนและ 
ผ่านแดน แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ประสานการท�างานกับทุกภาคส่วน ผ่านกลไกคณะกรรมการ
ร่วมภาครฐัและเอกชนด้านการพาณชิย์ และก�ากบัตดิตามการท�างานของฑูตพาณชิน์ในการท�าหน้าที่
เซลล์แมนประเทศ และพาณิชย์จังหวัดในการท�าหน้าที่เซลล์แมนจังหวัด ทั้งนี้ ด้วยการทุ่มเท 
การท�างานของกระทรวงพาณิย์ในการเร่งผลักดันการส่งออกเชิงรุก ประกอบกับปัจจัยภายนอก
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกของไทยฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2563 และ 
ขยายตัวถึง 43.82 % ในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี 

การด�าเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
หรือ สคพ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้ก�ากับของกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานส�าคัญ 
ที่มีบทบาทสนับสนุนการด�าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยท�าหน้าที่รับผิดชอบด้านพัฒนา
ศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน  
และการพฒันา ให้แก่ทรพัยากรบคุคลของประเทศไทยและประเทศก�าลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชีย  
ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส�าคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป

ในภาวะที่ประชาคมโลกก�าลังก้าวสู่ยุคหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมทั้ง 
ต้องเผชญิกบัภาวะการพฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย ีมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีป่ระชาคมโลก
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันบนพื้นฐานความไว้วางใจ ก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการค้าและ 
การลงทุน นอกจากนี้ การส่งเสริมและประสานความร่วมมือการด�าเนินงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ประชาคมโลกผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ การเผยแพร่ 
องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา การประสานความร่วมมือกับอังค์ถัดและ 
องค์กรระหว่างประเทศ โดยการฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน 
ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งภูมิภาค 
จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ในโอกาสที่ สคพ. ครบรอบ 20 ปี ในปี 2565 ผมขอแสดงความยินดีและขอมอบ 
ความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการสถาบัน ผู้อ�านวยการ ผู้บริหารและบุคลากรของ สคพ.  
ทุกท่าน จงมีพลังกายและพลังใจในการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
และเป็นก�าลงัส�าคญัในพฒันาขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศและส่งเสรมิความร่วมมือ
ในภูมิภาคสืบต่อไป

 (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ สคพ. เป็นองค์การมหาชนภายใต้
ก�ากับของกระทรวงพาณิชย์ สคพ. จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันด�าเนินการ 
เป็นระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา สคพ. ได้มุ ่งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู ้ในการเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งส่งเสริม 
การสร้างศักยภาพทางการค้าและการพัฒนาแก่บุคลากรภาครฐั ภาคเอกชน และบุคคลท่ัวไป
ในภูมิภาค โดยด�าเนินการด้านฝึกอบรม สัมมนา และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในระดับประเทศและภูมิภาค นอกเหนือจากการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ 
สคพ. มีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค  
ทั้งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) หรือ อังค์ถัด  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ให้ก�ากับดูแล สคพ. ในปี พ.ศ. 2564 แนวทางการท�างานของผมเน้นการท�างานเป็นทีม
และด�าเนนิงานภายใต้หลักของธรรมาภิบาล เพือ่ผลกัดนัให้กระทรวงพาณชิย์ไปสูเ่ป้าหมายส�าคญั
คือ เศรษฐกิจเจริญเติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จาก
การเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตและ
ขยายตัวของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยในฐานะผู้บริโภคมีโอกาสเลือก
ซือ้สินค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพในราคายตุธิรรม น�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชีวิตทีด่อีย่างยัง่ยนื
ไปด้วยกัน 
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ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยและประชาคมโลกก�าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายส�าคัญ
ของกระทรวงพาณิชย์นั้น หน่วยงานภายใต้ก�ากับของกระทรวงพาณิชย์ควรด�าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน หนุนเสริมและสนับสนุนการท�างานร่วมกัน ขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบ 
เพือ่น�าไปสูผ่ลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย รวมทัง้เตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัการท�างานภายใต้เศรษฐกจิ
ยุคใหม่เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

พันธกิจงานของ สคพ. มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานของกระทรวง
พาณิชย์ เนื่องด้วย สคพ. มีความร่วมมือกับอังค์ถัดและองค์การระหว่างประเทศ สามารถน�า 
องค์ความรู้จากต่างประเทศมาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในประเทศและภูมิภาค 
พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยเพื่อการก�าหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ  
การค้า การลงทนุ มาตรการทางกฎหมาย เพือ่สร้างความร่วมมือและลดข้อจ�ากดัทางการค้าสนิค้า 
การบรกิาร และการลงทนุ ในระดบัภูมภิาค รวมถงึติดตามประเดน็อุบตัใิหม่ทีม่ผีลต่อการส่งเสริม
การรวมกลุม่ในภมูภิาค และน�าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเพือ่ก�าหนดเป็นนโยบายการด�าเนนิงานของ
กระทรวงพาณิชย์ต่อไป 

 ผมขอแสดงความยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของ สคพ. และหวังเป็นอย่างยิ่งกับ 
การท�างานในระยะต่อไปขององค์กร ที่ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นก�าลังส�าคัญในการเชื่อมโยง 
องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและพัฒนา เพื่อการเติบโต 
ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

 

(นายสินิตย์ เลิศไกร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

7สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สารประธานกรรมการ 
สถาบันระหว่างประเทศ 
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงทางสังคม และการรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งการสร้างความเสมอภาคในการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน จ�าเป็นต้อง
อาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม

สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา หรือ สคพ. เป็นหน่วยงานของรัฐสังกดั
กระทรวงพาณิชย์ที่มีพันธกิจส�าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีพันธกิจส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในประเทศและ 
ในภูมิภาค เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งการก�าหนด
นโยบายการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน และการพัฒนาระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่าย
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์ความตกลงระหว่าง
ประเทศในรูปแบบการน�าเข้าส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ สคพ. ได้รับมอบหมายจากทั้งรัฐบาลไทยและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) หรือ อังค์ถัด ดังที่กล่าวถึงข้างต้น มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
การขบัเคลือ่นประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ในภูมภิาคและอนภูุมภิาคให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งเป้าหมายการลดความเหลื่อมล�้า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลด 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ซึง่องค์การสหประชาชาตไิด้รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาคมโลกร่วมมือกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา
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ในปี พ.ศ. 2563 สคพ. ได้ด�าเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมที่มีประโยชน์หลาย
โครงการ เช่น การศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤติ 
โควิด-19 การศึกษาวิจัยชุดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดชายแดนเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน การศกึษาวจิยัการพฒันานโยบายเพือ่สร้างความเป็นหุน้ส่วนและความร่วมมอื
ของภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ในด้านฝึกอบรม สคพ.  
ได้ด�าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชนด้านการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการใช้
ประโยชน์สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่ตลาดโลก ผลลัพธ์ของกิจกรรมเหล่านี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ  
รวมทั้งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและขยายตัวอย่าง 
ยั่งยืนสืบไป 

ภายใต้โลกาภิวตัน์ทีม่คีวามผนัผวนไม่แน่นอนในปัจจบุนั ทัง้จากเหตกุารณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความขดัแย้งของประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ
ที่น�าไปสู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน รวมทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ม ี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ สคพ. จ�าเป็นต้องมุ่งเน้นการท�างาน
เชิงรุกเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทั้งบุคลากรไทยและบุคลากรของประเทศ 
ก�าลังพัฒนา ให้มีความรู้มากข้ึนเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการค้าและการพัฒนาของ
ประเทศให้บรรลุเป้าประสงค์ 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณองค์กรและเครือข่ายของ สคพ. ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมกัน 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของสถาบนัในปี พ.ศ. 2563 ให้บรรลเุป้าหมาย และขอขอบคณุกรรมการ
สถาบันทุกท่านที่ได้ร่วมกันก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน รวมทั้งให้ค�าช้ีแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนินงานของสถาบัน ผมขอส่งก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ สคพ. ทุกท่าน ขอให้มีก�าลังกาย  
ก�าลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานของสถาบันให้ประสบความส�าเร็จและ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป

(นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์)
ประธานกรรมการ
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สารผู้อ�านวยการ

ปี พ.ศ. 2564 ถอืเป็นปีแห่งวาระส�าคญัของสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา 
เนื่องจากครบรอบ 20 ปีที่สถาบันได้จัดตั้งขึ้นและเปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการ ตลอด 
ระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา สถาบนัได้ด�าเนินภารกจิตามทีร่ะบใุนความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) หรือ อังค์ถัด  
การจัดตั้งสถาบันมีเป้าหมายส�าคัญเพ่ือให้ประเทศก�าลังพัฒนาเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนา เพื่อให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์สู ่
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม 

ในมิติด้านการศึกษาวิจัย สถาบันมีผลงานการศึกษาวิจัยรวมประมาณ 120 เรื่อง  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผ่านระบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
ได้จากทัว่โลก ด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ สถาบนัได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานระหว่างประเทศ
ทัง้ระดบัโลกและระดบัภมูภิาคจดัการฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา ให้แก่บคุลากรของทัง้ประเทศไทย
และประเทศเพือ่นบ้าน ส่งผลลพัธ์ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้รบัความรูใ้หม่ทีท่นัต่อสถานการณ์ และ
ได้รบัการพฒันาทกัษะวชิาการทีส่ามารถประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้ในส่วนงานการก�าหนด
นโยบายและมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ การใช้ประโยชน์เพ่ือการเข้าสู่ตลาดทัง้สินค้า บริการ 
และการลงทุนระหว่างประเทศของภาคธุรกิจ   

สถาบันได้ด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระหว่างประเทศทั้ง WTO, UNCTAD, 
UNESCAP, ADB เพื่อร่วมจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านการค้าและการพัฒนาใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ความร่วมมือเพ่ือให้ประเทศก�าลังพัฒนาได้รบัประโยชน์จากการเปิดเสรทีางการค้าและการลงทนุ
ทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนั้นสถาบันยังร่วมมือกับ
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไทยอย่างใกล้ชดิเพือ่ด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐไทยและผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการค้าและการพัฒนา ความส�าเร็จจาก
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การด�าเนนิงานของสถาบันในช่วงระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา เป็นผลจากความทุม่เทและความมุง่มัน่
เพียรพยายามของคณะกรรมการสถาบนั ผูอ้�านวยการ และเจ้าหน้าทีข่องสถาบนัทกุท่านทีไ่ด้ร่วมกนั
ผลกัดนัและขบัเคลือ่นการด�าเนนิภารกจิของสถาบนัให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 
ซึ่งได้ส่งผลให้ชื่อเสียงและผลงานของสถาบันเป็นที่ประจักษ์ต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ปีที่ 21 แห่งการจัดตั้ง การด�าเนินงานของสถาบันมีทั้งโอกาส
และความท้าทายในหลายมิติ  โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงผันแปรอย่าง
รวดเร็วจากการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องการความรูแ้ละ
ข้อมูลใหม่เพ่ือรับมือกับผลกระทบจากผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ทุกประเทศเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยกระตุ้นการลงทุน
และการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงาน สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมที่
เสือ่มถอยทรดุโทรมอย่างรวดเรว็ทีส่่งผลให้มนษุยชาตต้ิองปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าและความย่ังยืนมากขึ้น ปัญหาด้าน
สังคมที่มีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึนทั้งความเหลื่อมล�้าด้านเศรษฐกิจและการเข้าสู ่สังคมสูงวัย 
สถานการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเร่งให้สถาบันต้องขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามหน้าที ่
ทีไ่ด้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยและองัค์ถดัให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรมชดัเจนมากยิง่ข้ึน

ในฐานะผู้อ�านวยการสถาบัน กระผมขอต้ังปณิธานที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิผลทั้งด้านการศึกษาวิจัย 
เพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกจิให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทยและประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคให้มีความรู้ 
ความสามารถเพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาของประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ท้ังมิตด้ิานเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม กระผมมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาองค์กรให้มศีกัยภาพ
ในการด�าเนนิงานเพือ่ให้สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงยัง่ยนืในระยะยาว และเป็นสถาบนัวชิาการ
ด้านการค้าและการพัฒนาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก 

กระผมขอขอบคณุคณะกรรมการสถาบัน หน่วยงานเครอืข่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
นกัวิชาการ นกัธุรกิจ และเจ้าหน้าทีส่ถาบันทกุท่าน ทีไ่ด้มส่ีวนส�าคญัในการขบัเคล่ือนการด�าเนินงาน
ของสถาบันให้ส�าเร็จตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรง
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จในอนาคตต่อไป

(นายมนู สิทธิประศาสน์)
ผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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ข้อมูลทั่วไป

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) (United Nations 
Conference on Trade and Development : UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าการมีศูนย์เพื่อการวิจัยและ
ฝึกอบรมในระดับภมูภิาคจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถของประเทศก�าลงัพฒันาในการจัดการประเดน็
ด้านการค้าและการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รัฐบาลไทย และ UNCTAD 
จึงได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) หรือ สคพ. (International Institute for Trade and Development : ITD)  

สคพ. เป็นองค์กรของรัฐบาลไทย มีสถานะเป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตาม “พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544”  
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารกิจการของ สคพ. 

สคพ. จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ UNCTAD ดังนั้น สคพ. 
จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศก�าลังพัฒนา 
โดยสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ โดยใช้กิจกรรม 
การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาวิจัยเป็นเคร่ืองมือหลักในการด�าเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิติังาน ซ่ึงเป็นผูก้�าหนดนโยบายและการเจรจาการค้า รวมทัง้ผูป้ระกอบ
ธุรกจิในภาคเอกชน ซึง่จะส่งผลให้เกดิการเพิม่ศกัยภาพในด้านการค้า การเงนิ การลงทนุ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศ 
ทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนัทางการค้ากบัต่างประเทศ ทัง้นี ้สคพ. ยงัให้การสนบัสนนุงานค้นคว้าวิจยั
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ความเป็นมา
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สคพ. ได้เปิดด�าเนนิการอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึง่มวีตัถปุระสงค์
ทีร่ะบไุว้ตาม มาตรา 6 ให้สถาบันมวีตัถปุระสงค์ในการให้การศกึษาอบรมและค้นคว้าวจิยั เพือ่ส่งเสรมิ
การค้าและการพัฒนา และด�าเนนิกจิกรรมอืน่ทีส่อดคล้องกบัความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืระหว่าง
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและองค์การสหประชาชาตเิกีย่วกบัสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้า
และการพัฒนา

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 6 อ�านาจหน้าที่หลักของ สคพ. คือ  
การจัดการศึกษาอบรม และให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ  
ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และ 
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจ�ากัดทางการค้าต่าง ๆ

นอกจากนี ้สคพ. ยงัมีหน้าทีใ่นการให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศก�าลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชยี 
โดยเฉพาะในเร่ืองการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมร่วมกัน และมาตรการทางกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในระดับ
ภมูภิาค เพ่ือให้เกดิความเป็นเอกภาพ ซึง่ สคพ. จะเป็นศนูย์กลางในการจดัฝึกอบรม และสร้างกิจกรรม
เสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการ UNCTAD และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ�านาจหน้าที่
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เป็นองค์กรชั้นน�าที่จัดการแพลตฟอร์มและเชื่อมโยง
องค์ความรู้ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

สร้างขีดความสามารถ
ของประเทศก�าลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียในการ
ก�าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจและมาตรการ
ทางกฎหมายร่วมกัน

จัดการอบรมและค้นคว้า
วิจัยด้านการค้าและการ
พัฒนาให้แก่บุคลากรใน
ภูมิภาคเอเชียให้
สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัตน์

สนับสนุนความร่วมมือ
และการร่วมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคโดยการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการ
ฝึกอบรมและกิจกรรม
เสริมศักยภาพด้าน 
การค้าและการพัฒนา
ร่วมกับอังค์ถัดและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

01 02 03 04
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โครงสร้างการบริหาร สคพ.
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การฝึกอบรม  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 58
   หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA
   หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจ�าปี 2554
   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  อธิบดีกรมการค้าภายใน
   อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจ�าองค์การค้าโลก ณ นครเจนีวา
   รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการ สคพ.
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ต�าแหน่งปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ประวัติการศึกษา   Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan
   Master of Arts (Political Science), University of Michigan
   อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 51) ส�านักงาน ก.พ.
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
   เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
   เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
   อธิบดีกรมยุโรป

ต�าแหน่งปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการศึกษา   ศษ.ค. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูอุดรธานี
การฝึกอบรม  หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3
   หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9
   หลักสูตรการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและ
   การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) รุ่นที่ 5-6
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   ศึกษาธิการภาค 10 ส�านักงานศึกษาธิการภาค 10
   ศึกษาธิการจังหวัด ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
   ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
   ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2
   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.หนองคาย เขต 1
   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3

นายธีรพงษ์ สารแสน  
กรรมการ

นางบุษยา มาทแล็ง  
กรรมการ
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ต�าแหน่งปัจจุบัน  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   Imperial College of Science Technology and Medicine, UK
   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)
   Director Certification Program (DCP 110) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์      
กรรมการ

นายขภัช นิมมานเหมินท์        
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   CEO Third Circle (Thailand)
   นายกสมาคม ไทยแซมโบ (Thai Sambo Association)
ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   M.A. International Economic and Finance คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   Bachelor of Commerce University of Queensland, Australia
การฝึกอบรม  สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ
   นักบริหารระดับสูง (ปปร 13)
   สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับ
   นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   CEO Third Circle (Thailand)
   นายกสมาคม ไทยแซมโบ (Thai Sambo Association)
   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
   ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
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ต�าแหน่งปัจจุบัน  ข้าราชการบ�านาญ
ประวัติการศึกษา   Master of Business Administration,        
   East Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 55
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  เลขานุการรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
   ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
   รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนไทยประจ�าองค์การการค้าโลก 
   ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.
ประวัติการศึกษา   Doctorate in Law and Diplomacy, 
   The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
   Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), 
   The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
   รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล 
   (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 21/2562 สถาบันพระปกเกล้า
   หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 39/2562 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2561 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   Managing Global Business for Senior Executives, Institute European d’Administration   
   des Affaires Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD), France
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Capital Engineering Network PLC. (CEN)
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (Tesco Lotus)
   ผู้อ�านวยการภูมิภาคเอเชีย Philip Morris Asia Ltd.
   เลขานุการเอก คณะทูตถาวรประจ�าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์      
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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สถานะปัจจุบัน  ข้าราชการบ�านาญ
ประวัติการศึกษา   Ph.D., Education 
   (Educational Foundations and Policy Studies), Florida State University
   M.A., Education (International Development Education), Stanford University
   รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่งในปัจจุบันที่ส�าคัญ คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
   ประธานแผนงานวิจัยมุ่งเป้าการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 
   คณะกรรมการส�านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
   กรรมการบริหาร หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
   คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
   ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง
   รองผู้อ�านวยการด้านยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนและสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์        
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ข้าราชการบ�านาญ
ประวัติการศึกษา   MBA, Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
   นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
การฝึกอบรม  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program)
   Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
   หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้น�า Stanford University สหรัฐอเมริกา
   หลักสูตรวุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program-DCP) รุ่นที่ 211    
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD) 
   หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
   ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ส�านักงาน ก.พ.
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
   กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
   ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
   อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจ�ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
   กรรมการตรวจสอบ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี*    ประธานอนุกรรมการ

2. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์    อนุกรรมการ

3. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์   อนุกรรมการ

4. ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.    เลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์ 
1. นางสีลาภรณ์ บัวสาย     ประธานอนุกรรมการ

2. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์    อนุกรรมการ

3. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์    อนุกรรมการ

4. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร    อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ    อนุกรรมการ

6. ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    อนุกรรมการ

7. ผู้อ�านวยการ     อนุกรรมการและเลขานุการ

8. รองผู้อ�านวยการ (วิชาการ)    ผู้ช่วยเลขานุการ

9. รองผู้อ�านวยการ (บริหาร)    ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
1. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์    ประธานอนุกรรมการ

2. นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย   อนุกรรมการ

3. นางสาวพริมา ด�าริธรรมนิจ    อนุกรรมการ

4. ผู้อ�านวยการ     อนุกรรมการ

5. รองผู้อ�านวยการ (บริหาร)    เลขานุการ

6. ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นักกฎหมาย      ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล
และติดตามผลการด�าเนินงาน  

1. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์    ประธานอนุกรรมการ

2. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์    อนุกรรมการ

3. ผู้แทนส�านักงาน ก.พ.ร.    อนุกรรมการ

4. ผู้อ�านวยการ     อนุกรรมการ

5. รองผู้อ�านวยการ (บริหาร)    เลขานุการ

6. ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ

* นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ลาออกจากคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
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คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ได้รับการแต่งตั้งตามค�าส่ังสถาบันฯ ที่ 21/2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 2 คน ได้แก่ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดีและนางพิลาสลักษณ์  
ยุคเกษมวงศ์ และกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก 1 คน คือ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 
โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นประธานกรรมการ และนายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน  
ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

ต่อมาเม่ือวนัที ่2 สิงหาคม 2562 นายวชิาวฒัน์ อศิรภกัด ีกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิได้ยืน่หนงัสอื
แสดงความประสงค์ขอลาออกต่อประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 
การพัฒนา (องค์การมหาชน) เนือ่งจากได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวง
การต่างประเทศ 

บทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 “การประชุมคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” และ
มาตรา 18 วรรคสาม “การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้น�าความ 
ในมาตรา 16 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ 
ให้นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูต้รวจสอบภายในได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้เสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่ก�าหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุ จ�านวน 6 ครัง้ โดยมกีารประชมุหารือร่วมกบั
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได ้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการสถาบัน และเป็นไปตามระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 สรุปผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน สาระส�าคัญ มีดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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สอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส  
และรายงานการเงินประจ�าปีของสถาบันฯ
พิจารณาสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ�าปี ร่วมกับหน่วย

ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน  
เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดท�ารายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันกาล ตามนโยบายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ และเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจและเชื่อถือได้ในการใช้ข้อมูล
ทางการเงินและรายงานทางบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเร่งรดัตดิตามรายการลกูหนีร้ะยะสัน้ 
เพิ่มการจัดท�าข้อมูลกระแสเงินสดของสถาบัน การน�าเสนอรายงานการเงินของสถาบันรายไตรมาส
และรายปี เพิม่การรายงานข้อมลูผลการด�าเนนิงานสะสม ข้อมลูแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ/ิ
ส่วนทุน และข้อมูลงบกระแสเงินสด การก�าหนดเวลาการจัดท�ารายงานการเงินรายไตรมาส  
การด�าเนินการก่อนน�าส่งรายงานการเงินประจ�าปี และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินฯ ของสถาบันให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ  
การจัดท�ารายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการรายได้จากภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรยีบเทยีบปีปัจจบุนักบัปีก่อนหน้า การเพิม่ข้อมลูแสดงทีม่าและรายละเอยีดประกอบ (Break Down)

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 
สอบทานและประเมนิผลจากรายงานของคณะท�างานเก่ียวกบัการควบคมุภายในและบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจว่า สถาบันฯ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน รวมถึงสอบทานรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันทุกไตรมาส

สอบทานการปฏิบัติงาน 
และการด�าเนินงานของสถาบันฯ
สอบทานการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน 

การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ  
มีการปฏิบัติงานและการด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติ
คณะกรรมการสถาบันฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ของสถาบันฯ ท้ังด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า การเร่งรัดด�าเนินการโครงการท่ียังมี
ความคืบหน้าล่าช้า การก�าหนดมาตรการในการเร่งรัดและติดตามการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
การติดตามและรายงานผลการด�าเนินการโครงการที่เกิดปัญหาและอุปสรรค การควบคุมเงินกัน
เหลือ่มปีในจ�านวนเงนิเท่าทีจ่�าเป็นและควรมหีลกัฐานประกอบ มาตรการหรอืแนวทางปรบัแผนการ

1.

2.

3.
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ด�าเนินการในระหว่างปีงบประมาณให้ทันกาล การเร่งด�าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ยังอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการ ได้แก่ การจัดท�านโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ การจัดท�าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันและการเร่งด�าเนินการ 
น�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการปฏบิตังิานทัง้ด้านการวิจัย ฝึกอบรมและประชมุ/สมัมนา 
โดยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานตามภารกจิหลกัของสถาบนั เพือ่ให้สถาบนัฯ สามารถด�าเนนิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ก�าหนดไว้ และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของสถาบัน

ก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เกิด

ความเป็นอิสระและเหมาะสม โดยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกับแผนงานการตรวจสอบ  
การรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับ ท�าให้การปฏิบัติงานและ
การด�าเนินงานโดยรวมของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับ 
การอบรมและพัฒนาความรู้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันฯ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในฯ และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

เสนอแต่งตั้งชื่อผู้สอบบัญช ี
และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ตามหนังสือ ที่ ตผ 0006/ว 48 ลว.25 ก.พ. 63 เรื่อง การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี

ส�าหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการ
สถาบนัแต่งตัง้ นายสวุฒัน์ มณกีนกสกลุ บรษิทั สอบบญัชีธรรมนติิ จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเหน็ว่า สถาบนัฯ ถอืปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รายงานทางการเงินและ 
การบัญชีแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการสถาบันฯ ก�าหนด

(นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ*

22 กุมภาพันธ์ 2564

5.

4.

*นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563
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ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563
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งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ�านวน 40,790,400.00 บาท จ�าแนกตามงบรายจ่ายทีไ่ด้รับ ดังนี้

บุคลากรภาครัฐ     จ�านวน  16,049,100.00  บาท  คิดเป็น 39%

จัดศึกษาอบรม     จ�านวน    2,585,700.00  บาท  คิดเป็น 6%

จัดประชุม/สัมมนา    จ�านวน    1,641,700.00  บาท  คิดเป็น 4%

บริหารจัดการองค์กร    จ�านวน    4,322,300.00  บาท  คิดเป็น 11%

บริหารจัดการงานวิจัย    จ�านวน    1,143,900.00  บาท  คิดเป็น 3%

บริหารจัดการด้านยุทธศาสตร ์   จ�านวน      618,200.00  บาท  คิดเป็น 1%

บริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร   จ�านวน    2,300,000.00  บาท  คิดเป็น 6%

เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ   จ�านวน    1,000,000.00  บาท  คิดเป็น 2%

บริการวิชาการวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา  จ�านวน    7,600,000.00  บาท  คิดเป็น 19%

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค    จ�านวน        3,529,500  บาท  คิดเป็น 9%

งบเงินอุดหนุนประจ�าปี (งบประมาณแผ่นดิน)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ/ตัวชี้วัด  
ตามยุทธศาสตร์จัดสรรประจ�าปี พ.ศ. 2563

จ�ำแนกตำมแหล่งที่มำของงบประมำณ จ�ำนวนเงิน 40,790,400.00 บำท

พัฒนาพ้ืนที ่
ระดับภาค

บริหารวิชาการวิจัย 
ด้านการค้าและการพัฒนา

เสริมสร้างความมั่นคง 
ของประเทศ

บริหารจัดการด้าน 
ส่ือสารองค์กร

บริหารจัดการ 
ด้านยุทธศาสตร์

บริหารจัดการ
งานวิจัย

จัดศึกษาอบรม

บริหารจัดการองค์กร

จัดประชุม/สัมมนา

9%
39%

2%

6%
6%

4%
11%

1%
3%

19%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บุคลากรภาครัฐ
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งบบุคลากร    จ�านวน   4,350,000.00  บาท  คิดเป็น 48%

งบด�าเนินงาน    จ�านวน   2,850,000.00  บาท  คิดเป็น 31%

จัดศึกษาอบรม    จ�านวน     700,000.00  บาท  คิดเป็น 8%

จัดประชุม/สัมมนา   จ�านวน   1,060,000.00  บาท  คิดเป็น 11%

บริการวิชาการ    จ�านวน        -  บาท  คิดเป็น 0%

งบลงทุน     จ�านวน     150,000.00  บาท  คิดเป็น 2% 

งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�านวน 9,110,000.00 บาท จ�าแนกตามงบรายจ่ายทีไ่ด้รับ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบด�าเนินงาน

31%
บริการวิชาการ

จัดประชุม/สัมมนา 48%

2%

0%

8%

11%
งบบุคลากร

งบลงทุน

จัดศึกษาอบรม

งบเงินอุดหนุนประจ�าปี คงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จ�ำแนกตำมแหล่งที่มำของงบประมำณ จ�ำนวนเงิน 9,110,000.00 บำท
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งบบุคลากร    จ�านวน                 -  บาท  คิดเป็น 0% 
งบด�าเนินงาน    จ�านวน     300,000.00  บาท  คิดเป็น 3% 
จัดศึกษาอบรม    จ�านวน   4,650,000.00    บาท  คิดเป็น 48% 
จัดประชุม/สัมมนา   จ�านวน                 -    บาท  คิดเป็น 0% 
บริการวิชาการ    จ�านวน   4,805,295.00  บาท  คิดเป็น 49%

งบเงินสนับสนุนจากภายนอก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�านวน 9,755,295.00 บาท จ�าแนกตามงบรายจ่ายทีไ่ด้รับ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บริการวิชาการ

49%
0%

3%

48%

0%

งบด�าเนินงาน

จัดศึกษาอบรม

จัดประชุม/สัมมนา

งบบุคลากร

งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (งบเงินรายได้)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จ�ำแนกตำมแหล่งที่มำของงบประมำณ จ�ำนวนเงิน 9,755,295.00 บำท
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งบเงินอุดหนุนประจ�าปี   จ�านวน  40,790,400.00  บาท  คิดเป็น 69%

งบเงินอุดหนุนประจ�าปี คงเหลือ   จ�านวน    9,110,000.00  บาท  คิดเป็น 15%

งบเงินสนับสนุนจากภายนอก  จ�านวน    9,755,295.00  บาท  คิดเป็น 16%

(ทุกแหล่งงบประมาณ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�านวน 59,655,695.00 บาท จ�าแนกตามงบรายจ่ายทีไ่ด้รับ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบเงินสนับสนุน
จากภายนอก

งบเงินอุดหนุนประจ�าปี  
คงเหลือ 

16%

15%

69%
งบเงินอุดหนุนประจ�าปี

รวมทุกแหล่งงบประมาณของสถาบัน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่าย

จ�ำแนกตำมประเภทงบประมำณ จ�ำนวนเงิน 59,655,695.00 บำท
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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
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  52.4106   ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  40.7904   ล้านบาท

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรนับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบันฯ
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นับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบัน 2546–2563

แผนภูมิแสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�าที่จัดการแพลตฟอร์มและ
เชือ่มโยงองค์ความรูเ้พือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื
ระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนา 
ในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ
(1) สร้างขีดความสามารถของประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาค
เอเชยีในการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมาย
ร่วมกัน

(2) จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพฒันาให้แก่
บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์

(3) สนบัสนนุความร่วมมอืและการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกจิในระดบั
ภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

(4) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพ 
ด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1: ลดอุปสรรคและข้อจ�ากัดทางการค้า สินค้า บริการ 
และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

เป้าหมายท่ี 2: ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก

เป้าหมายที ่3: ร่วมมอืกบัอังค์ถดัและมหาวิทยาลยั/องค์กรในภมูภิาค
ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและ
การพัฒนา

เป้าหมายที่ 4: สร้าง Platform เชื่อมโยงความรู้/ข้อมูลวิชาการและ
สร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 5: พัฒนาคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการสู่
องค์กรดิจิทัล

แผนปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศ 
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
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1) เป้าประสงค์: 
หนุนเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ในพื้นที่เป้าหมาย (Area Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

2) กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 1.1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามประเด็นความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และประเด็นอุบัติใหม่ที่มีผลต่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค  
        (Regional Integration)

3) ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย:

4) แผนงาน/โครงการส�าคัญ:
• โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

• โครงการพัฒนานโยบายห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนเพ่ือเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา- 
แม่โขง (ACMECS): กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และกรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

• โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนในภาคเกษตรกรรม การแปรรูปอาหารทะเล และ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วบนพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ (ชุมพร-ระนอง และสุราษฎร์ธาน-ีนครศรีธรรมราช) เพือ่ยกระดบั
เศรษฐกิจฐานรากสู่ประตูการค้าฝั่งตะวันตก 

• โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของตลาดแรงงานไทยจากการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้ระบบการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์

• โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ

• โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรจากการพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

• โครงการพัฒนากรอบกฎหมายและโครงสร้างเชิงสถาบันส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย

ตัวชี้วัด

กำรน�ำข้อเสนอแนะ/ 
องค์ควำมรู้ไปปรับนโยบำย
หรือมำตรกำร 
ในระดับชำติ/ระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือลดอุปสรรคและ 
ข้อจ�ำกัดทำงกำรค้ำฯ

N/A 3 4 5เรื่อง

หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน
(2562)

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

ลดอุปสรรคและข้อจ�ากัดทางการค้า สินค้า บริการ  
และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

เป้าหมายที่ 1:

39สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)40



1) เป้าประสงค์: 
หนุนเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ในพื้นที่เป้าหมาย (Area Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

2) กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 2.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพร่วมด้านการค้าและการพัฒนาของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อลดการแข่งขันกันเอง

กลยุทธ์ที่ 2.2 สนับสนุนข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน

3) ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย:

4) แผนงาน/โครงการส�าคัญ:
• โครงการพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  

(แผนงานยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา)

• โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงรายเพ่ือส่งออกสู่ตลาดจีนตอนใต้  
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ)

• โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันภายใต้ IMT-GT ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที ่
ระดับภาค (แผนงานยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน)

ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะที่มีพ้ืนฐำน 
มำจำกข้อเสนอหรือ 
องค์ควำมรู้ของสถำบัน 
ได้ถูกเสนอในเวทีระดับ 
ระหว่ำงประเทศ

N/A 1 2 3เรื่อง

หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน
(2562)

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพ่ือเพ่ิมอ�านาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก

เป้าหมายที่ 2:

41สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)42



1) เป้าประสงค์: 
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2) กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้าและการพัฒนา

3) ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย:

4) แผนงาน/โครงการส�าคัญ:
• โครงการพัฒนาศักยภาพมืออาชีพรุ่นใหม่ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

• โครงการกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
      Economy) เพื่อสร้างคุณค่าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่การยกระดับ   
      ความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

• โครงการยกระดับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทเศรษฐกิจ 4.0 เชื่อมโยง 
      กับอนุภูมิภาค (Regional Integration)

• โครงการเพื่อยกระดับทักษะการเจรจาการตกลงการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงภายใต้กรอบการค้าเสรี

• โครงการสร้างศักยภาพและยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนโยบาย 
      การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ควำมสำมำรถในกำร 
ระดมทรัพยำกรเพ่ิมขึ้น
ประเทศในกลุ่มอำเซียนและ
เอเชียสนับสนุน 
กำรส่งบุคลำกร 
เข้ำร่วมกำรอบรม
International Network 
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน

9.3631
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ประเทศ
 
 
 

องค์กร/ 
หน่วยงำน

หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน
(2562)

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/องค์กรในภูมิภาค
ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูง
ด้านการค้าและการพัฒนา

เป้าหมายที่ 3:

43สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)44



1) เป้าประสงค์: 
สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

2) กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างกลไกท�างานร่วมกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ในการก�าหนดโจทย์วิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัย

กลยุทธ์ที่ 4.2 สังเคราะห์งานวิจัยและองค์ความรู้ และร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการอื่น

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้

3) ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย:

4) แผนงาน/โครงการส�าคัญ:
• โครงการศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานกิจกรรมบริการวิชาการจัดการ 
      งานวิจัย 

• โครงการเวทสีาธารณะ (Public Forum) ยกระดบัแนวทางความร่วมมอืเพิม่โอกาสการค้า-การลงทนุของภมูภิาค-อนภุมูภิาค 
      เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• โครงการเสวนาวิชาการในประเด็นอุบัติใหม่ด้านการค้าและการพัฒนาในเวทีโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ

• โครงการยกระดบัการพฒันากฎระเบยีบการค้าโลกใหม่เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัและเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 4.0

ตัวชี้วัด

International Publication
เครือข่ำยทำงวิชำกำร  
(Academic Network)  
ที่มีคุณภำพ ที่สถำบันสร้ำง
หรือร่วมสร้ำง
ผู้เข้ำชมหรือใช้ประโยชน ์
จำกงำนวิจัย

N/A
N/A
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คน

หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน
(2562)

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

สร้าง Platform เชื่อมโยงความรู้/ข้อมูลวิชาการ
และสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพ่ือการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 4:

45สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)46



1) เป้าประสงค์: 
พัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้สถาบันพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยการพัฒนาคุณภาพ     
และสร้างความเชื่อมโยงระบบการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับประเด็นเป้าหมายของสถาบัน 

2) กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 5.1 การให้บริการและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก PMQA 4.0

3) ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย:

4) แผนงาน/โครงการส�าคัญ:
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์

• โครงการบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

• โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและทดแทน

• โครงการส�ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
      และการพัฒนา

• โครงการทบทวนยทุธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และแผนปฏบิตังิานประจ�าปีของสถาบันระหว่างประเทศ     
      เพื่อการค้าและการพัฒนา

ตัวชี้วัด

องค์กรได้รับกำรประเมินตำม
มำตรฐำน PMQA 4.0 ใน
ระดับก้ำวหน้ำ (Advance) 
ภำยใน 3 ปี (พ.ศ. 2565)

N/A พ้ืนฐำน 
(Basic)

พ้ืนฐำน 
(Basic)

ก้ำวหน้ำ 
(Advance)

ระดับ

หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน
(2562)

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
และบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล

เป้าหมายที่ 5:

47สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



รายงานผลการประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประสิทธิผล 
ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง  
ที่สอดคล้องกบัยทุธศำสตรช์ำติ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยและแผนระดับชำต ิ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
และแผนปฏิบัติกำรของ
องค์กำรมหำชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การผลักดันยุทธศาสตร์
ของประเทศ 
ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตำมนโยบำยส�ำคัญหรือเร่ง
ด่วนของรัฐบำลหรือภำรกิจ 
ที่รัฐมนตรีผู้รักษำกำร 
มอบหมำย

1.1 จ�ำนวนผลงำน
วิจัย

1.2 จ�ำนวนบทควำม
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน
วำรสำร

 
 
 
1.3 จ�ำนวนควำม
ร่วมมือด้ำนวิชำกำร
กับเครือข่ำยใน
ประเทศและต่ำง
ประเทศที่มีกิจกรรม
ร่วมด�ำเนินกำร

   1.3.1 จ�ำนวนควำม
ร่วมมือด้ำนวิชำกำร
กับเครือข่ำยต่ำง
ประเทศที่มีกิจกรรม
ร่วมด�ำเนินกำร

   1.3.2 จ�ำนวน 
ผู้เข้ำอบรมจำก
หน่วยงำนภำครัฐ 
ในต่ำงประเทศ

1.4 จ�ำนวนหลักสูตร
กำรฝกึอบรมที่ได้
จำกกำรพัฒนำจำก
องค์ควำมรู้ของ 
UNCTAD

1.5 กำรร่วมงำนกับ
หน่วยงำนในประเทศ
เพ่ือส่งเสริมควำม
ร่วมมือทำง
เศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภำค

 
2.1 จ�ำนวนนโยบำย
ของกระทรวง
พำณิชย์ที่สถำบัน
สำมำรถด�ำเนินกำร
ได้อย่ำงสอดคล้อง

12 เรื่อง

 
10 บทควำม 
(ในประเทศ  
7 บทควำม,

ต่ำงประเทศ  
3 บทควำม)

 
 
 
 
 
 
 
9 องค์กร/ 
หน่วยงำน 
และด�ำเนินกำร
ตำมแผนได ้
ร้อยละ 100

220 คน

 
 
 
11 หลักสูตร

 
 
 
 
มีกำรลงนำม
ควำมร่วมมือ  
และด�ำเนินกำร
ตำมแผนได ้
ร้อยละ 100

 
 
4 นโยบำย

12 เรื่อง

 
10 บทควำม 
(ในประเทศ  
7 บทควำม,

ต่ำงประเทศ  
3 บทควำม)

 
 
 
 
 
 
 
11 องค์กร และ
ด�ำเนินกำร 
ตำมแผนได ้
ร้อยละ 100

 
217 คน

 
 
 
13 หลักสูตร

 
 
 
 
มีกำรลงนำม
ควำมร่วมมือ 
และด�ำเนินกำร
ตำมแผนได ้
ร้อยละ 100

 
 
3 นโยบำย

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

ผ่าน ไม่ผ่าน
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. ประสิทธิภาพ 
ประเมินประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร
ตำมมติคณะรัฐมนตรี และ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน
และนวัตกรรมกำรให้บริกำร
ขององค์กำรมหำชน

 
 
 
 
 
 
 
4. การตอบสนองต่อประชาชน
ประเมินกำรเผยแพร่
สำรสนเทศส�ำคัญของ
องค์กำรมหำชนเพ่ือกำรน�ำไป
ใช้ประโยชน์ ประชำสัมพันธ์ 
และแสดงควำมโปร่งใสให้
สังคมสำมำรถตรวจสอบได้
ผ่ำน web portal และประเมิน
กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
และควำมต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำรและประชำชน
 
5. การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ (ร้อยละ 15)
ประเมินบทบำทและกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชนในกำรทบทวน
ผลกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กำรมหำชนเพ่ือก�ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยกำรปฏิบัติ
งำนขององค์กำรมหำชนและ
กำรควบคุมดูแลกำรด�ำเนิน
งำนให้บรรลุวัตถุประสงค ์
กำรจัดตั้งและตอบสนองต่อ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันและ 
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

3.1 ร้อยละค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกรของ
องค์กำรมหำชน 
 
 
 
 
 
 
 
   3.2.1 ควำม
สำมำรถในกำรหำ
รำยได้เพ่ือลดภำระ
งบประมำณภำครัฐ
   3.2.2 พัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 
 
 
4.1 กำรเผยแพร่
สำรสนเทศผ่ำน 
web portal  
 
 
 
 
 
4.2 ร้อยละควำม 
พึงพอใจในกำรให้
บริกำรของ 
องค์กำรมหำชน

ร้อยละค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกร 
ไม่เกินกรอบวง
เงินรวมฯ ที่คณะ
รัฐมนตรีก�ำหนด 
และไมสู่งกว่ำ 
Growth เฉลี่ย
ขององค์กำร 
มหำชน 3 ป ี
 
4.8865 ล้ำนบำท
 
 
 
บรรลุเป้ำหมำย
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
องค์กำรมหำชน
ส่งข้อมูลส�ำคัญ
ขององค์กำร
มหำชนมำยัง
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. 
ตั้งแต่ 9 ครั้ง 
ขึ้นไป 
 
ร้อยละ 80 และ
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพ 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 
ขึ้นไป
 
100 คะแนน

ร้อยละ 28.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.76 ล้ำนบำท
 
 
 
บรรลุเป้ำหมำย
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
องค์กำรมหำชน
ส่งข้อมูลส�ำคัญ
ขององค์กำร
มหำชนมำยัง
ส�ำนักงำน 
ก.พ.ร.  
 
 
ร้อยละ 86.36
 
 
 
 
 
67 คะแนน

49สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)50



ผลงาน โครงการส�าคัญของ สคพ.
ด้านการค้าและการพัฒนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สคพ. ได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยั
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้แนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ 
ในจังหวดัชายแดนทีมี่ความเชือ่มโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพือ่มุง่
เสนอนโยบายและมาตรการให้ผู้ประกอบการท้องถิน่ใช้ประโยชน์
ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของสินค้า
และบริการให้มีความเข้มแข็ง  ในการด�าเนินกิจกรรมศึกษาวิจัย 
ดังกล่าวนี้ สถาบันได้ร่วมด�าเนินงานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย รวมทั้ง 
ได้น�าองค์ความรู ้จากการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชน 
ทั้งในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย 

ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤติโรคระบาด 
โควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
อย่างรุนแรง สถาบันได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัย
ผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤติ
โควดิ-19 โดยศกึษาเจาะลกึในภาคการท่องเทีย่ว ภาคอตุสาหกรรรม 
และภาคเกษตร นอกจากนัน้ยงัได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัในรปูแบบ
การศกึษาวจิยัขนาดสัน้โดยมุง่เน้นการศึกษาในบรบิทของประชาคม
อาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และมิติด้านสังคม 

โครงการวิจัยปี 2563 ประกอบด้วย

1. การพัฒนาเครอืข่ายการค้าสนิค้าเชงิสร้างสรรค์ในจงัหวดั
หนองคาย

2. การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร ้างสรรค  ์
ในจังหวัดหนองคาย

3. การพัฒนาเครอืข่ายการค้าสนิค้าเชงิสร้างสรรค์ในจงัหวดั
สระแก้ว

4. การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร ้างสรรค  ์
ในจังหวัดสระแก้ว

5. การศกึษาวิจยัผลกระทบและแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
การพาณิชย์จากวิกฤติโควิด-19

6. การพัฒนานโยบายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนและ 
ความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

7. การประเมนิและพฒันานโยบายเพือ่สนบัสนนุการเตบิโต
และความเช่ือมโยงของวิสาหกิจสังคมในประชาคม
อาเซียน

ผลการศึกษาวิจัยที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
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การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้า 
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย1.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการใช้แนวคิด  
Smiling Curves ในวสิาหกจิชุมชนโดยใช้วสิาหกิจชมุชนหน่ึงต�าบล
หนึง่ผลติภณัฑ์ในจังหวดัหนองคายของประเทศไทยเป็นกรณศีกึษา  
ผลการศกึษาพบว่า การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการชมุชนของภาครัฐ
ยังไม่ตอบโจทย์มากเท่าที่ควร ไม่ได้น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ
อย่างแท้จริง เนื่องจากการที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งไม่ได้มี 
การประสานกันมากเท่าที่ควร และไม่ได้มีการช่วยเหลือที่ตรงจุด

แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve สามารถส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธ์ิในการประกอบกิจการสินค้าสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะ
การให้ความส�าคัญกับการ “พัฒนา” โดยเร่ิมตั้งแต่การสร้าง
กระบวนการต้นน�้า (Upstream) อย่างเช่น การมีการวิจัยและ 
การพัฒนา การมีกระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์สินค้า การน�า
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
รวมไปถึงการสร้างสินค้าที่แปลกใหม่และสะท้อนความคิด
สร้างสรรค์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อความส�าเร็จขององค์กร 
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อย่างไรก็ตามควรให้ความส�าคัญกับกิจกรรมปลายน�้า 
ได้แก่ การใช้ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ในการท�าการตลาดและส่งเสริมการขาย ทั้งการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ และการค้นหาข้อมลูผ่านอนิเทอร์เนต็
ได้ง่ายก็ส่งผลต่อความส�าเร็จทางด้านก�าไรที่เพิ่มขึ้น และที่ส�าคัญ 
การยกระดับมาตรฐานของสินค้า โดยให้องค์กรได้รับการยอมรับ
มาตรฐาน การพัฒนาแบรนด์ให้ได้รับการยอมรับ 

การพฒันาเครือข่ายการค้าเชงิสร้างสรรค์ส�าหรับผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดหนองคายควร
ใช้กรอบแนวคิดแบบ 4C ได้แก่ 1) Creativity (การใช้ความคิด
สร้างสรรค์) 2) Coherence (การเช่ือมโยง) 3) Connectivity  
(การเชื่อมต่อ) และ 4) Competitiveness (การสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน)
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ภาคบริการมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  การพฒันาเครอืข่ายการค้าบรกิารเชงิสร้างสรรค์ในจงัหวดั
หนองคาย ได้ศึกษาแนวทางและรูปแบบของการพัฒนาวิสาหกิจ
บริการ พบว่ากลยุทธ์การตลาดบริการสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อ 
การประกอบกจิการบรกิารได้ ต้องให้ความส�าคัญกบัการ “พฒันา” 
โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการต้นน�้า  การน�าภูมิปัญญาและ
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้สื่อ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั  การตลาดออนไลน์  ควรส่งเสริมให้มีการจดัท�า 
Theme “วัฒนธรรมท้องถิ่น” และ “บรรยากาศหนองคาย”  
ทีเ่ป็นหนึง่เดยีวของจงัหวดั เพ่ือการน�าไปเป็นฐานในการสร้างสรรค์
งานบรกิารของวสิาหกจิบริการทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารตกลงร่วมกนั
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการ
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย2.
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การสนับสนุนและส่งเสริมให้วิสาหกิจบริการใช้ประโยชน์
จากวัฒนธรรมท้องถิน่เพือ่ส่งมอบไปสูก่ารสร้างความคดิสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการผลิตสินค้าชุมชน โดยการน�า
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้ตั้งแต่การขายสินค้า การสร้าง
บรรยากาศของการบริการ การฝึกอบรมให้วิสาหกิจมีการตั้ง 
งบประมาณส�าหรับการวิจัยและการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงการน�าความคิดสร้างสรรค์ 
มาใส่ในกระบวนการของการบริการ นอกจากนั้นพยายามท�า 
การเรียนรู้ในการทดสอบตลาดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น

 การยกระดับประเทศไทยให้ก้าวออกจากประเทศในกลุ่ม
กับดักรายได้ปานกลางเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องเพิ่มสัดส่วนของภาค
บริการเพื่อให้ภาคบริการเป็นหัวจักรส�าคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคบริการในท้องถิ่นท่ีจะมี
บทบาทสูงต่อการยกระดับทางเศรษฐกิจในจังหวัด และยังช่วยใน
การลดช่องว่างทางรายได้ด้วย
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จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกทั้ง ข้าว พืชไร่  
นอกจากนั้นยังมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทสมุนไพรที่น�าไป
เป็นวัตถุดิบเพื่อการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และ 
ใช้ในสถานบริการด้านการพยาบาล สถานเสริมความงาม รวมถึง
ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถสนบัสนนุการเป็นแหล่งท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ
บางส่วนปลกูสมนุไพรส่งให้กบัโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร
และบางส่วนน�ามาแปรรูปเอง กลุ่มการผลิตสมุนไพรมีรูปแบบ
เป็นการรวมกลุ่มผลิตสมุนไพร โดยเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายส�าหรบัการพฒันาเครอืข่ายการค้า
สินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ได้แก่  การใช้กลไกของจังหวัด 
ในการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของ
จังหวัดในการจัดท�ายุทธศาสตร์จังหวัดที่มีกลยุทธ์ส่งเสริมสินค้า 
ที่มีความสร้างสรรค์ของจังหวัด เพื่อให้มีการด�าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง ก�าหนดหน่วยผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
มีงบประมาณในการด�าเนินการ และมกีระบวนการตดิตามประเมนิผล 
ทัง้นีก้ารด�าเนนิการอาจให้มกีารใช้งบบรูณาการของจงัหวดัเพ่ือให้
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่รวดเร็ว และใช้ความสามารถของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคในการเป็นกลไกในการท�างานซึ่งเป็นส่วนเสริมให้
ภารกิจของหน่วยงานประสบความส�าเร็จ

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้า 
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว3.
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นอกจากนัน้ควรมกีลไกให้หน่วยงานในระดับพืน้ที ่ท้องถิน่ 
และภาคประชาสังคม (โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในระดบัต่าง ๆ  ประกอบด้วย องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
เข้าร่วมกับกระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านสินค้าสร้างสรรค ์
ของจังหวัด ในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ 
ในเชิงพื้นที่ ทราบสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ 

ควรส่งเสริมมาตรการการชักชวนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
หรอืผูป้ระกอบการท่ีมศัีกยภาพ มีระบบการด�าเนนิการทีม่มีาตรฐาน 
เข้ามาลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสินค้า
สร้างสรรค์ของจังหวัด โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านข้อมูล 
การส่งเสริมการด�าเนินการให้มีความรวดเร็วในการจัดตั้งและ 
การลงทุนของบริษัท 

จงัหวดัสระแก้วเป็นหนึง่ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษ  ภาครฐั
จึงต้องหาวิธีส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาในพื้นที่ 
เพื่อขยายขนาดของการผลิตสินค้าสร้างสรรค์ และการแปรรูป
สนิค้าเกษตรให้มมีลูค่าเพิม่ทีส่งูขึน้ ซึง่นอกเหนอืจากสทิธปิระโยชน์
ทีไ่ด้รับจากรัฐบาลในด้านภาษี จงัหวัดอาจต้องมมีาตรการเพิม่เติม
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น สิทธิในการใช้แรงงานต่างด้าว
แบบฤดกูาล หรอื การอ�านวยความสะดวกในการจดัตัง้กจิการ ฯลฯ

นอกจากนั้นควรส�ารวจตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเพือ่นบ้าน (กัมพูชา) ในด้านความต้องการสนิค้าสร้างสรรค์  
กลุม่ลกูค้า คูแ่ข่งขนั รปูแบบสนิค้าท่ีต้องการ ราคาของสนิค้าคูแ่ข่ง 
เพือ่ให้เครอืข่ายสนิค้าสร้างสรรค์ได้เหน็ช่องทางในการขยายตลาด
สินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงการเสาะหาแหล่งวัตถุดิบ 
ทางเลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าเชิงสร้างสรรค์

การจัดตั้ง One Stop Service ในการให้ข้อมูลแก ่
ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อสินค้า นักท่องเที่ยว เพื่อมีระบบการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าสร้างสรรค์ของจังหวัดที่เป็นระบบ ผู้ประกอบการ  
ผู้ซื้อสินค้า นักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาลงทุนสามารถใช้เวลาที่น้อยลง
ในการเข้าถึงสินค้าสร้างสรรค์และระบบเครือข่ายของสินค้า
สร้างสรรค์
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การพัฒนาการบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว  
ควรเน้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ข้ามแดน เป็นกลุม่ท่ีมศัีกยภาพและโอกาสสงู ทัง้ต่อการใช้ความคดิ
สร้างสรรค์เพื่อเพ่ิมมูลค่าของบริการ และสร้างผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจต่อประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดสระแก้ว ควรดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนรายใหญ่เข้ามา
ลงทุน การประกาศ “เขตส่งเสริมการท่องเที่ยวพิเศษสระแก้ว”  
ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหลัก เช่น ผู้มีความสนใจ
ลงทุนในกจิกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านปลอดภาษี สวนสนกุ 
รีสอร์ต ร้านอาหาร ฯลฯ ที่จะได้รับแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์
ด้านการลงทนุภายใต้แผนเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์จงัหวดัทีช่ดัเจน  

นอกจากน้ันควรเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การร่วมมอืกับสถาบนัการศกึษาในจงัหวดั โดยเน้นด้าน
การออกแบบ เพือ่ตอบโจทย์ของศกัยภาพในจงัหวดัสระแก้วมากขึน้  
มุง่เน้นการสร้างความเชือ่มโยงของสนิค้าและบรกิารเชงิสร้างสรรค์
แบบครบวงจร เช่น การจดักจิกรรมการท่องเทีย่วโดยมีการน�าสินค้า
สร้างสรรค์ของจังหวัดขายพ่วงไปกับการท่องเที่ยว การยกระดับ
ให้สินค้าสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของการให้บริการ 
เชิงสร้างสรรค์ 

ภาครัฐและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องควรมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์การบรกิารเชิงสร้างสรรค์ เครอืข่ายของการบรกิาร
เชงิสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ และต้องมคีวามต่อเน่ือง ผ่านรปูแบบ
สื่อสมัยใหม่ สามารถให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้า 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการบริการเชิงสร้างสรรค์ 
อย่างต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนให้โอกาสกลุ่มเครือข่ายการบริการ
เชิงสร้างสรรค์ได้มีตลาดในระดับต่าง ๆ กัน โดยมีต้นทุนในระดับ
ที่เหมาะสม 

 การส่งเสรมิให้มแีพลตฟอร์มด้านการท่องเทีย่วของจงัหวดั 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ในการน้ีภาครัฐอาจเป็นศนูย์กลางในการสนับสนุนให้เกดิ Platform 
ของการบรกิารด้านการท่องเทีย่วของจงัหวดั  โดยมกีารจัดหมวดหมู่
ประเภทของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มกีารน�า
ข้อมูลของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้าสู ่ระบบ  
การมรีะบบการบริหารจดัการด้านราคา การจองโรงแรม ร้านอาหาร 
กิจกรรม ประกันการเดินทาง การช�าระเงิน

การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการ
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว4.
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การศึกษาวิจัยผลกระทบ 
และแนวทางการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์จากวิกฤติโควิด-19

5.

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบในหลายมติใิห้แก่ทกุประเทศทัว่โลก 
นอกเหนือจากการคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปมากกว่า 1 ล้านคน  
จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 และส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า 33 ล้านรายทัว่โลกแล้ว มาตรการยบัยัง้การระบาด เช่น 
การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การจ�ากัด
การเดินทางของประชาชน การจ�ากัดการรวมกลุ ่มกันของ
ประชาชนอันน�าไปสู่มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ได้ส่ง 
ผลกระทบอย่างหนักในมิติ อ่ืน ๆ โดยเฉพาะ มิติในด้าน 
การท่องเที่ยว การเกษตร และด้านอุตสาหกรรม 
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• การพัฒนาหรือหาช่องทางในการส่งออกสินค้าทาง 
การเกษตรที่หลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงการหาแหล่ง
ส่งออกสินค้าใหม่ในประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ประเทศคู่ค้าหลักที่ประเทศไทยมีอยู่ เช่น จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ นอกจากนี้ประเทศไทยควรเจรจาแก้ไข 
ข้อตกลงทางการค้ากบัประเทศคูค้่าถงึลกัษณะหรอืพนัธุ์
ของสนิค้าเกษตรทีจ่ะส่งไปขายท่ีอาจสามารถคงคณุภาพ
ได้ดมีากขึน้ เช่นจากมะม่วงน�า้ดอกไม้เป็นมะม่วงมหาชนก
ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าเม่ือต้องเปลี่ยนมาเป็น 
การขนส่งทางเรือที่มีต้นทุนต�่ากว่า 

• การสนับสนุนให้มกีารวิจยันวัตกรรมในการถนอมคณุค่า
หรือคุณภาพสินค้าการเกษตรที่มักเสื่อมลงได้ง ่าย 
เนื่องจากการรับฟังข้อมูลจากผู้แทนจากภาคการเกษตร
ในการประชุมเชิงปฏบิตักิาร จะพบได้ว่า การเสือ่มลงของ
คุณภาพสินค้าที่มาจากการขนส่งที่ล่าช้าหรือการที่ต้อง
ผ่านพธิกีารทางศลุกากรทีเ่ข้มงวด รวมไปถงึความเข้มงวด
ทีเ่พิม่ขึน้ของประเทศคู่ค้าในด้านมาตรฐานความปลอดภยั
ของสินค้า เป็นความท้าทายส�าคัญท่ีการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจะมสี่วนส�าคัญมากในการลดชอ่งว่างอันเกิดจาก
ความท้าทายนี้ ภาครัฐจึงควรร่วมมือกับสถาบันทาง
วิชาการและภาคการเกษตร ทั้งในส่วนของผู้ประกอบ
กจิการทางการเกษตรและเกษตรกรในชมุชน ในการคดิค้น
กรรมวธิใีนการถนอมคุณค่าของสนิค้าเกษตรเพือ่ให้สอดรบั
กับบริบทการขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนไป

แนวทางการขับเคลื่อนจากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 

• การพัฒนาการให้บริการและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร 
ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้
เกษตรกรหรอืผูป้ระกอบกจิการทางการเกษตร สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการผลิต 
ไม่ว่าจะเป็นพนัธุพ์ชื พันธุส์ตัว์ใหม่ ๆ  เทคนคิการปลกูพชื
หรือเลี้ยงสัตว ์ใหม ่ ๆ เทคนิคการจัดการผลผลิต  
การวิเคราะห์ตลาดคู่ค้า แนวโน้มใหม่ ๆ มาตรฐาน 
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการวิเคราะห์
คู่แข่งในการค้าสินค้าเกษตรกับไทยและการพยากรณ์
ความต้องการของประเทศคู่ค้า ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้
เกษตรกรไทยปรับตัวเข้ากับตลาดและคู่แข่งที่เปล่ียนไป 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

• การสนับสนุนการจัดการด้านการขนส่งสินค้า เพื่อให้
สินค้าเกษตรของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ 
ในต้นทุนการขนส่งท่ียอมรับได้ เพ่ือช่วยเหลือภาค
การเกษตรของไทยให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่าง
รวดเรว็ ท�าให้สนิค้าไม่เสือ่มคณุภาพได้ง่าย ภายใต้ต้นทุน
การขนส่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
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แนวทางการขับเคลื่อนจากภาครัฐเพ่ือฟื้นฟูและเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

• การเร่งรัดอุดช่องว่างทางนโยบายในการพัฒนา โดย 
การจัดหา สนับสนุน หรือพัฒนาผู ้ประกอบการท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญในบริการรับรองมาตรฐานสินค้าและ
บริการ โลจิสติกส์ จนถึงการท�าการตลาดและการขาย 
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อกระตุ ้นอุปสงค์ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม 
อ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ให้แก่ผู ้ประกอบการ  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อม 
(SME) ซึ่ ง เป ็นกลุ ่มผู ้ประกอบการที่ มักจะขาด 
ความเช่ียวชาญในด้านดังกล่าว และเป็นกลุ่มที่ได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในระดับรุนแรงมากกว่า
บรรษัทขนาดใหญ่โดยเปรียบเทียบ

• การเร่งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ของประเทศ พร้อมรับ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านอุปสงค์หลังการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ยุติ โดยสนับสนุนการปรับรูปแบบ
การผลิตสินค้าจากเดิม อาทิ ยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบสนัดาปภายในผ่านการให้การสนบัสนนุด้านเงนิทนุ 
การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
หรือยกระดับทักษะแรงงาน (Re-skill & Up-skill) 

• การปฏิวตัดิจิิทลั (Digital Transformation) ทีม่กีารบรูณา
ข้ามหลากสาขาอุตสาหกรรม (Multi-industry Digital 
Transformation) ผ่านการฝึกอบรมทักษะทางดิจิทัล 
แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน และการสนับสนุน 
การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จับคู่ความต้องการซื้อ 
และความต้องการขายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
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อาเซยีนมพีฒันาการอย่างเหน็ได้ชดัในการสร้างประชาคม
ภายใต้วสิยัทศัน์การยดึประชาชนเป็นพืน้ฐานและมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ส่งผลให้อาเซียนเร่ิมพัฒนากลไกให้ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินงานร่วมกับอาเซียนมากขึ้น  
แต่การที่ภาคประชาสังคมจะเป็นหุ้นส่วนและมีความร่วมมือใน 
การขับเคลื่อนอาเซียนอย่างยั่งยืนในฐานะองคาพยพหนึ่งได้นั้น 
ยังคงเต็มไปด้วยเงื่อนไข อุปสรรค และข้อท้าทายนานัปการ  
การพัฒนานโยบายเพื่อบรรลุการสร้างความเป็นหุ้นส่วนและ 
ความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียนอย่างยั่งยืนนั้น ภาคประชาสังคมจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียน
แผนการด�าเนนิงาน โครงสร้างเครือข่าย และแนวทางการขบัเคลือ่น
ประเด็น หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวทาง 
การด�าเนินงานร่วมกับภาคประชาสงัคม การปรบัแผนการด�าเนินงาน
เพื่อเอ้ืออ�านวยให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทร่วมกับอาเซียน 
มากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนต่างเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนอันจะน�าไปสู่การเป็นประชาคมที่มีประชาชน
เป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง

การพัฒนานโยบายเพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วน
และความร่วมมือของภาคประชาสังคม 
เพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

6.
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ปัญหาสงัคมในหลายด้านก�าลงัทวคีวามซบัซ้อน ท้ังการศกึษา 
สาธารณสุข การอพยพย้ายถิ่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับ 
การด�าเนินธุรกิจขนาดย่อม และที่อยู ่อาศัย ประเทศต่าง ๆ  
จงึจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางและก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ 
รวมถึงพัฒนากลไกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
กับปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise: SE) จงึได้รบัความสนใจมากขึน้ในฐานะกลไกแนวใหม่
ที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทั้งนี้ 
เพ่ือยกระดบับทบาทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคได้
อย่างยัง่ยนื จงึจ�าเป็นต้องมกีารศึกษาวิจยัเพือ่ประเมนิผลนโยบาย
การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อน�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้า
ต่อเนื่องร่วมกัน ยกระดับบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ม ี
ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และเป็นเครื่องมือส�าคัญใน 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

การประเมินและพัฒนานโยบาย 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความเชื่อมโยง
ของวิสาหกิจสังคมในประชาคมอาเซียน

7.
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การพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านการค้าและการพัฒนา
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จากผลของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได้จัดท�าหลักสูตร “Smart Farmer”  
เพื่อสร ้างระบบความคิดของการเป็นผู ้ประกอบการ และ 
ความส�าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิทัล ต ่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พัฒนามาเป็นหลักสูตร “Youth 
Camp for Young Smart Farmer Level 2” เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ “สมาร์ตฟาร์มเมอร์” และจดุประกาย
ความคิดในการเป็น “Young Smart Farmer” เพ่ือให้การฝึกอบรม
เกิดความต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการพัฒนา
หลักสูตร “การเสริมสร้างผู้ประกอบการเยาวชน Empowering 
Young Entrepreneur Program (Train the Trainer)” 

สคพ.จงึร่วมกับส�านกัความร่วมมอื ส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
เยาวชน Empowering Young Entrepreneur Program (Train 
The Trainer) ขึ้น ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่  
12 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ
บุคลากรภาคการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี  
สู่การเป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) และ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการยกระดับ
นักเรียน/นักศึกษา  อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการเยาวชน 
(Young Entrepreneur) โดยประโยชน์ที่ได้จากการอบรม คือ  
ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับทกัษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู ้อื่นได้ และมี 
ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพีเ่ล้ียง และผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
มส่ีวนร่วมในการท�ากิจกรรม ซึง่เป็นการเพิม่ทกัษะให้กับผูป้ระกอบ
การน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมท้ังสามารถน�า
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้และ
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมการเสริมสร้าง 
ผู้ประกอบการเยาวชน  
Empowering Young Entrepreneur  
Program (Train The Trainer)
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ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิต
ประจ�าวัน การเรียนการสอน การส่ือสารต่าง ๆ ท่ามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต ้องพัฒนาคนให้เป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถใน 
การแข่งขนัในยคุเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy) เพ่ือรองรบั
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

สคพ.ร่วมกับส�านักความร่วมมือ ส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Youth  
Entrepreneur for Trade and Development: Agriculture” 
ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยสีรุาษฎร์ธาน ี  จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี ให้แก่นกัเรยีน/
นกัศกึษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตร จ�านวน 100 คน จากวทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน 
โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด (Mind Set)  
โดยการน� า เสนอผ ่ านกิจกรรมการอบรมเ ชิงปฏิ บัติการ  
โดยประโยชน์ที่ได้จากการจัดการอบรม คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจและจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ
เยาวชน ในภาคการเกษตรยคุใหม่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รบั
ความรูแ้ละทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ และสามารถน�าความรู้
ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“Youth Entrepreneur for Trade  
and Development: Agriculture”
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยดิีจทัิลในยคุปัจจบุนั อาจท�าให้
การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีอยู่ในโลกออนไลน์ สามารถเข้าถึง 
ได้ง่าย อีกทั้งการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ก็สามารถท�าได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วเช่นกัน ผลที่ตามมาท�าให้การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว  
มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างมาตรการป้องกัน 
และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ 
ในการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธิท์ีอ่ยูใ่นระบบออนไลน์ จะเป็นกลไก
ส�าคัญในการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการค้า การลงทุน และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

จากความส�าคัญข้างต้น สคพ. จึงจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) 
eBooks” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้อง X04B ชั้น 10 
อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า
และผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน รวมถึง 
การคุ้มครองสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให ้
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของไทยในการคุ ้มครองลิขสิทธิ์กรณีการขายหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา น�าความรู้ไปปรับใช้
ในการประกอบธุรกิจ และใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง เหมาะสม

การสัมมนาวิชาการ  
เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์:  
กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”
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ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สคพ. โดยส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด�าเนินงานด้าน 
การสร้างความร่วมมือในภูมิภาคร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
WTO, UNCTAD, UNESCAP, UNCITRAL, World Bank Group จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวง
พาณชิย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ ด้วยมุง่พฒันาภมูภิาคผ่านกลไกความร่วมมอืต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการค้าและการลงทุนภายใต้บริบทของ UNCTAD และ WTO  
ในการยกระดับความรู้และความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 ส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนาจ�านวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม แบ่งเป็นการอบรม 4 กิจกรรม และการสัมมนา 2 กิจกรรม โดยมี 
การจดักิจกรรมภายในประเทศ ซึง่ครอบคลมุการสร้างศกัยภาพ และการมส่ีวนร่วมจากบคุลากรทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน โดยความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค รวมถึงระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา รวมทั้งสิ้น 354 คน แบ่งเป็นบุคลากรชาวไทย 
137 คน และบุคลากรชาวต่างชาติ 217 คน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างผลงานที่ส�าคัญได้ ดังนี้

การด�าเนินงานตามความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
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กิจกรรมการจัดสัมมนาวิชาการในเรื่อง Asia-Pacific Think Tank Summit 2019 
โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับการบูรณาการในภูมิภาค 
ภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  
(Regional Technical Cooperation and Think Tank Network)

บทบาทของ Think Tank และสถาบันวิจัยนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งจะรวมถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาระดับ
สูงท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ถือว่า 
มีบทบาทที่ส�าคัญยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนว่าด้วย
ความตกลง South–South and Triangular Cooperation (SSC 
และ TRC) ได้ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่ม Think Tank โลก ที่เรียกกันว่า 
“Global Coalition of Think Tank Networks for SSC (GCTTN)” 
โดยประกาศให้เริ่มท�างานจากเดือนมกราคม 2017 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2021 จะมีบทบาทที่ส�าคัญในการก�าหนดและชี้น�า
นโยบายและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายใต้เวทีการหารือ 
BAPA+40 (Buenos Aires Plan of Action Platform)

ภายใต้กรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ESCAP ชื่อว่า  
The Asia – Pacific People’s Forum on Sustainable  
Development (APFSD) เป็นเวที Multistakeholder ที่ให้กลุ่ม
นโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม CSO (Civil Society  
Organization) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก�าหนดประเด็น

และแนวทางการพฒันาทีย่ั่งยืนในภมิูภาค โดยสร้างเป็นความร่วมมอื
ของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาควิชาการจากหน่วยวิจัยต่าง ๆ 
มารวมตัวกันผลกัดนันโยบายใหม่ ๆ  จากความส�าคญัข้างต้น สคพ.
จงึได้จดักิจกรรมการจดัสมัมนาวิชาการในเรือ่ง Asia-Pacific Think 
Tank Summit 2019  ขึน้ระหว่างวันที ่10–12 พฤศจกิายน 2562 
ณ โรงแรมอนนัตรา และ UNESCAP ถนนราชด�าเนนินอก กรงุเทพฯ 
โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิความร่วมมอืทางวิจยั
ในเรือ่งนโยบายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในมติกิารค้าทีย่ัง่ยนื และผลกัดนั
ให้สถาบันและ ESCAP เป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อความร่วมมือ 
เชิงบูรณาการในระยะยาวในภูมิภาคเอเชีย พร้อมกันนี้ให้ สคพ.
เป็นที่ยอมรับในเวทีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สากลในระยะ 
ต่อไป ในการนีม้หีน่วยงานร่วมจดักิจกรรม อาท ิUNCTAD, ESCAP, 
ADBI, ARTNet, KONRAD ADENAUER STIFTUNG ,TTCSP , 
CIGS, McKinsey Global Institute, OUR HONG KONG  
FOUNDATION, MEKONG INSTITUTE and ASEAN STUDIES 
CENTER CHULALONGKORN UNIVERSITY
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กิจกรรมสัมมนานานาชาติในเรื่อง 4th ASEAN Economic Integration  
Forum 2019 ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับ 
การบูรณาการในภูมิภาค ภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  
(Regional Technical Cooperation and Think Tank Network)

เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้  
รวมทัง้หมด 10 ประเทศ หรอืทีเ่รยีกกันว่า “อาเซยีน” ได้เฉลมิฉลอง
ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
พร้อมกันนี้ได้สรุปให้มีการวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ใหม่ของ 
กลุม่อาเซยีนเพือ่มาแทนวสัิยทศัน์ ค.ศ. 2025 เรียกกนัว่า “อาเซยีน
วิสัยทัศน์ ค.ศ. 2040” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 กรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ 
เพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA: Economic Research 
Institute for ASEAN and East Asia) ได้เปิดตัวรายงาน  

“ASEAN VISION 2040: Towards a Bolder and Stronger 
ASEAN Community” ซึ่งถือว่าเป็นวาระใหม่ภายใต้การน�าของ
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 เพื่อสนองต่อ 
วิสัยทัศน์ของอาเซียน พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรที่เก่ียวข้องได้ 
มีความเห็นร่วมกันให้ด�าเนินกิจกรรมสัมมนาระดับนานาชาติ 
เพื่อเช่ือมโยงประเด็นใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับภาครัฐ 
และภาควิชาการ (นโยบาย) และเผยแพร่ต่อไปสู่สาธารณชน  
จากความส�าคัญข้างต้น สคพ. UNCTAD และ ESCAP ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติในเร่ือง 4th ASEAN Economic 
Integration Forum 2019 ข้ึนระหว่างวันที ่9–10 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมอนันตรา และ UNESCAP ถนนราชด�าเนินนอก 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประเด็นเชิง
นโยบายและประเด็นอุบัติใหม่ ๆ ที่ส�าคัญและมีนัยส�าคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ของอาเซียน และเพื่อสร้างเวทีระดับภูมิภาคในเร่ือง 
Regional Integration โดยน�ากรอบการรวมตัวของกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ในทุกมิติ) เป็นหัวใจในการผลักดันนโยบายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานร่วมจัด คือ UNCTAD และ ESCAP  
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจ
เชิงนโยบายในเรื่องของการพัฒนายุทธศาสตร์อาเซียนให้เป็น 
เวทีกลางของภูมิภาคและผลักดันงานวิชาการด้านอาเซียนและ 
น�าไปเผยแพร่สู่รัฐบาลในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญของอาเซียน
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การฝึกอบรมภูมิภาคนานาชาติในเรื่องการพัฒนาทักษะการเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศ ระดับชั้นสูง ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก  
(Advance Trade Negotiations Skills Course for Asia-Pacific) 
หลักการและเหตุผล (กิจกรรมเด่น)

ในรอบการเจรจาครั้งนี้ได้มีการเสนอหัวข้อใหม่ อาทิ เรื่อง
การค้าทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สินทางปัญญา (TRIPS) มาตรการการลงทนุ 
(TRIMs) และการค้าสนิค้าบรกิาร (GATs) รวมถึงการเสนอการปฎิรปู
ระบบและกลไกของ GATT เช่น การเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร 
โดยเน้นการใช้ภาษีศุลกากรแทนในภาคสินค้าเกษตร การลด 
การอุดหนุนการส่งออกโดยภาครัฐ การเปิดเสรีการค้าที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และการเสนอการก่อตั้งองค์การ 
การค้าโลก หรือ WTO ต่อมาในรอบการเจรจาโดฮา ณ กรุงโดฮา 
ประเทศกาตาร์ในปี พ.ศ. 2544 โดยประเทศสมาชิกของ WTO  
ได้มีมติลงนามการพัฒนาภายใต้กรอบของระบบการค้าพหุภาคี  
ที่เรียกกันว่า Doha Development Agenda (DDA) ซึ่งแสดงถึง
ความต้ังใจของประเทศสมาชิกว่าการค้าโลกจะต้องมีบทบาท 
ที่สามารถยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ก�าลังพัฒนา (Developing Countries) และด้อยพัฒนา (Least 
Developed Countries) เช่นกัน โดยได้เสนอ 7 ประเด็น  
ให้เป็นการเจรจาแบบ “Single Undertaking” คือ 1. การเจรจา
เปิดตลาด และการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตร 2. การเจรจาเปิด
ตลาดสนิค้าอุตสาหกรรม (การลดภาษนี�าเข้าและอปุสรรคทีไ่ม่เกบ็
ภาษ)ี 3. การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ 4. การเจรจาเร่ืองสทิธ์ิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการค้า (การเน้นส่วน 
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ของข้อตกลงที่สนับสนุนสาธารณสุข การเสนอการจดทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้อตกลงที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการคุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้าน) 5. การเจรจาเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้า  
6. การเจรจาเรื่องการค้าและการพัฒนา และ 7. การเจรจา 
เรื่องการค้ากับสิ่งแวดล้อม

สคพ.และ World Trade Organization (WTO) ได้เล็ง
เห็นถึงความส�าคัญดังกล่าวจึงจัดการฝึกอบรมภูมิภาคนานาชาติ 
ในเรื่องการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระดับ
ชัน้สงู ให้แก่นกัเจรจาการค้าหรอืเจ้าหน้าทีร่ะดบัอาวโุสทีเ่กีย่วข้อง
กับการเจรจาการค้าหรือก�าหนดนโยบายการค้า ในระหว่างวันที่  
22–26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 
กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ 
รวมถงึสร้างความเข้าใจเชิงลกึและแนวทางการท�างานในการเจรจา
การค้าให้แก่นักเจรจาการค้าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเจรจาการค้าหรือเจ้าหน้าท่ีระดับ
อาวุโสทีเ่ก่ียวข้องกับการเจรจาการค้าหรอืก�าหนดนโยบายการค้า 
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาบุคลากร 
ด้านนโยบายเรื่องการเจรจาด้านการค้าสินค้าบริการในประเทศ 
ที่ก�าลังพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความเชี่ยวชาญ 
พร้อมต่อยอดให้กบัหน่วยงานภายในภูมิภาค และสามารถเสริมสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในด้านนี้
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ไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ทั้งไทยและรัสเซียยังอยู่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก (APEC)  และเจรจาทางการเมืองต่อกันหลายครั้ง 
หากประเทศไทยสามารถเปิดตลาดเสรีทางการค้าและการลงทุน
กับรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Commonwealth of  
Independence State เป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะได้โอกาส 
ในการสานสัมพันธ์กับประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิกนั้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
มนษุย์ กระทรวงพาณชิย์ของประเทศไทยเลง็เหน็ความส�าคญัของ
การเปิดตลาดเสรีดังกล่าว และได้ริเริ่มเจรจาการค้าในปี 2561  
ซึ่งตรงกับช่วงเวลานโยบาย Look East ของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม 
ไทยขาดดุลการค้ากับรัสเซียอยู่ที่ 38 พันล้านบาท และการค้าลด
ลงร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน (รายงานการค้าไทยปี 2561 
กระทรวงพาณิชย์) แต่ไทยมีแนวโน้มในการลงทุนจากรัสเซียเป็น
บวก ซ่ึงมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รายงาน 
Foreign Direct Investment ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
สถาบนัได้เลง็เหน็ถึงความส�าคัญของการหาโอกาสการค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทยและรัสเซียในระยะยาว ซ่ึงอาจน�าไปสู่โอกาส 

การสัมมนาพิเศษในงาน ITD Insight Forum  
ในหัวข้อ “พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย”
ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับการบูรณาการ 
ในภูมิภาคภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  
(Regional Technical Cooperation and Think Tank Network)
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ในการค้าและการลงทุนในประเทศพันธมิตรของรัสเซียในกลุ่ม
ยูโร-เอเชีย และเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ 
ที่ได้ริเริ่มความตั้งใจในการเปิดตลาดเสรีระหว่างไทยและรัสเซีย 
รวมทั้งสานต่อโครงการการสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุน 
ต่างประเทศ ซ่ึงสถาบันร่วมจัดกับ Board of Investment  
ในปี 2561 

ในปี 2563 สคพ.ร่วมกับ Board of Investment ร่วมกัน
จัดการสัมมนาพิเศษ Insight Forum ในหัวข้อ “พลิกโอกาส 
การค้าการลงทุนไทย-รัสเซีย 2020 สู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย” 
ขึ้นใน วันที่  28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
ในประเทศทีส่นใจด้านการค้าของประเทศไทยและประเทศรสัเซยี 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยและการพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทใหม่ ๆ ในด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และกลไกต่าง ๆ ของภูมิภาค South–South  
Cooperation และเพื่อเผยแพร่ความรู้อุบัติใหม่ที่มีสาระส�าคัญ
และสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยในเชิงนโยบาย
และทิศทางการลงทุนและการค้าโลก
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กิจกรรมอบรมนานาชาติ Trade Facilitation for Sustainable 
Development Regional Workshop 2020 (ออนไลน์) 
ภายใต้โครงการอบรมนานาชาติ ด้านการเจรจาการค้า
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิภายใต้กรอบกฎระเบียบ WTO

การอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) 
มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมในการค้าและการขนย้าย
สนิค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกภาระทางด้านบริหารจดัการและ
เอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งแต่เดิมการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าเป็นเพียงความตกลงระหว่างประเทศคู ่ค้าเท่านั้น  
แต่ปัจจบุนัองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) 
องค์การสหประชาชาติ (UN) ฯลฯ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ  ได้หันมา
ให้ความสนใจและผลักดันให้การอ�านวยความสะดวกทางการค้า
เป็นประเดน็ระดบันานาชาตไิม่ใช่เพยีงประเดน็ของแต่ละประเทศ 
โดยมกีารเรยีกร้องให้ชาตสิมาชกิอาเซยีนพฒันาและเร่งด�าเนนิการ
สร้างแผนงานอ�านวยความสะดวกทางการค้า ที่ให้เริ่มจากการมี
เป้าหมายทีช่ดัเจน มรีะยะเวลาการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกับการ
สร้างความมั่นคง โปร่งใส และมีความพร้อมส�าหรับการด�าเนิน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สคพ. ESCAP และ ARTNet ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของกิจกรรมข้างต้นจึงร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมนานาชาติ Trade 
Facilitation for Sustainable Development Regional  
Workshop 2020 ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบ EDMODO  
ในวันที่ 3 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือน�าเสนอแนวทางหลักปฏิบัติและมาตรการ
ตัวอย่างที่ เกี่ยวข้องในการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
ที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญระดับนานาชาติ อาทิ ข้อตกลง 
การอ�านวยความสะดวกทางการค้าของ WTO (Trade Facilitation 
Agreement: TFA) บทบาทของคณะกรรมการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า (National Trade Facilitation Committee: NTFC) 
ฯลฯ เพื่อทบทวน อุปสรรค ปัญหาและความเข้าใจ ถึงข้อตกลง 
การอ�านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ WTO และการค้า
ในลักษณะ Global Value Chain ร่วมกันในระดับภูมิภาคอย่าง
ครบถ้วน และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งและโลจิสติกส์ 
ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและมเีป้าหมายในการผลกัดนัธรุกจิร่วมกนั 
โดยประโยชน์ทีไ่ด้จากการจัดกจิกรรมอบรมในครัง้นี ้ได้แก่ ผูเ้ข้าร่วม
การอบรมล้วนได้รับความรู้ ทักษะการจัดการ ตลอดจนแนวคิด
วิเคราะห์ขั้นตอนทางธุรกิจในกระบวนการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า  ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติการน�าระบบ 
การเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จมาประยุกต์ใช้ได้ 
ตลอดจนระบบการค้าแบบไร้เอกสาร (Paperless) ในการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง  
เพือ่วเิคราะห์ปัญหา อปุสรรคในการอ�านวยความสะดวกทางการค้า
ในด้านต่าง ๆ  ร่วมกัน อันจะน�าไปสู่การพฒันาความร่วมมอืในทาง
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคตต่อไป

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)80



รายงานการเงิน

81สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)82



83สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)84



85สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)86



87สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)88



89สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)90



91สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)92



93สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)94


