วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางการค้าและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
To be a Knowledge Bridge and Capacities Building Center on Trade and Development Globally Recognised
ยุทธศาสตร์

1. สร้างองค์ความรู้ตามแนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
(Global Trend)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. องค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาเป็น 1.1 วิเคราะห์การค้าและการพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของ รองรับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มเป้าหมาย

1.2 ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยด้านการค้า
และการพัฒนา

1.3 พัฒนาดัชนีชี้วัดด้านการค้าและการ
พัฒนาของประเทศ (Trade and
Development Index)
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บุคลากรทางการค้าและการพัฒนา

2. บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการค้าและ 2.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพทางการค้า
การพัฒนา มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่
และการพัฒนา
พร้อมและรองรับแข่งขันในอนาคต

แผนงาน
1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและ
วิวัฒนาการด้านการค้าและการพัฒนา เพื่อ
เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย

1.2.1 โครงการศึกษาวิจัยด้านการค้าและ
การพัฒนาเพื่อรองรับแนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
(Global Trend)

2.4 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายด้านการค้า
และการพัฒนา

จานวนครั้งในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้า
และการพัฒนาตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต (Global Trend)
จานวนบทสรุปประเด็นของการศึกษาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ทางด้านการค้าและการพัฒนา
ร้อยละของประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ด้านการค้าและการ
พัฒนาที่สาคัญ นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล
ร้อยละความสาเร็จในการวิเคราะห์ด้านการค้าและการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต (Global Trend)
จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ

จานวนบทความที่เผยแพร่ในวารสารหรือหนังสือวิชาการ
ต่างประเทศ
โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดด้านการค้าและการ จานวนดัชนีชี้วัดด้านการค้าและการพัฒนาในระดับประเทศ
พัฒนาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และระดับภูมิภาค (Trade and Development Index)
(Trade and Development Index)
โครงการกาหนดแผนงาน/โครงการตาม
กลุ่มเป้าหมายของฝ่ายวิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถที่ชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย

2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ให้มีความรู้ด้านการค้าและการพัฒนารองรับ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การแข่งขันในอนาคต

2.3 การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการของสถาบัน

ตัวชี้วัด

พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานของสถาบัน
บูรณาการภารกิจงานที่สอดคล้องกับ
กระทรวงหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 จัดระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2563
4 ครั้ง

2 ประเด็น

2 ประเด็น

2 ประเด็น

3 ประเด็น

3 ประเด็น

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

10 เรื่อง

10 เรื่อง

11 เรื่อง

11 เรื่อง

9 บทความ

9 บทความ

10 บทความ

10 บทความ

1 ดัชนี

1 ดัชนี

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการค้า จัดทาแผน
และการพัฒนา

พัฒนาหลักสูตรของสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มต่างๆ

จานวนหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงใหม่

2565
5 ครั้ง

2566
5 ครั้ง

1 ดัชนี

บรรลุเป้าหมายของ ทบทวนแผน
บรรลุเป้าหมายของ บรรลุเป้าหมายของ
แผนประจาปี ร้อยละ บรรลุเป้าหมายของ แผนประจาปี ร้อยละ แผนประจาปี ร้อยละ
50
แผนประจาปี ร้อยละ 60
60
50

แผนพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการตาม
หลัก
แผนพัฒนาหลักสูตร
ร้อยละ 50

ทบทวนหลักสูตร/
ดาเนินการตาม
ทบทวนหลักสูตร/
ดาเนินการตาม แผนพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาหลักสูตร
ร้อยละ 100
แผนพัฒนาหลักสูตร
ร้อยละ 75 ของแผน
ร้อยละ 50 ของแผน
ฯปี 62
ฯปี 64

3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

จานวนความร่วมมือด้านวิชาการที่ได้บูรณาการกับเครือข่ายใน
ประเทศและมีกิจกรรมร่วมดาเนินการ (มากกว่า 1ปี)

5 องค์กรหรือ
หน่วยงาน

5 องค์กรหรือ
หน่วยงาน

5 องค์กรหรือ
หน่วยงาน

5 องค์กรหรือ
หน่วยงาน

5 องค์กรหรือ
หน่วยงาน

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ข้อสรุปความคิดเห็นที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
การค้า การลงทุนและการพัฒนา

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
2 เรื่อง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
2 เรื่อง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
3 เรื่อง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
3 เรื่อง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

2 เรื่อง

2 เรื่อง

จานวนเรื่องที่ได้มีการนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
ด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนา
หมายเหตุ: ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (2562-2566) ได้คานึงถึงพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว

2562
4 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
2564
4 ครั้ง

1

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3.ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน 3. พัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง 3.1 เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือ
การค้าและการพัฒนา
ประเทศ เพื่อรองรับแนวโน้มและทิศทางการ ระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global
Trend)

แผนงาน

ตัวชี้วัด

3.1.1 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาดัชนี จานวนประเด็นย่อยของดัชนีชี้วัดศักยภาพด้านการค้าและการ
ชี้วัดศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา
พัฒนาที่ได้รับการพัฒนา

4.2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์กร
4.0

ระดับความสาเร็จในการทบทวนโครงสร้าง/อัตรากาลัง และ
แผนความก้าวหน้าบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์
ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ
ระดับความผาสุก ความผูกพัน และศักยภาพของบุคลากร

4.3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการที่ดี

4.4 สร้างอัตลักษณ์องค์กรในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ

2565
อย่างน้อย
1 ประเด็น

2566
อย่างน้อย
1 ประเด็น

1 หลักสูตร

1 หลักสูตร
ร้อยละ 50

1 หลักสูตร
ร้อยละ 60

1 หลักสูตร
ร้อยละ 80

7
ความร่วมมือ

9
ความร่วมมือ

10
ความร่วมมือ

11
ความร่วมมือ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
8 องค์ความรู้

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
9 องค์ความรู้

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
10
องค์ความรู้

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
11
องค์ความรู้

12
องค์ความรู้

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

พัฒนาหลักสูตรสาหรับ Train the Trainer
ร้อยละประเทศกลุ่มเป้าหมายที่นาไปใช้เป็นกรอบการพัฒนา

3.1.2 จัดทา Road Map และดาเนิน ความ จานวนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายในต่างประเทศ
ร่วมมือในระยะยาวกับหน่วยงาน เครือข่าย และมีกิจกรรมร่วมดาเนินการ (มากกว่า 1 ปี)
ในต่างประเทศ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
3.2 พัฒนาความร่วมมือเพื่อการยอมรับใน 3.2.1 ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือ จานวนองค์ความรู้ของ UNCTAD และหน่วยงานระหว่าง
ระดับนานาชาติ
ทางวิชาการกับ UNCTAD และหน่วยงาน ประเทศที่นามาเผยแพร่
ระหว่างประเทศ
3.2.2 สนับสนุนและร่วมดาเนินกิจกรรมตาม จานวนครั้งที่ร่วมกิจกรรมกับ UNCTAD และหน่วยงานที่
ขอบเขตภารกิจการดาเนินงานของ UNCTAD เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 พัฒนาความร่วมมือและบูรณาการ
3.3.1 จัดเวทีสัมมนาและฝึกอบรมตามกรอบ จานวนกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ การดาเนินงานของสถาบัน (Areas of work) เนื้อหาตามกรอบการดาเนินงานของสถาบัน (Areas of Work)
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการค้าและ ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
การพัฒนา
3.3.2 แสวงหาความร่วมมือกับแหล่งทุน
จานวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรม
ภายนอกมาใช้ดาเนินกิจกรรมของสถาบัน
4. พัฒนาและจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรร 4. องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 4.1 การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม 4.1.1 โครงการปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน ระดับความสาเร็จในการลดกระบวนการและขั้นตอนการ
มาภิบาล
เพื่อให้องค์กรได้รับการยอมรับในระดับ
ปฏิบัติงานเพื่อสู่การเป็นองค์กรในระดับนานาชาติ
นานาชาติ

4.2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความ
พร้อมเพื่อรองรับองค์กร 4.0

ค่าเป้าหมาย
2564
อย่างน้อย
1 ประเด็น

2562
อย่างน้อย
1 ประเด็น

4.3.1 โครงการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

4.4.1 โครงการสร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์

ระดับความสาเร็จทบทวนขั้นตอน/คู่มือการควบคุมตรวจสอบ
ด้านการป้องกันทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การป้องกันการ
รับสินบน
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประเมินความสาเร็จของการกาหนดเอกลักษณ์

ประเมินการรับรู้เอกลักษณ์ของสถาบัน

หมายเหตุ: ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (2562-2566) ได้คานึงถึงพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว

2563
อย่างน้อย
1 ประเด็น

7.3 ล้านบาท
ระดับ 5 จัดทาแล้ว
เสร็จ

ระดับ 5 ทบทวนแล้ว
เสร็จ

ระดับ 5 ทบทวนแล้ว
เสร็จ

ร้อยละ 100 ของ
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ทบทวนแผนและ
ส่งเสริมค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร

ดาเนินการสาเร็จ
ร้อยละ 80
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แผนประจาปี

ระดับ 5 ทบทวนแล้ว
เสร็จ
ร้อยละ 80
วิเคราะห์
อัตลักษณ์

ร้อยละ 80
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ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ส่งเสริม
ส่งเสริม
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อัตลักษณ์ของสถาบัน อัตลักษณ์ของสถาบัน อัตลักษณ์ของสถาบัน
ประเมินผลการรับรู้
อัตลักษณ์ของสถาบัน
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