แผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์
1. สร้างองค์ความรู้ตามแนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต (Global Trend)

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

เป้าประสงค์
1. องค์ความรู้ดา้ นการค้าและการ
พัฒนาเป็นประโยชน์ และตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์
1.1 วิเคราะห์การค้าและการ
พัฒนาเพื่อรองรับแนวโน้มและ
การเปลี่ยนแปลง

แผนงาน
1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและ
วิวัฒนาการด้านการค้าและการพัฒนา
เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

จานวนครั้งในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการศูนย์ศกึ ษาวิเคราะห์แนวโน้มด้าน
ด้านการค้าและการพัฒนาตามแนวโน้มและทิศ การค้าและการพัฒนา
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global
Trend)
จานวนบทสรุปประเด็นของการศึกษาวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์ทางด้านการค้าและการ
พัฒนา
ร้อยละของประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ดา้ น
การค้าและการพัฒนาที่สาคัญ นาไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล
ร้อยละความสาเร็จในการวิเคราะห์ดา้ นการค้า
และการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global
Trend)

1.2 ผลิตและสนับสนุนงานวิจัย
ด้านการค้าและการพัฒนา

1.2.1 โครงการศึกษาวิจัยด้านการค้า
และการพัฒนาเพื่อรองรับแนวโน้มและ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต (Global Trend)

จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
4 ครั้ง

2 ประเด็น

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

1. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทย
จากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน

10 เรื่อง

2. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุน
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business
Environment) เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
3. โครงการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
เพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผล
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้า
เสรีบิมสเตคของประเทศไทย
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1

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

5. โครงการจัดทารายงานวิจัยขนาดสั้น
(short reserch paper) ตอบโจทย์
สถานการณ์การค้าและการพัฒนา

1.3 พัฒนาดัชนีชี้วัดด้านการค้า
และการพัฒนาของประเทศ
(Trade and Development
Index)
2. เพิ่มขีดความสามารถในการ
2. บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการค้า 2.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพ
แข่งขันของบุคลากรทางการค้าและ และการพัฒนา มีศกั ยภาพและองค์
ทางการค้าและการพัฒนา
การพัฒนา
ความรู้ที่พร้อมและรองรับแข่งขันใน
อนาคต

จานวนบทความที่เผยแพร่ในวารสารหรือหนังสือ
วิชาการต่างประเทศ
1.3.1 โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดด้านการค้า จานวนดัชนีชี้วัดด้านการค้าและการพัฒนาใน
และการพัฒนาในระดับประเทศและ
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค (Trade and
ระดับภูมิภาค (Trade and
Development Index)
Development Index)

9 บทความ

2.1.1 โครงการกาหนดแผนงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการค้าและการ
พัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย

จัดทาแผน

-

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการค้าและการพัฒนา

2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
2.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ พัฒนาหลักสูตรของสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ดา้ น ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
การค้าและการพัฒนารองรับการ
ต่างๆ
แข่งขันในอนาคต

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงตอบรับเศรษฐกิจโลก
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนพัฒนา
หลักสูตรหลัก

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
เสถียรภาพความมั่นคง และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจโลก : ประเด็นอุบัตใิ หม่ ด้านการค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนา
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมาย
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในโลก
เศรษฐกิจยุคใหม่
4. โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือด้านการอานวยความสะดวก
ทางการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. โครงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน
เพื่อการใช้ประโยชน์จากความตกลงและ
กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน
2.2.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการภายใต้
กรอบการดาเนินงานของสถาบัน
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จานวนหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันที่ได้รับการ โครงการเดียวกับแผนงานที่ 2.2.1
พัฒนาหรือปรับปรุงใหม่

3 หลักสูตร

2

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2.3 การบูรณาการเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ของสถาบัน

2.4 ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่
การกาหนดนโยบายด้านการค้า
และการพัฒนา

3.ยกระดับความร่วมมือระหว่าง
3. พัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือ 3.1 เชื่อมโยงและบูรณาการ
ประเทศด้านการค้าและการพัฒนา ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับแนวโน้ม ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใน ด้านการค้าและการพัฒนา
อนาคต (Global Trend)

แผนงาน

ตัวชี้วัด

2.3.1 บูรณาการภารกิจงานที่สอดคล้อง จานวนความร่วมมือด้านวิชาการที่ได้บูรณาการ
กับกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่ายในประเทศและมีกิจกรรมร่วม
ดาเนินการ (มากกว่า 1ปี)

2.4.1 จัดระดมความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

3.1.1 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ดัชนีชี้วัดศักยภาพด้านการค้าและการ
พัฒนา

3.1.2 จัดทา Road Map และดาเนิน
ความร่วมมือในระยะยาวกับหน่วยงาน
เครือข่ายในต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

1. โครงการสัมมนาความร่วมมือพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

5 องค์กรหรือ
หน่วยงาน

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100

การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ข้อสรุปความคิดเห็นที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนา

ร้อยละ 100
2 เรื่อง

1. โครงการสัมมนาวิชาการเวทีว่าด้วยการค้า
และการพัฒนาระดับภูมิภาค (ITD Trade
and Development Regional Forum)

จานวนเรื่องที่ได้มีการนาไปใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบายด้านการค้าการลงทุนและการ
พัฒนา
จานวนประเด็นย่อยของดัชนีชี้วัดศักยภาพด้าน
การค้าและการพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา

2. โครงการเสวนาวิชาการด้านการค้า การ
ลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความ
มั่นคงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
1. โครงการเพื่อยกระดับการบูรณาการใน
ภูมิภาคภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ (Regional Technical
Cooperation) [3.1.1, 3.3.1]

จานวนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศและมีกิจกรรมร่วมดาเนินการ
(มากกว่า 1 ปี)

1. โครงการพัฒนาและยกระดับแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์และการค้าในบริบทเศรษฐกิจ 4.0
ของภูมิภาคและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอื่นๆ
(Strategic Technical Tools for
Development and Competencies
under the Economic 4.0 Model) [3.1.2,
3.2.1, 3.2.2]

อย่างน้อย
1 ประเด็น

7
ความร่วมมือ

2. โครงการการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ภายใต้กรอบ
เขตการค้าพิเศษ (Regional Cooperation
Towards Regional Economic
Integration and Special Economic
Zones I.E. BIMSTEC RCEP เป็นต้น)
3. โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (Regional
Trade Policy Course)
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4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาและแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ และ
แนวทางทฤษฎีใหม่ๆ ของโลก

3.2 พัฒนาความร่วมมือเพื่อการ 3.2.1 ส่งเสริมและบูรณาการความ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
ร่วมมือทางวิชาการกับ UNCTAD และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100

การบรรลุเป้าหมายตามแผน
จานวนองค์ความรู้ของ UNCTAD และหน่วยงาน 1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
ระหว่างประเทศที่นามาเผยแพร่
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการ
ลงทุนที่ยั่งยืน (Fostering Regional
Development Through Sustainable
Investment Regime to Achieve the UN
SDG 2030 Goals

ร้อยละ 100
8 องค์ความรู้

2. โครงการพัฒนาและยกระดับแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์และการค้าในบริบทเศรษฐกิจ 4.0
ของภูมิภาคและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอื่นๆ
(Strategic Technical Tools for
Development and Competencies
under the Economic 4.0 Model) [3.1.2,
3.2.1, 3.2.2]

3.2.2 สนับสนุนและร่วมดาเนินกิจกรรม
ตามขอบเขตภารกิจการดาเนินงานของ
UNCTAD และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 พัฒนาความร่วมมือและ
บูรณาการทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การค้าและการพัฒนา

จานวนครั้งที่ร่วมกิจกรรมกับ UNCTAD และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.1 จัดเวทีสัมมนาและฝึกอบรมตาม จานวนกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมในประเด็นที่
กรอบการดาเนินงานของสถาบัน (Areas เกี่ยวกับเนื้อหาตามกรอบการดาเนินงานของ
of work) ร่วมกับหน่วยงานระหว่าง
สถาบัน (Areas of Work)
ประเทศ

08-05-19

3. โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม
โครงการเดียวกับแผนงานที่ 3.2.1

1. โครงการเพื่อยกระดับการบูรณาการใน
ภูมิภาคภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ (Regional Technical
Cooperation)

3 ครั้ง

2 ครั้ง
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการใน
ระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่า
โลก (Global Value Chains: GVC) ของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT
3.3.2 แสวงหาความร่วมมือกับแหล่งทุน จานวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการ
ภายนอกมาใช้ดาเนินกิจกรรมของสถาบัน ดาเนินกิจกรรม
4. พัฒนาและจัดการองค์กรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล

4. องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใส

4.1 การบริหารจัดการองค์กร
ด้วยนวัตกรรม

4.1.1 การปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน
เพื่อให้องค์กรได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

7.3 ล้านบาท

ระดับความสาเร็จในการทบทวนโครงสร้าง/
อัตรากาลัง และแผนความก้าวหน้าบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์

ระดับ 5 ทบทวน
แผนความก้าวหน้า
ฯ แล้วเสร็จ

ระดับความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารงบประมาณ

ระดับ 5 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการบริหาร
งบประมาณ

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรมการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ
รายรับและรายจ่ายประจาปีของสถาบัน

ร้อยละ 96

1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน
1.3 ค่าครองชีพชั่วคราว
1.4 ค่าสวัสดิการและค่ารักษาพยาบาล
1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต
1.6 ค่าสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.7 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ
และที่ปรึกษา
1.8 ค่าปฏิบัตงิ านล่วงเวลา
1.9 ค่าตอบแทนผันแปร
1.10 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.11 ค่าใช้จ่ายในการเงินทางไปปฏิบัตงิ าน
1.12 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ วารสาร
และฐานข้อมูล

08-05-19
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1.13 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
1.14 ค่าจ้างเหมาบารุงเครื่องปรับอากาศ
1.15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
1.16 ค่าสอบบัญชี
1.17 ค่าใช้จ่ายในการประชุม รับรอง
และพิธีการ
1.18 ค่าเช่ารถตู้
1.19 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1.20 ค่าจ้างเหมาบริการ
1.21 ค่าใช้สอยอื่นๆ
1.22 ค่าวัสดุสานักงาน
1.23 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
1.24 ค่าวัสดุอื่นๆ
1.25 ค่าไฟฟ้า
1.26 ค่าประปา
1.27 ค่าโทรศัพท์
1.28 ค่าบริการไปรษณีย์
1.29 เครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
สนับสนุนงานประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
1.30 ซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานภายใน
สถาบันฯ
กิจกรรมยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
1. ค่าใช้จ่ายสารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการและความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะเวลา 5 ปี (2562 - 2566)
3) โครงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์
4) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

08-05-19
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4.2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 4.2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตาม 1. ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
องค์กร 4.0
องค์กร 4.0
ระดับความผาสุก ความผูกพัน และศักยภาพของ 1. ค่าใช้จ่ายตามแผนวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
4.3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ 4.3.1 โครงการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณธรรมและความ
การบริหารจัดการที่ดี
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
4.4 สร้างอัตลักษณ์องค์กรใน
4.4.1 โครงการสร้างและส่งเสริม
ประเมินความสาเร็จของการกาหนดเอกลักษณ์ โครงการบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร
ระดับประเทศและระดับ
เอกลักษณ์
นานาชาติ

08-05-19

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของ
แผนประจาปี
ทบทวนแผนและ
ส่งเสริมค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร
ร้อยละ 80
วิเคราะห์
อัตลักษณ์
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