
ผ่าน ไม่ผ่าน
1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัย 12 เร่ือง 12 เร่ือง 

1.2 จ ำนวนบทควำมวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวำรสำร 10 บทควำม
(ในประเทศ 7 บทควำม,
ต่ำงประเทศ 3 บทควำม)

10 บทควำม
(ในประเทศ 7 บทควำม,
ต่ำงประเทศ 3 บทควำม)



1.3 จ ำนวนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับเครือข่ำย
ในต่ำงประเทศและต่ำงประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วม
ด ำเนินกำร
   1.3.1 จ ำนวนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับ
เครือข่ำยต่ำงประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วมด ำเนิน

9 องค์กร/ หน่วยงำน
และด ำเนินกำรตำม
แผนได้ร้อยละ 100

11 องค์กร และ
ด ำเนินกำรตำม
แผนได้ร้อยละ 

100



   1.3.2 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมจำกหน่วยงำนภำครัฐ
ในต่ำงประเทศ

220 คน 217 คน 

1.4 จ ำนวนหลักสูตรกำรฝึกอบรมท่ีได้จำกกำร
พัฒนำจำกองค์ควำมรู้ของ UNCTAD

11 หลักสูตร 13 หลักสูตร 

1.5 กำรร่วมงำนกับหน่วยงำนในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำค

มีกำรลงบันทึกนำม
ควำมร่วมมือ และ

ด ำเนินกำรตำมแผนได้
ร้อยละ 100

มีกำรลงบันทึก
นำมควำมร่วมมือ
 และด ำเนินกำร
ตำมแผนได้ร้อย

ละ 100



2. การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมนโยบำยส ำคัญ
หรือเร่งด่วนของรัฐบำลหรือภำรกิจท่ีรัฐมนตรีผู้
รักษำกำรมอบหมำย

2.1 จ ำนวนนโยบำยของกระทรวงพำณิชย์ท่ี
สถำบันสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงสอดคล้อง

4 นโยบำย 3 นโยบำย 

3.1 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรขององค์กำร
มหำชน

ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ ท่ี
คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
และไม่สูงกว่ำ Growth

 เฉล่ียขององค์กำร
มหำชน 3 ปี

ร้อยละ 28.69 

   3.2.1 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้เพ่ือลด
ภำระงบประมำณภำครัฐ

4.8865 ล้ำนบำท 4.76 ล้ำนบำท 

   3.2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

บรรลุเป้ำหมำย
ร้อยละ 100

บรรลุเป้ำหมำย
ร้อยละ 100



4.1 กำรเผยแพร่สำรสนเทศผ่ำน web portal องค์กำรมหำชนส่ง
ข้อมูลส ำคัญของ

องค์กำรมหำชนมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ต้ังแต่ 9 คร้ังข้ึนไป

องค์กำรมหำชน
ส่งข้อมูลส ำคัญ
ขององค์กำร
มหำชนมำยัง

ส ำนักงำน ก.พ.ร.



4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
องค์กำรมหำชน

ร้อยละ 80 และผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน

คุณภำพ ต้ังแต่ร้อยละ
 90 ข้ึนไป

ร้อยละ 86.36 

1. ประสิทธิผล
ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมวัตถุประสงค์
กำรจัดต้ัง ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
 ฉบับท่ี12นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมม่ันคงแห่งชำติ และแผนปฏิบัติกำรของ
องค์กำรมหำชน

4. การตอบสนองต่อประชาชน
ประเมินกำรเผยแพร่สำรสนเทศส ำคัญของ
องค์กำรมหำชนเพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
ประชำสัมพันธ์ และแสดงควำมโปร่งใสให้สังคม
สำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำน web portal และ
ประเมินกำรตอบสนองควำมคำดหวังและควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและประชำชน

รายงานผลการประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน
สรุปผลการประเมิน

ค่าเป้าหมาย

3. ประสิทธิภาพ
ประเมินประสิทธิภำพในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกรตำมมติคณะรัฐมนตรี และ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและนวัตกรรม
กำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน



ผ่าน ไม่ผ่าน
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย

5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
(ร้อยละ 15)
ประเมินบทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในกำรทบทวนผล
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชนเพ่ือก ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
มหำชนและกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนให้
บรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดต้ังและตอบสนองต่อ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันและควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร

100 คะแนน 67 คะแนน 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้ง
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 
พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพ่ือส่งเสริมการค้าและ
การพัฒนา และด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับ
ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนนโยบายของรัฐมนตรีว่า การกระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

ทั้งนี้ บริบทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรชั้นน าที่จัดการแพลตฟอร์มและเชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศดา้นการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย” 
2. พันธกิจ 

(1) สร้างขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
และมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน 

(2) จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

(3) สนับสนุนความร่วมมือและการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ 

(4) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์
ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเด็นเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1: ลดอุปสรรคและข้อจ ากัดทางการค้าสินค้าบริการและการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยว
ระดับภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 2: ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก 
เป้าหมายที่ 3: ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/องค์กรในภูมิภาคในการจัดฝึกอบรมบุคลากร

ระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา 



เป้าหมายที่ 4: สร้าง Platform เชื่อมโยงความรู้/ข้อมูลวิชาการและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ เพ่ือ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 5: พัฒนาคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล 

สรุปผลงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สถาบันได้ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงาน จ านวน 11 องค์กร/ หน่วยงานในการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือ
พัฒนาความร่วมมือในการด าเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาภูมิภาค เช่น 

องค์กร/ หน่วยงาน โครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือ 
ITC โครงการความร่วมมือนานาชาติในด้านการยกระดับการพัฒนา

กฎระเบียบการค้าโลกใหม่เพ่ือการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคม
ดิจิทัล 

UNCTAD ESCAP ADBI ARTNet 
Mekong Institute etc.  

โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับการบูรณาการใน
ภูมิภาคภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 

WTO โครงการอบรมนานาชาติด้านการเจรจาด้านการค้าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกภายใต้กรอบกฎระเบียบ WTO 

 สถาบันแสวงหารายได้เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,760,000.00 บาท จาก
กิจกรรมด้านการพัฒนาขีดความสามารถความทางการค้าและการพัฒนา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global และกิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย โครงการวิจัย 
The Impact of ASEAN China Free Trade Agreement on Agribusiness Development in Lancang 
Mekong Countries 

 

 ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้
ด าเนินโครงการวิจัยจ านวน 12 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุกิจเพ่ือก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

2. โครงการ One-Stop Service Center for MICE ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปของรัฐบาลฯ 
3. แนวโน้มการพัฒนาการค้าดิจิทัลของประเทศไทย 
4. การพัฒนาแนวทางการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
5. แนวโน้มผลกระทบของสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก 
6. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย 
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย 
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 
9. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 
10. โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนานโยบายเพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือของภาค

ประชาสังคม เพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 



11. โครงการศึกษาวิจัยการประเมินและพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความ
เชื่อมโยงของวิสาหกิจสังคมในประชาคมอาเซ๊ยน 

12. โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19 
และได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการหรือหนังสือ จ านวน 10 บทความในวารสารต่างๆ 
เช่น Thailand Economic and Business Review วารสารวิจัยสังคมศาสตร์ 
 

 สถาบันได้น าองค์ความรู้ของ UNCTAD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 องค์ความรู้ มา
เชื่อมโยงกับหลักสูตรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยการ
ก าหนดเป็นขอบเขตงานวิจัย ก าหนดเป็นเนื้อหาการฝึกอบรม ประชุม/ สัมมนา เพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนา 


