
เงินอุดหนุน เงินรายได้
1.1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเพ่ือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง (ACMECS) สู่ความย่ังยืน

           1,500,000.00 สว.

1.2 ติดตามประเด็นความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา และประเด็น
อุบัติใหม่ท่ีมีผลต่อการส่งเสริม
การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
(Regional Integration)

โครงการพัฒนาศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เช่ือมโยงการค้าและการลงทุนกับ
ประตูการค้าฝ่ังตะวันตก

           1,950,000.00 สว.

โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนของไทย

           1,500,000.00 สว.

โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวง
ประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมจากตลาด e-Commerce

           1,500,000.00 สว.

2.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
ศักยภาพร่วมด้านการค้าและ
การพัฒนาของกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือลดการแข่งขันกันเอง

โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันภายใต้ IMT-GT

1,438,190.00           สว.

2.2 สนับสนุนข้อมูลและ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

3.1 จัดท้าหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพัฒนา เพ่ือสร้าง
เครือข่ายระหว่างประเทศ

ความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ิมข้ึน 11 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพมืออาชีพรุ่นใหม่ด้าน
การค้าและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

             441,155.00 สข.

3.2 จัดประชุมระหว่างประเทศ
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ด้าน
การค้าและการพัฒนา

ประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย
สนับสนุนการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

5 ประเทศ โครงการกฏหมายเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

             140,400.00 สข.

International Network ด้านการค้าและ
การลงทุน

9 องค์กร/ 
หน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้าง
โอกาสด้านการค้าและการลงทุนตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
เพ่ือสร้างคุณค่าสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

             129,155.00 สข.

การน้าข้อเสนอแนะ/องค์ความรู้ไปปรับ
นโยบายหรือมาตรการในระดับชาติ/ระดับ
พ้ืนท่ีเพ่ือลดอุปสรรคและข้อจ้ากัดทางการ
ค้าฯ

1. ลดอุปสรรคและข้อจ้ากัดทางการค้า
สินค้าบริการและการลงทุนรวมท้ังการ
ท่องเท่ียวระดับภูมิภาค

หนุนเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
(Regional Integration) ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย (Area Focus) ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าและ
การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

4 เร่ือง

3. ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/
องค์กรในภูมิภาคในการจัดฝึกอบรม
บุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้าน
การค้าและการพัฒนา

2. ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือเพ่ิมอ้านาจต่อรองในเวที
การค้าระดับโลก

หนุนเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
(Regional Integration) ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย (Area Focus) ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอแนะท่ีมีพ้ืนฐานมาจากข้อเสนอ
หรือองค์ความรู้ของสถาบันได้ถูกเสนอใน
เวทีระดับระหว่างประเทศ

2 เร่ือง

แผนปฏิบัติงานสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ
ประเด็นเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ส านักท่ี
รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรช้ันน าท่ีจัดการแพลตฟอร์มและเช่ือมโยงองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

ค่าเป้าหมาย

 28-10-20 1



เงินอุดหนุน เงินรายได้
งบประมาณ

ประเด็นเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม
ส านักท่ี

รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์การ
อ้านวยความสะดวกทางการค้าและการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่การยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค

             129,155.00 สข.

โครงการการยกระดับแผนพัฒนายุทธศาสตร์
ความร่วมทางการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศในบริบทเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับอนุ
ภูมิภาคอ่ืนๆ (Regional Integration)

             239,525.00 สร.

โครงการการสร้างศักยภาพและการยกระดับ
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนโยบาย
การค้าและการลงทุนท่ีย่ังยืน

             181,090.00 สร.

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด้าเนินกิจกรรม
สร้างผู้ประกอบการ Born Global

          2,978,763.29 สข.

4.1 สร้างกลไกท้างานร่วมกับ
ภาคีเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ก้าหนดโจทย์วิจัยและการ
สนับสนุนทุนวิจัย

International Publication 4 เล่ม โครงการศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้าน
การค้าและการพัฒนา

650,000.00 สว.

4.2 สังเคราะห์งานวิจัยและองค์
ความรู้ และร่วมมือกับ
หน่วยงานวิชาการอ่ืน

เครือข่ายทางวิชาการ (Academic 
Network) ท่ีมีคุณภาพ ท่ีสถาบันสร้างหรือ
ร่วมสร้าง

1 เครือข่าย โครงการเวทีสาธารณะ (Public Forum) 
ยกระดับแนวทางความร่วมมือเพ่ิมโอกาส
การค้า-การลงทุนของภูมิภาค-อนุภูมิภาคเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

240,110.00 สข.

4.3 พัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลความรู้

ผู้เข้าชมหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 300 คน โครงการเสวนาวิชาการในประเด็นอุบัติใหม่
ด้านการค้าและการพัฒนาในเวทีโลกท่ีส่งผล
กระทบต่อประเทศ

             160,030.00 สข.

โครงการการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบ
การค้าโลกใหม่เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4.0

             400,200.00 สร.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการระบบสารสนเทศ              510,000.00 สส.

พัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ เพ่ือให้
สถาบันพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
ด้วยการพัฒนาคุณภาพและสร้างความ
เช่ือมโยงระบบการให้บริการและบริหาร
จัดการองค์กรให้สอดคล้องกับประเด็น

5.1 การให้บริการและบริหาร
จัดการองค์กรตามหลัก PMQA 
4.0

องค์กรได้รับการประเมินตามมาตรฐาน 
PMQA 4.0 ในระดับก้าวหน้า (Advance) 
ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2565)

พ้ืนฐาน Basic โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และแผน
ปฏิบัติงานประจ้าปีของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

             118,200.00 สส.

โครงการส้ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการและความเช่ือม่ันในการด้าเนินงาน
ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา

             400,000.00 สส.

5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
บริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล

4. สร้าง Platform เช่ือมโยงความรู้/ข้อมูล
วิชาการและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ 
เพ่ือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

สร้างองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
ก้าหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
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ประเด็นเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม
ส านักท่ี

รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

โครงการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

               50,000.00 สส.

โครงการจัดท้าแนวนโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ

               52,500.00 สส.

ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

             200,000.00 สส.

ซอร์ฟแวร์ส้าหรับใช้งานภายในสถาบัน              100,000.00 สส.
โครงการบริหารจัดการองค์กร            7,821,280.00              300,000.00 สบ.
โครงการงบบุคลากรภาครัฐ          25,501,778.00 สผ.
ค่าใช้สอยด้านการพัฒนาบุคลากร              700,000.00 สผ.
โครงการบริหารจัดการด้านส่ือสารองค์กร            1,890,000.00 สผ.

      47,942,768.00        3,278,763.29 รวมงบประมาณท้ังส้ิน                                                                                                     51,221,531.29 
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