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๑. บริบท

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการดำาเนินการด้าน

การต่างประเทศเพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ 

ในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค 

จึงจำาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

เพราะประเทศไทยต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทาย 

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการดำาเนิน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ในหลายมิติ เช่น

ด้านการเมืองและความมั่นคง
 การเปล่ียนแปลงของบริบทโลกในปัจจุบันท่ีมีความเช่ือมโยง 

มากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากจะเป็นโอกาสให้นานาประเทศกระชับ

ความร่วมมือกันในด้านการเมืองและความมั่นคงแล้ว ก็ยังเป็น

ความท้าทายท่ีสำาคัญ เพราะแต่ละประเทศจะต้องเผชิญกับ 

ภัยคุกคามความม่ันคง ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ซ่ึงหลาย 

กรณีมีความซับซ้อนและมีความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยภายนอก 

ประเทศกบัปัจจยัภายในประเทศมากขึน้ บทบาทของมหาอำานาจ 

และประเทศที่มีอิทธิพลถูกท้าทายจากสถานการณ์และ 

ความเคล่ือนไหวในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลให้ 

ผู้เล่นอื่น ๆ  ได้ขึ้นมามีบทบาทมากข้ึน สำาหรับในภูมิภาคเอเชีย 

ซ่ึงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ก็ยังมีความอ่อนไหวในด้านการเมืองและความมั่นคงในหลายจุด
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 ในการนี ้ประเทศไทยจะตอ้งรักษาดุลยภาพในการดำาเนิน

ความสัมพันธ์กับมหาอำานาจที่แข่งขันกันมีบทบาทในภูมิภาค

เอเชีย โดยสนับสนุนให้ประเทศเหล่านี้มีบทบาทที่สร้างสรรค์ 

ในขอบเขตที่จะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงในภูมิภาค  

อาทิ การลดความขัดแย้งในประเด็นเร่ืองทะเลจีนใต้ ในขณะเดียวกับ 

ที่จะต้องช่วยเกื้อกูลต่อเสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาค

 นอกจากนี้ การสร้างและรักษาความไว้เนื้อเช่ือใจกับ

ประเทศเพื่อนบ้านก็มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยส่งเสริม 

ให้เกิดความเชื่อมั่นและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา 

ทางสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ชายแดน

และปัญหาข้ามแดน การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเป็นพื้นฐานและปัจจัย 

ในการสร้างและขยายความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของ 

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนความกินดีอยูดี่ของประชาชนโดยรวม

 สำาหรับบริบทภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ไทย

กำาลังปฏิรูปและพัฒนาไปสู่การมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง รัฐบาล

จะต้องให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

กระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภายใต้รัฐธรรมนูญ และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

ประเทศ โดยจะต้องดำาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพ

ทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยของไทย
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ด้านเศรษฐกิจ
 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

ทางเศรษฐกิจที่สำาคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านการค้า 

และการลงทุน วิกฤตด้านการเงิน วิกฤตพลังงาน ตลอดจน 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันที่อาศัยความได้เปรียบด้านต้นทุน

การผลิตที่มีราคาถูกให้กับประเทศอื่นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 ประเทศไทยต้องสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของนานา

ประเทศทีม่ตีอ่ประเทศไทย สง่เสรมิความโปรง่ใสดา้นการคา้และ 

การลงทุน ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริต เพื่อเกื้อกูล

และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 

ตลอดจนการท่องเที่ยว

 การส่งเสริมความเชื่อมโยงและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  
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๒๕๕๘ จะส่งผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประโยชน์ 

จากความเชื่อมโยงทั่วทั้งภูมิภาค ตลอดจนมีการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และมีศักยภาพในการเป็นตลาด

ขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า ๖๐๐ ล้านคน ในฐานะที่ไทย 

มทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีอ่ยูใ่จกลางภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

จึงสามารถมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่น  

ในการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค

และระหว่างภูมิภาค

 ขณะเดียวกัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศก็มีความสำาคัญอย่างย่ิงในบริบททางเศรษฐกิจโลก 

ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริม

การผลิตที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างตราสินค้า การพัฒนา 

ภาคบรกิารของไทย และการมุง่ไปสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัอยา่งเขม้แขง็ 
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ด้านสังคม
 เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าและบทบาทของสื่อ

ออนไลน์ในยุคปัจจุบันได้ส่งผลให้พลวัตการเปลี่ยนแปลงภายใน

และภายนอกประเทศมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างยิ่งและทำาให้

ภาคสว่นตา่ง ๆ  เชน่ นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม สือ่มวลชน และ

ประชาชน มีบทบาทเกี่ยวข้องมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ 

และการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น นโยบายการต่างประเทศ 

จึงจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 

ไทยยงัตอ้งใหค้วามสำาคญัตอ่การสง่เสรมิพหวุฒันธรรม การสรา้ง 

ความเข้าใจกันและความปรองดองในสังคมด้วยการเปิดโอกาส

ให้ทุกคน (social inclusiveness) และการลดความเหลื่อมลำา

ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

 ภัยคุกคามและความท้าทายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและนำา ความมั่นคงของ

มนุษย์ โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล้วนแต่เป็น

ประเด็นที่มีมิติที่หลากหลายและมีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งยังเป็น

ประเด็นข้ามพรมแดนที่ภาคส่วนต่าง ๆ  และประเทศที่เกี่ยวข้อง

ต้องร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม  

้

้
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๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑  เพือ่จดัทำาแผนยทุธศาสตรก์ระทรวงการตา่งประเทศ  

๔ ปีที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งสอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ ท่ี 

กระทรวงการต่างประเทศได้รับจากข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติ

ที่เกี่ยวข้อง และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

 ๒.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินภารกิจของกระทรวง

การต่างประเทศในการขยายความร่วมมือกับต่างประเทศและ

การเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่าง

มีเกียรติและสมศักดิ์ศรีในทุกด้าน รวมถึงการแสวงหาโอกาส 

ในการขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมืออ่ืน ๆ   กับต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจน

ให้การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ 

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมุ่งบูรณาการการทำางานร่วมกับ 

หนว่ยงานตา่ง  ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง และยดึหลกัการดำาเนนิการทีโ่ปรง่ใส 

ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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๓. กรอบแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
 

• ถ่ายทอดภารกิจท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมาย 

จากนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ขอ้กฎหมายและแผนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ พระราชบญัญตั ิ

มอบหมายอำานาจหน้าที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
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ที่มาของอาณัติด้านการต่างประเทศ

บทที่ 

๒
—

ที่มาของอาณัติ
ด้านการต่างประเทศ
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๑. นโยบายและแผนระดับชาติ
ด้านการต่างประเทศ

• นโยบายรัฐบาล

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• ข้อกฎหมายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ภารกิจและอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ กระทรวงการต่างประเทศ 
มาตรา ๑๒
 กระทรวงการต่างประเทศ มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับ

ราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่ ได้มีกฎหมาย

กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือ 

ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ



๑7

—

ที่มาของอาณัติด้านการต่างประเทศ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ ฉ
 มาตรา ๘ ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอำานาจ

หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย

 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง 

เป็นผูอ้อกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว กฎกระทรวงนัน้ 

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้



๑๘

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่ให้อำานาจกรมต่าง ๆ 
ภายในกระทรวงการต่างประเทศมีดังนี้

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานรัฐมนตรี 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพิธีการทูต 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมยุโรป 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕



๑9

—

ที่มาของอาณัติด้านการต่างประเทศ

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสารนิเทศ 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมองค์การระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก 

 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

•  กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดโครงสร้าง

 ภายในกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 (สถานะ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘)



๒๐

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑



๒๑

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

บทที่ 

๓
—

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑



๒๒

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ของกระทรวงการต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
องค์กรนำาในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศไทย 

เพื่อผลประโยชน์ของชาติ

พันธกิจ
๑. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่าง

ประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย  

ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกำาหนด

บรรทัดฐานระหว่างประเทศ

๒.  เป็นองค์กรท่ีกำากับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม  

ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย

 และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมาย

ระหว่างประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทย 

๓.  คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์

 อันชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจน

 การให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล

๔. นำาองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล

 และบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อน

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย



๒๓

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

๕.  เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย 

ในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ

๖. ดำาเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากล 

เพื่อสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ

๗. ส่งเสริมและดำาเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

๘.  สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้

ความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ 

 และสาธารณชนไทย

๙. บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน

๑๐. พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการทำางานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล



๒๔

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

ค่านิยม

๑. สร้างสรรค์และเปิดกว้าง (Constructive)
 มีความคิดริเร่ิม ทำางานอย่างสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็น 

ของผู้อื่น และมีความพร้อมที่จะปรับตัว

๒.  รับผิดชอบ (Accountable)
 รับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กร ทำางานด้วยความเสียสละ  

อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓.  พึ่งพาได้ (Reliable) 
 มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจของประชาชน 

และหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการต่างประเทศ

๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ (Excellent)
 มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นทำางานให้มีผลสำาเร็จ

 และมีประสิทธิภาพ มั่นคงในหลักการ ยึดถือจริยธรรม 

และความเป็นธรรม



๒๕

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

๒. รายละเอียดของยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เสริมสร้างสถานะเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของไทย

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ ข้อ
๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒.  ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน

๓.  เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์

๔.  ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก

๕. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ

๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพ

 การให้บริการแก่ประชาชน

๘.  พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร



๑ 

7

๘ 

๒

๖

๒๖

—



๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
 กับเพื่อนบ้านและประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต้
๒.   ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์
 ของไทยในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน
๓.  เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์

กับประเทศยุทธศาสตร์
๔.  ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์

และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับ
 ของประชาคมโลก
๕. ยกระดับขีดความสามารถ
 ในการแข่งขันและความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ
 ที่ดีต่อไทย
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
 ทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการแก่ประชาชน
๘.  พัฒนาขีดความสามารถ
 ขององค์กร

๓ 

๕ 

๔ 

๒7

—



๒๘

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑. รักษาบรรยากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับ

 ประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ 

๒. ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับการพัฒนา

 ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

๓. ไทยมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยง

 ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค

๔. ไทยได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้าน

 และประเทศในภูมิภาคในเวทีระหว่างประเทศ

๑
—

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
กับเพื่อนบ้านและประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้



๒9

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 เป็นชายแดนแห่งการร่วมมือ

๒. ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ 

 ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม

๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทุกมิติกับทุกภาคส่วน

ของประเทศในภูมิภาค

๔. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

๕. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด
ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



๓๐

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยมีความรู้ ความเข้าใจ

 และสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของ

 ประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงในภูมิภาค

๒. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในประชาคมอาเซียน

๓.  อาเซียนมีเสถียรภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔.  อาเซียนมีบทบาทนำาในการมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์

 กับประชาคมโลกภายนอกภูมิภาค 

๒
—

ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน



๓๑

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

 แก่ภาคส่วนต่าง ๆ  ของไทย

๒.  ผลักดันบทบาทนำาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยง

ภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้งความสอดคล้อง

 ด้านกฎระเบียบและกระบวนการทำางานร่วมกัน

๓.  ผลักดันให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกัน เพื่อให้สามารถรับมือ

กับความท้าทายต่าง ๆ

๔.  เสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานร่วมกันในภูมิภาคและส่งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
๑.  ร้อยละเฉลี่ยของความสำาเร็จในการสร้างความตระหนักรู ้

ของประชาชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๒.  ร้อยละเฉลี่ยของความสำาเร็จในการส่งเสริมบทบาท

 ที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกับคู่เจรจา



๓๒

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  ไทยได้รับการสนับสนุนและการยอมรับจากประเทศ

มหาอำานาจในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

๒.  ไทยมีบทบาทเชิงรุก สามารถรักษาผลประโยชน์

 และมีความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับประเทศยุทธศาสตร์

๓
—

เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์
กับประเทศยุทธศาสตร์



๓๓

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  ใช้ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยในการสร้าง

อำานาจต่อรองกับประเทศยุทธศาสตร์

๒.  รักษาสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ 

๓.  ต่อยอดความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศ

 ที่มีศักยภาพและเป็นมหาอำานาจใหม ่ๆ

๔.  กระชับความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศมุสลิม 

๕.  เพิ่มพูนการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงต่าง ๆ  

 ที่ไทยมีกับประเทศยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๑.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินความสัมพันธ์

 กับประเทศมหาอำานาจ

๒.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินความสัมพันธ์

 กับประเทศมุสลิม ประเทศและกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ

และเป็นมหาอำานาจใหม่ ๆ



๓๔

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  ไทยมีบทบาทในการกำาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

ที่สำาคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเวทีระหว่าง

ประเทศ

๒.  บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศได้รับการยอมรับ

จากประชาคมโลก

๓.  ไทยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

ต่าง ๆ และบรรทัดฐานสากล 

๔
—

ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมโลก



๓๕

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  ดำาเนินการเชิงรุกเพื่อมีส่วนร่วมในการกำาหนดบรรทัดฐาน

ระหว่างประเทศ และสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีหรือประเด็น

ที่ไทยให้ความสำาคัญในเวทีระหว่างประเทศ

๒.  ปกป้องผลประโยชน์ของไทยและแก้ไขปัญหาระหว่าง

ประเทศ อาทิ ความมั่นคงระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน 

 การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย  

ยาเสพติด การโยกย้ายถิ่นฐาน สาธารณสุข ภัยพิบัติ 

 สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.  ผลักดันการปฏิบัติตามและเผยแพร่มาตรฐานสากล

 ตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย

ตัวชี้วัด
๑.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินการส่งเสริม

บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ

๒.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการผลักดันการปฏิบัติตาม

และเผยแพร่มาตรฐานสากลตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศของไทยแก่หน่วยงานอื่น ๆ  



๓๖

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  ไทยใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

 กับต่างประเทศที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถ

 ทางเศรษฐกิจของไทย

๒.  ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริม 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาด ท้ังตลาดเดิม 

และตลาดใหม่

๓.  ไทยได้ประโยชน์และได้การยอมรับจากภาครัฐและ

เอกชนในต่างประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

๕
—

ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ



๓7

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งและจุดแข็งในภาคเศรษฐกิจ

 หลายสาขาของไทย

๒.  ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 และความเป็นมืออาชีพให้ภาคเอกชนไทย

๓.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายขยายธุรกิจ การค้าและ

 การลงทุนของภาครัฐและเอกชนไทยในต่างประเทศ 

 ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่

๔.  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้

 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๕.  พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

 ด้านพลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและสินค้าเกษตร 

๖.  ผลักดันความเชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือ

 ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกับภายนอกภูมิภาค

ตัวชี้วัด
ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ



๓๘

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเชื่อมั่น

๒.  นานาประเทศตระหนักถึงคุณค่าของไทยในฐานะ

 มิตรประเทศที่ดี ไว้ใจได้ มีศักยภาพและประโยชน์ที่ยั่งยืน 

๖
—

เสริมสร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่นและทัศนคติ

ที่ดีต่อไทย



๓9

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาคมโลกเห็นศักยภาพ

 และจุดเด่นของไทย ตลอดจนมีความเข้าใจ

 ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

๒.  สร้างความคุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจ และทัศนคติที่ด ี

ต่อไทย ตลอดจนเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีสถาบัน 

พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลัก 

๓.  ใช้เครื่องมือทางการทูตต่าง ๆ อาทิ การทูตวัฒนธรรม  

การเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาของไทย  การขยายเครือข่าย  

Friends of Thailand

ตัวชี้วัด
๑.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินการเสริมสร้าง

 ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

๒.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการให้ความร่วมมือ

 เพื่อการพัฒนา



๔๐

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการต่างประเทศ

๒.  ประชาชนมีภูมิคุ้มกันสำาหรับการใช้ชีวิตและทำางาน

 ในต่างประเทศ 

๓.  ประชาชนได้รับบริการท่ีดีและท่ัวถึงในด้านการต่างประเทศ 

๔.  ภาคส่วนต่าง ๆ  มีส่วนร่วมด้านการต่างประเทศ

7
—

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการแก่ประชาชน



๔๑

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและ

 ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนไทย

๒.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการต่างประเทศ 

โดยเฉพาะการกงสุล พิธีการทูต และกฎหมายระหว่าง

ประเทศ

๓.  ขยายความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ  

ในการขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทย

ตัวชี้วัด
ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินนโยบายการทูตสาธารณะ



๔๒

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑.  กระทรวงการต่างประเทศสามารถทำาหน้าที่เป็นองค์กรนำา 

ด้านการต่างประเทศและส่งเสริมกลไกการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.  บุคลากรและองค์กรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 อย่างมีประสิทธิภาพ

๘
—

พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร



๔๓

—

ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กลยุทธ์
๑.  ส่งเสริมการกำาหนดเป้าหมายและบูรณาการการทำางาน

ร่วมกัน ทั้งส่วนกลาง สำานักงานในต่างประเทศ และ

ระหว่างส่วนราชการ

๒.  บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

๓.  พัฒนาโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำางาน ระบบ IT 

และประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร

๔.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง

องค์ความรู้เชิงลึก

๕.  ส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
๑.  ร้อยละเฉลี่ยความสำาเร็จในการดำาเนินภารกิจ

 แบบบูรณาการในต่างประเทศ

๒.  จำานวนโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ขององค์กร



๔๔

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑



๔๕

—

ภาคผนวก

ภาคผนวก
—

ลำาดับการดำาเนินการ
ทบทวนและจัดทำา
แผนยุทธศาสตร์



๔๖

—

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

ลำาดับการดำาเนินการทบทวนและจัดทำา
แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงการต่างประเทศได้ดำาเนินการทบทวนและจัดทำา 

แผนยทุธศาสตร ์๔ ป ีของกระทรวงการตา่งประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ 

–๒๕๖๑) โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวง 

การตา่งประเทศ ระดมความคดิเหน็จากขา้ราชการของกระทรวง 

การตา่งประเทศทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 

และความเปน็เจา้ของ (ownership) แผนยทุธศาสตร ์นอกจากนี ้ 

ยังขอรบัขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานอืน่  ๆ  ทีม่สีว่นได้ 

ส่วนเสีย (stakeholders) เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์

และสามารถนำาไปปฏบิตัใิหเ้กิดผลสำาเร็จต่อไป โดยมขีัน้ตอนดังน้ี



ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริม

ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการทำางาน

ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
และสะท้อนความคิดเห็นที่ได้รับ

หารือในการประชุมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และการประชุมเอกอัครราชทูต 
และกงสุลใหญ่ทั่วโลก เพื่อขอความเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์

ขอรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(หน่วยงานภายนอก)

รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งในและต่างประเทศผ่านแบบสอบถามออนไลน์

ประชุมระดมสมองอย่างเป็นทางการกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงการต่างประเทศ (๔ ครั้ง)

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)

การหารือเบื้องต้นระหว่างหน่วยงานที่เป็นแกนนำาหลัก
ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

๔7
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๑. การหารือเบื้องต้นระหว่างหน่วยงานหลัก ๆ  ของกระทรวง 

การต่างประเทศที่รับผิดชอบการยกร่างแผนยุทธศาสตร์

๒. การระดมสมองอย่างเป็นทางการภายในกระทรวง 

การต่างประเทศ จำานวน ๔ ครั้ง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๗ ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและระดบัเจา้หนา้ที ่คอื ครัง้ที ่๑  

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๗  และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. การสอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม online  

๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 

๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 

๒๕๕๗ เพื่อรับความเห็นจากทุกหน่วยงานภายใน 

กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

๔. การประชุม Retreat ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ  

เรื่องแผนยุทธศาสตร์และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน  

เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีรองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เป็นประธานและ 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม
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ภาคผนวก

๕. การรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน

ภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

ซึ่ งมีหน่ วยงานให้ความเห็นและข้อ เสนอแนะกว่ า  

๔๐ หน่วยงาน

๖. การเสนอต่อที่ประชุมอธิบดีของกระทรวงการต่างประเทศ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุม

 มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 

๗. การสอบถามข้อคิดเห็นของสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งตามบัญชารองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

(พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร) โดยมสีถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสุลใหญ่ ๔๗ แห่งให้ความเห็นต่อร่างแผน

ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สำานักนโยบายและแผนได้ประมวล 

ความเห็นและปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้หารือ

กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงานในประเด็น

ยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ประเด็น 
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ภาคผนวก

๘. การนำาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วต่อ 

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำาป ี 

๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย 

ในภาพรวม และมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ 

การปรับถ้อยคำาบางส่วนให้สะท้อนภารกิจของกระทรวง

การต่างประเทศให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสำานักนโยบายและแผน 

ได้นำาข้อเสนอต่าง ๆ มาปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม 

เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพิจารณา

๙. การให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยรองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

(พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) ได้อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์ 

เมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมบีญัชาใหท้กุหนว่ยงาน 

ของกระทรวงการต่างประเทศใช้แผนนี้ทันที

๑๐. การดำาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน 

ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่สรา้ง 

ความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้ เป็น

แนวทางการทำางานอย่างมีเป้าหมายชัดเจนและบูรณาการ 

รวมถึงใช้ประกอบการจัดทำา/ปรับปรุงแผนของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ



โครงสร้าง
กระทรวงการต่างประเทศ

กลุ่มอำานวยการ

รองปลัดหัวหน้ากลุ่มอำานวยการ รองปลัดหัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ

กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี

กรมเอเชียตะวันออก

กรมยุโรป

กรมอเมริกา
และแปซิฟกใต้

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา

เอกอัครราชทูต
ประจำากระทรวง

สำานักงานปลัดกระทรวง

สถานเอกอัครราชทูต
คณะผู้แทนถาวร

และสถานกงสุลใหญ่
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รองปลัดหัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ รองปลัดหัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กลุ่มภารกิจความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

กลุ่มภารกิจส่งเสริม
กิจการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กรมพิธีการทูต

กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ กรมการกงสุล

กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย
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