แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ
ผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
(แผนย่อย Security/ มีความมั่นคง) ไตรมาสที่ 2/2564
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชื่อมโยงกัน
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
1.1 สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุลกับนานา การประชุมทูตรายภูมิภาคเพื่อ
กองตะวันออกกลางได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและ
15,300 บาท
24 - 25
ประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่าง จัดทา Regional Statement
กงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
กุมภาพันธ์ 2564
ประเทศที่เหมาะสมสาหรับการรักษาอานาจ และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
อธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความ
: การประชุมเอกอัครราชทูตและ ผ่านระบบทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับบริบท
มั่นคงภายใน
กงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออก
ทางการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและ
กลางและแอฟริกาเหนือ
ผลกระทบต่อไทย และการขับเคลื่อนนโยบายของ
ประจาปี 2564
รัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลัง COVID-19
โดยเฉพาะการใช้แนวทางโมเดล BCG Economy
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
ผลลัพธ์
และแอฟริกา)
(1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มและผลกระทบเนื่องจากพัฒนาการสาคัญใน
ภูมิภาค และ (2) หารือแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลสัมฤทธิ์
การปรับแผนดาเนินการต่อภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
บริบททางการเมืองในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

-2-

แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับประเทศจีน: การจัดการหารือ
ระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทย
กับจีน
(กรมเอเชียตะวันออก)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
มีการหารือระดับสูงระหว่างฝ่ายไทยกับจีน เพื่อติดตาม
และผลักดันผลประโยชน์ของไทยทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี ได้แก่ (1) การหารือระหว่าง นรม. กับ
อุปทูต รษก. สอท.จีน/ปทท. (8 ก.พ. 64) (2) การ
หารือระหว่าง รปกต. กับอุปทูต รษก. สอท.จีน/ปทท.
(3 ก.พ. 64) และ (3) การหารือระหว่าง อธ. กรมเอเชีย
ตะวันออก กับ อุปทูต รษก. สอท.จีน/ปทท. (18 มี.ค.
64)
ผลสัมฤทธิ์
(1) ผลักดันการจัดส่งวัคซีน Sinovac ที่ฝ่ายไทยได้สั่งซื้อ
ให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่องทางการจัดซื้อวัคซีน Sinopharm ของจีน
(2) ผลักดันเรื่องการเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนของ
นักศึกษาไทย และการกลับมาทาการบินพาณิชย์ในจีน
ของบริษัทการบินไทย
(3) ผลักดันการจัดการประชุมกลไกทวิภาคีเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 อาทิ กปช. Strategic
Dialogue ไทย - จีน ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับ
รอธ. กระทรวงการต่างประเทศไทย - จีน เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมไทย - จีน
ฉบับที่ 3 (2560 - 2564) และหารือแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 4

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

ม.ค. – มี.ค. 64
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับประเทศ
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ : การหารือ
ทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ไทย – ญี่ปุ่น
(กรมเอเชียตะวันออก)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ผลลัพธ์
มีการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับญี่ปุ่น
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
(1) การหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง รนรม./รมว.กต. กับ
รมว.กต.ญี่ปุ่น (8 มี.ค. 64)
(2) ออท.ญี่ปุ่น/ปทท. พบหารือ รนรม./รมว.กต.
(12 มี.ค. 64)
(3) การหารือระหว่าง อธ.กรม อช.ตอ. กับ อธ. กรม
หมายเหตุ สอดคล้องกับแผนย่อย อช.ตอ/ใต้ และ ตต./ใต้ กต.ญี่ปุ่น (2 มี.ค. 64 และ 17
Status : มีสถานะและเกียรติภูมิ
มี.ค. 64)
เป้าหมาย : 1. ประเทศไทยมี
ผลสัมฤทธิ์
เกียรติภูมิอานาจต่อรอง และได้รับ (1) หารือแนวทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง
การยอมรับในสากลมากขึ้น
ไทยกับญี่ปุ่นให้มีความก้าวหน้า เช่น การจัดการหารือ
2. ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความ ทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นา การจัดการประชุม
ร่วมมือ ทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง (HLJC) ครั้งที่ 5 เพื่อ
เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในรอบด้าน และ
ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดี การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขทั้งในกรอบ
ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทัง้
ทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงประเด็นภูมิภาค
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เช่น สถานการณ์ในเมียนมา และสถานการณ์บน
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
คาบสมุทรเกาหลี
ภาควิชาการของไทยกับประเทศ
(2) วิเคราะห์และจัดทาแผนการดาเนินความสัมพันธ์
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
และทัศนคติทดี่ ีระหว่างกัน รวมถึง
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของ
ต่างประเทศที่มตี ่อประเทศไทย

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับประเทศ
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ: การหารือ
ทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ไทย-เกาหลีใต้ และไทย-เกาหลีเหนือ
(กรมเอเชียตะวันออก)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
มีการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับเกาหลีใต้
และเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- เกาหลีใต้
(1) การหารือระหว่าง อธ.กรม อช.ตอ. กับ ออท.
กลต./ปทท. (21 ม.ค. 64)
(2) การหารือระหว่าง อธ.กรม อช.ตอ. กับ ออท.กลต./
ปทท. ในช่วงอาหารค่า (19 ก.พ. 64)
- เกาหลีเหนือ
(1) การหารือระหว่าง อธ.กรม อช.ตอ. กับ ออท.
กลน./ปทท. (4 ก.พ. 64)
(2) ออท.กลน./ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะ ปลัด กต.
(16 ก.พ. 64)
ผลสัมฤทธิ์
(1) หารือแนวทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับเกาหลีใต้ให้มีความคืบหน้า อาทิ การจัดการหารือ
ทางโทรศัพท์ระหว่าง รอง นรม./รมว.กต. - รมว.กต.
เกาหลีใต้ การเตรียมการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นา
หุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี
2030 ครั้งที่ 2 (P4G) ของ นรม. และการหารือทวิภาคี
ว่าด้วยความมั่นคงด้านสาธารณสุขครั้งแรกระหว่าง
รมว.กต.และรมว.สธ.ของทั้งสองฝ่าย (2+2)
(2) ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือใน
ประเด็นคั่งค้าง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินภารกิจส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทวิภาคี:
การขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ไทย – สหรัฐฯ
(กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
มีการหารือระดับสูงเพื่อขับเคลื่อน คสพ. และความ
ร่วมมือไทย – สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
(1) เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 รนรม./รมว. กต. เป็น
เจ้าภาพอาหารกลางวันแก่ ออท. สหรัฐฯ/ปทท.
ในโอกาสที่ ออท.ฯ จะพ้นหน้าที่ โดยได้หารือถึงแนวทาง
ผลักดันความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ บทบาทของไทยใน
ภูมิภาคและแนวทางการทางานร่วมกับ รบ. ใหม่ของสหรัฐฯ
(2) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 อุปทูตฯ สอท. สหรัฐฯ/ปทท.
เข้าเยี่ยมคารวะ ปกต. โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวนโยบาย
ของ รบ. ใหม่สหรัฐฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
แนวทางการดาเนิน คสพ. และความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ
รวมทั้งพัฒนาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(3) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 รนรม./รมว. กต. ได้หารือ
ทางโทรศัพท์กับนาย Antony Blinken รมว. กต. สหรัฐฯ
ในโอกาสที่นาย Blinken เข้ารับหน้าที่ โดยได้หารือ
เกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้าง คสพ. และความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐฯ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
การฟื้นฟู ศก. ความร่วมมืออาเซียน ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ ประเด็นที่มี ปชช. เป็นศูนย์กลาง อาทิ การ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน การดูแลแรงงาน
ต่างด้าว ตลอดจนวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุม
ผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคของไทยในปี 2565

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

ม.ค. – มี.ค 2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(4) เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 รนรม./ รมว. กต. หารือ
ทางโทรศัพท์กับนาย Kurt Campbell, NSC
Coordinator for the Indo-Pacific เพื่อหารือ
เกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ
Vaccine Diplomacy การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การดาเนินนโยบายของสหรัฐฯ และ
พัฒนาการสาคัญในภูมิภาค
(5) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 รนรม./ รมว. กต. หารือ
ทางโทรศัพท์กับนาย Jim Webb อดีต ส.ว. สหรัฐฯ
พรรคเดโมแครต และอดีต ปธ. คณะอนุ กมธ. ด้าน
กิจการ อช.ตอ. และแปซิฟิก คมธ. ตปท. วุฒิสภา
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมิตรของ ปทท. มายาวนาน โดยได้
หารือในประเด็น คสพ. ไทย-สหรัฐฯ พัฒนาการสาคัญ
ในภูมิภาค และสถานการณ์โควิด-19
(6) เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 อธ. กรมอเมริกาฯ เข้าร่วม
การหารือ DST โดยมีปลัด กห. และ รษก. ผช. รมว. กห.
สหรัฐฯ ด้านกิจการความมั่นคงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เป็น ปธ. ร่วม โดย ทปช. ได้หารือในประเด็นสาคัญต่าง
ๆ อาทิ ความมั่นคงในภูมิภาค การเข้าถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ ความมั่นคงทางทะเล

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลสัมฤทธิ์
(1) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐฯ เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของไทย
(2) ส่งเสริมความตระหนักรู้ของสหรัฐฯ ต่อความสาคัญ
ทางยุทธศาสตร์และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
ประเด็นสาคัญในภูมิภาค
(3) เสริมสร้างจุดร่วมทางนโยบายในฐานะพันธมิตรที่มี
ค่านิยมร่วมกับสหรัฐฯ ในหลายประเด็น อาทิ ความ
มั่นคงของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เสริมสร้างเครือข่าย Friends of Thailand ในภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์
ร่วมกัน และผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญ
(5) พัฒนาความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันของไทยและสหรัฐฯ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านความมั่นคง
ในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสอง
ประเทศและภูมิภาค

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในกรอบ
อาเซียน: การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย
ครั้งที่ 33
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน
ระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลีย และเพื่อเตรียมการสาหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นาระหว่าง
อาเซียน – ออสเตรเลียในช่วงปลายปี 2564 ต่อไป
ผลลัพธ์
ที่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
เสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลียในทุกมิติ
ผลสัมฤทธิ์
ที่ประชุมเห็นชอบในการส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ (1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
(2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงนาม
RCEP การยกระดับ AANZFTA (3) ความเชื่อมโยง และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค (4) สนับสนุนทางการเงิน
ของออสเตรเลียในด้านต่าง ๆ และ (5) การแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในประเด็นสาคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ ฝ่ายออสเตรเลียได้เสนอเอกสารการยกระดับ
ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์รอบด้าน ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
สนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวในหลักการ และจะมอบหมาย
ให้คณะผู้แทนถาวรประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
ศึกษาต่อไป

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรม
ประจาปีอาเซียน/

มี.ค. 2564

งปม. ที่ได้รับ
5,775 บาท
(งปม. ที่ใช้จริง
4,114 บาท)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในกรอบ
อาเซียน: การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน-นิวซีแลนด์
ครั้งที่ 28
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน
ระหว่างอาเซียน – นิวซีแลนด์ และเพื่อเตรียมการ
สาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นา
ระหว่างอาเซียน – นิวซีแลนด์ในช่วงปลายปี 2564
ต่อไป
ผลลัพธ์
ที่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียน – นิวซีแลนด์ในทุกมิติ
ผลสัมฤทธิ์
ที่ประชุมเห็นชอบในการส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ (1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
(2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการลง
นาม RCEP การยกระดับ AANZFTA และการส่งเสริม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (3) การส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การเกษตรที่
ยั่งยืน การศึกษา การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และการ
จัดการขยะทะเล และ (4) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ในประเด็นสาคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งนี้
การประชุมฯ จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
อาเซียน –นิวซีแลนด์ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเชิงลึก
มากขึ้น

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรม
ประจาปีอาเซียน/

มี.ค. 2564

งปม. ที่ได้รับ
1,275 บาท
(งปม. ที่ใช้จริง
1,120 บาท)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

การสารวจและจัดทาหลักเขตแดน วัตถุประสงค์
ร่วมไทย – ประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ สนับสนุนให้การสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
(กองเขตแดน)
ทางบกไทย – ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเจรจาแบ่ง
เขตทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) เรียบร้อย หรือตกลงร่วมกันที่จะมีข้อตกลงชั่วคราว
ที่ปฏิบัติได้ระหว่างรอการแบ่งเขตทางทะเลแล้วเสร็จ
โดยสาธารณชนมีความเข้าใจในการดาเนินการของรัฐ
ผลลัพธ์
1. ดาเนินการจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส
ไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) ภายใต้คณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) (SOM – JBC
ไทย – ลาว (ฝ่ายไทย)
2. ดาเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาประเด็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ
ในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (OCA) รวมทั้งจัดตั้งกลไก
เพื่อแก้ไขปัญหา OCA ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
1. ที่ประชุมได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง
ต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมในแม่น้าโขง รวมถึงแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาท่าทีการเจรจา
สาหรับการแก้ไขปัญหาประเด็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชา
อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อน (OCA)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและ
รักษาผลประโยชน์
ของชาติด้านความ
มั่นคง
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานด้าน
เขตแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

ตลอดปี
งบประมาณ
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
รวมทั้งเตรียมการปรับองค์ประกอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วงเงิน
55,440,000 บาท
(เบิกจ่ายจริง
192,680 บาท)
(โอนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้าน
เขตแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
สาหรับไตรมาสที่ 1
และ 2 จานวน
21,210,000 บาท)

1.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศ
ที่สาคัญ : การเข้าร่วมประชุม
และสนับสนับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาและจัดสรรวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 เพื่อผลักดันให้
ไทยเข้าร่วม COVAX Facility ซึง่
เป็นกลไกที่นาโดย WHO ในการ
จัดหาและจัดสรรวัคซีน
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

ให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนการเข้าร่วม COVAX Facility
ซึ่งนอกจากเป็นทางเลือกสาหรับไทยในการจัดหาวัคซีน
เพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือ และยังเป็นการปฏิบัติตามคามั่น
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการสนับสนุนให้ทุก
ประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ในฐานะสินค้า
สาธารณะของโลก

-

มกราคม มีนาคม 2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย
1.3 ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนา
ความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินกิจกรรมประจาปี
อาเซียน : การมอบชุดตรวจ
โควิด-19 แบบ RT-PCR ให้
ประเทศสมาชิกอาเซียน
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมอบชุดตรวจโควิด-19 แบบ
RT-PCR ที่ผลิตในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้แก่ประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศละ 10,000 ชุด เพื่อเป็นการเริ่มต้น
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนด้านสาธารณสุข
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 เม.ย.
2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย อว. เป็น
หน่วยงานจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR
จากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด และ กต. เป็น
หน่วยงานจัดส่งชุดตรวจฯ ดังกล่าว ให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่แสดงความประสงค์จะขอรับชุดตรวจฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์และการเป็นผู้นาด้าน
สาธารณสุขของไทยในอาเซียน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
- เพื่อเสริมสร้างมาตรการเชิงรุกในการลดความเสี่ยง
จากการติดเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อแสดงให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ
เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านการศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม
- เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทย

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณรายจ่าย
อื่น ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินภารกิจตาม
สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การต่างประเทศ
(Contingency
Fund : CF)
งปม. ปจป. 2563

พ.ย. 2563 –
ก.พ. 2564

งปม. ที่ได้รับ
10 ล้านบาท
(งปม. ที่ใช้จริง
2,305,850 บาท)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

1.4 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

-

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
- กระทรวงฯ ทาสัญญาจัดจ้างบริษัท สยามไบโอ ไซเอนซ์
จากัด ผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR แห่งเดียว
ในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความเชี่ยวชาญในการบรรจุชุด
ตรวจฯ เพื่อการขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิในระหว่าง
การขนส่งให้อยู่ในระดับความเย็นที่ต้องการเพื่อรักษา
คุณภาพของชุดตรวจฯ ให้เป็นผู้จัดส่งชุดตรวจฯ ไปยัง
7 ประเทศในอาเซียนที่ขอรับชุดตรวจฯ จากไทย ได้แก่
กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
เวียดนาม
ผลสัมฤทธิ์
- ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเป็นผู้นาด้านสาธารณสุข
ในอาเซียน
- เป็นการส่งเสริมมาตรการเชิงรุกของไทยในการลด
ความเสีย่ งจากการติดเชื้อโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน
- การศึกษา วิจัยและนวัตกรรมของไทยได้รับการส่งเสริม
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- บริษัทเอกชนของไทยเป็นที่รู้จักในประเทศผู้รับซึ่งจะ
นาไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
-

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

-
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

2. การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน
2.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
การหารือระดับสูงระหว่าง รนรม./รมว.กต. กับ รมว.กต.อซ.
ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน
และความร่วมมือกับประเทศ
ในการเยือนไทยของฝ่าย อซ. (23 – 24 ก.พ. 2564) :
ยุทธศาสตร์ภาคพื้นสมุทรเอเชีย รมว.กต.อซ. มาเยือนไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์
ตะวันออกเฉียงใต้ (มซ. อซ. สป. ในภูมิภาค ความร่วมมือในสถานการณ์โควิด–19
ฟป. บน. และติมอร์ฯ)
บทบาทอาเซียน และสถานการณ์ในเมียนมา
ผลลัพธ์
(กรมเอเชียตะวันออก)
ฝ่ายไทยและอินโดนีเซียได้หารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในเมียนมา เพื่อร่วมกันหาทางออกที่จะ
รักษาบทบาท ความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียน เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ/ความมั่นคง
ในภูมิภาค ฝ่ายไทยได้หารือร่วมกับอินโดนีเซียเกี่ยวกับ
แนวทางการรับมือสถานการณ์โควิด–19 เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสาธารณสุข และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง
การแพร่ระบาด
ผลสัมฤทธิ์
ไทยมีบทบาทสาคัญในการเป็นตัวกลางให้เมียนมาได้
หารือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งการพบหารือสาม
ฝ่าย (ไทย – อินโดนีเซีย – เมียนมา) เมื่อวันที่ 24 ก.พ.
2564 ที่ประเทศไทย และการประชุม Informal
ASEAN Ministerial Meeting ทางระบบออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 2 มี.ค. 2564 ไทยได้แสดงความพร้อมที่จะมี

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับ
ประเทศพันธมิตร
ที่สาคัญ รวมเป็นเงิน
200,198.62 บาท

1 สัปดาห์
(รวมการ
เตรียมการ)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

บทบาทใน COVAX Facility ในฐานะผู้ให้ รวมถึงได้
หารือเกี่ยวกับแนวทางใช้ประโยชน์จาก ASEAN
Respond Fund เพือ่ จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด–19
สาหรับใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งได้แสดง
ความพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED)
นอกจากนั้นไทยได้ชูแนวคิด Bio-Circular-Green
(BCG) Economy เป็นนโยบายสาคัญในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์โควิด - 19
การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วัตถุประสงค์
การเมืองและความมั่นคงในกรอบ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มใน
อาเซียน: การประชุมคณะทางาน การรับมือกับโควิด-19
ภายใต้คณะมนตรีประสานงาน ผลลัพธ์
อาเซียนว่าด้วยภาวะฉุกเฉินทาง จนท. อาวุโสอาเซียนของไทย / ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
สาธารณสุข ครั้งที่ 6
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี จนท. อาวุโสอาเซียน
ของบรูไนฯ เป็นประธาน
(กรมอาเซียน)
ผลสัมฤทธิ์
ติดตามความคืบหน้าของข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนใน
การรับมือกับโควิด-19 ทั้งในการใช้ประโยชน์จากกองทุน
อาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 การจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ และ
การจัดทากรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของ
อาเซียน เป็นต้น

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ไม่ได้ตั้ง งปม.

ก.พ. 2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2.2 ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมใช้ความรุนแรงทั้งภายในประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยน
ข่าวกรองและกรณีศึกษากับต่างประเทศ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ

การส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือ
ในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค
การดาเนินภารกิจส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทวิภาคี การดาเนิน
ภารกิจส่งเสริมความร่วมมือกับ
กลุ่มประเทศ การส่งเสริมบทบาท
ไทยในสหประชาชาติ: การ
ประชุม High-Level
Brainstorming Dialogue on
Enhancing Complementarities
between the ASEAN
Community Vision 2025 and
the UN 2030 Agenda for
Sustainable Development
ครั้งที่ 5
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาเซียนภายใต้ข้อริเริ่ม
ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.
2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของ
สหประชาชาติ (Complementarities Initiative) และ
การดาเนินการตาม Complementarities Roadmap
(ค.ศ. 2020 – 2025)
ผลลัพธ์
รอง นรม./รมว.กต. ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงาน
ของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และเลขาธิการ
บริหารเอสแคป เป็นประธานร่วมของการประชุมดังกล่าว
โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน และผู้แทน
ระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานต่าง ๆ
ของสหประชาชาติ ตลอดจนภาคีภายนอกของอาเซียน
อาทิ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส ธนาคารโลก ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย มูลนิธิเอเชีย และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
ผลสัมฤทธิ์
เพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับ
หุ้นส่วนต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงใน
บริบทของการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 และการ
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอาเซียน โดยเฉพาะ
ผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable
Development Studies and Dialogue – ACSDSD)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น –
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรม
ประจาปีอาเซียน/

มี.ค. 2564

งปม. ที่ได้รับ
200,000 บาท
(ไม่มีการใช้ งปม.)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2.3 ผลักดันความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหา
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศต้นทาง

การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือพหุภาคี
การส่งเสริมบทบาทไทยใน
สหประชาชาติ : การประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนการนา
ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
ผู้ลี้ภัย (Global Compact on
Refugees: GCR) และข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ
และปกติ (Global Compact
for Safe, Orderly and Regular
Migration: GCM) ไปปฏิบัติ
ครั้งที่ 1/2564
(ในรูปแบบ Hybrid)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์ หารือเกี่ยวกับพัฒนาการในการดาเนิน
โครงการความร่วมมือ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามข้อตกลง
GCR และ GCM รวมถึง เตรียมการเข้าร่วมการประชุม
ทบทวนการดาเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และ
ปกติ (GCM) ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผลลัพธ์
(1) ที่ประชุม ให้ข้อมูล และความเห็นต่อตารางสรุปการ
ดาเนินการของไทยตามวัตถุประสงค์ 23 ข้อ ของ GCM
และรับรองส่วนที่เป็น “แผนการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ GCM”
(2) เตรียมข้อมูลและถ้อยแถลงของคณะผู้แทนไทยใน
การประชุมทบทวนการดาเนินการตาม GCM ระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(3) เห็นชอบในหลักการเข้าร่วม โครงการประเมินโดย
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน
(Migration Governance Indicators: MGI) ของ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration: IOM)
ผลสัมฤทธิ์
สร้างเครือข่ายการทางาน และซักซ้อมความเข้าใจ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อผลักดัน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
2,250 บาท

24 กุมภาพันธ์
2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือพหุภาคี
การส่งเสริมบทบาทไทยใน
สหประชาชาติ : การประชุม
ทบทวนการดาเนินการตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ ระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific
Regional Review of
Implementation of the
Global Compact for Safe,
Orderly and Regular
Migration) (ในรูปแบบ Hybrid)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการ
ดาเนินการตาม GCM โดยเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท้า
ทาย ช่องว่าง และโอกาส ตลอดจนประเด็นที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคต่อไป โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้า
ร่วม ทั้งนี้ จะมีการจัดทารายงานและ
ข้อเสนอแนะสาหรับการประชุม International
Migration Review Forum ในปี 2564
ผลลัพธ์
(1) รอง นรม./รมว. กต. ร่วมกล่าวเปิดการประชุมใน
ฐานะประเทศเจ้าภาพ เน้นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
migrant-inclusive approach ปูทางไปสู่การบรรลุ
SDG อย่างเป็นรูปธรรม
(2) ปลัด กต. กล่าวถ้อยแถลงในนามคณะผู้แทนไทย
ในช่วงการอภิปรายทั่วไป โดยกล่าวถึงผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อแรงงานโยกย้ายถิ่น
ฐาน และเน้นความสาคัญของ GCM รวมถึงพัฒนาการ
ของไทย
(3) คณะผู้แทนไทยมีส่วนร่วม แสดงความเห็น และร่วม
เป็น Panelist ในการหารือโต๊ะกลม หัวข้อต่าง ๆ
(4) ไทยได้ร่วมจัด side events 2 รายการ
(5) อธ. กรมองค์การฯ รับเลือกให้ดารงตาแหน่งรอง
ประธานกากับการประชุม (Vice Chair)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
11,735 บาท

10-12 มีนาคม
2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
9,388 บาท

18 มีนาคม 2564

ผลสัมฤทธิ์ ทีป่ ระชุมรับรอง Meeting Report และ
Chair’s Summary ซึ่งสะท้อนบทบาทที่เข้มแข็งและ
การยอมรับการดาเนินงานของไทยในการประชุมครั้งนี้
โดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเอกสารดังกล่าวจะนาไปเป็น
ใช้เป็นพื้นฐานการหารือในการประชุม Global
Review of GCM ในปี 2564 ต่อไป
การดาเนินภารกิจสนับสนุนการ
ส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียน
มาอย่างยั่งยืน : การประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหารเย็น (Working
Dinner) กับ ผู้ประสานงานฝ่าย
กิจการผู้อพยพประจาเอเชีย
ตะวันออกสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

วัตถุประสงค์ หารือเกี่ยวกับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในเมียนมาต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หนี
ภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.)
ผลลัพธ์
(1) ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของไทยต่อ
ประเด็นผู้หนีภัยความไม่สงบฯ ชาวเมียนมา (ผภสม.)
ที่มีแนวโน้มเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้น
(2) กระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในประเด็น
ให้ความช่วยเหลือ ผภสม.
(3) ย้าถึงบทบาทสาคัญของสหรัฐฯ ในการให้ความ
ช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราง 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ที่ปัจจุบัน
กระบวนการส่งกลับไม่สามารถดาเนินการด้วยเหตุผล
ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์
ความไม่สงบในเมียนมาที่สืบเนื่องจากการยึดอานาจ
รัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ผลสัมฤทธิ์
(1) การประสานงาน กับสหรัฐฯ มีความราบรื่น
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในการดาเนินงานที่มีความ
เร่งด่วนก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดี
(2) สหรัฐฯ เห็นความสาคัญของ บทบาทไทยในภูมิภาค
ในประเด็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติในไทย ซึ่งจะอานวย
ให้สหรัฐฯ พิจารณาจัดสรร งปม. ในการให้ความ
ช่วยเหลือในไทยเพิ่มสูงขึ้น
2.4 สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย วัตถุประสงค์
ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล ภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณี เพื่อการเร่งรัดและพัฒนากฎหมายภายในให้สอดคล้อง
การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเล อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.
อย่างยั่งยืน
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และ 1982 และการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขกฎหมายภายในให้
พันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
สอดคล้องกับพันธกรณีตาม
กฎหมายทะเล
อนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ผลลัพธ์
ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล
1. กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเข้าร่วมการประชุม
(กองกฎหมาย)
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาอื่น ๆ
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเลทั้งสิ้น 5 การประชุม
รวม 13 ครั้ง ได้แก่
1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง
จานวน 9 ครั้ง

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โครงการที่ 3
โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับมิตร
ประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
กิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับ
มิตรประเทศและ
องค์การระหว่าง
ประเทศ

ตลอดปี
งบประมาณ
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการ
งบรายจ่ายอื่น
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จานวน 1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการ
1.3 การประชุม Briefing Webinars for SBSTTA-24
ดาเนินการตาม
and SBI-3 จานวน 1 ครั้ง (3 วัน)
พันธกรณีของ
1.4 การประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมสภา
อนุสัญญาระหว่าง
บริหารศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามความตกลง ประเทศที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการ
กับกฎหมายทะเล
กระทาอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธใน
วงเงิน
เอเชีย ครั้งที่ 15 จานวน 1 ครั้ง
521,500 บาท
1.5 การประชุมสภาบริหารศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
(ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ข่าวสารตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับ
ในไตรมาสนี)้
ภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทาอันเป็นโจรสลัด
และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย ครั้งที่ 15
จานวน 1 ครั้ง (2 วัน)
2. กรมสนธิสัญญาและกฎหมายดาเนินกิจกรรมให้
ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเลทั้งสิ้น 3 ความเห็น ได้แก่
2.1 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ให้ข้อมูล
ความตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็น
หน่วยงานกลางประสานการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
2.2 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
NPOA – IUU ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2.3 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายให้ข้อมูลการ
ดาเนินงานของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อ
ประกอบการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ต่อสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการใช้และ
การตีความอนุสัญญาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
รวมถึงแนวปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พันธกรณี
ตามอนุสัญญาฯ

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2.5 ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบท กับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
ที่เหมาะสม
กิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อ
นานาชาติ
(กลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
รายละเอียด
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี งปม. พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ
มีการดาเนินงานที่สาคัญภายใต้โครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว ได้แก่
(1) ด้านการเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับประเด็น จชต. อาทิ การเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
ทั้งในเขตพื้นที่ กทม. และ จชต. และการจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น จชต.
สาหรับใช้ประโยชน์ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
กับต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว รวมถึงบริหารจัดการ
และรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงฯ ตาม
แผนงานบูรณาการฯ อีกด้วย
(2) ด้านการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ
การดาเนินโครงการจัดทาคลิปวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย
โดย สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสมาคมนักศึกษา
ไทยในมาเลเซีย ซึ่งมุ่งเน้นการนาเสนอการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขของประชาชนในพื้นที่
ภาคใต้บริเวณจังหวัดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เสริมสร้างความ
เข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ
เกี่ยวกับประเด็น
จชต.
2. ค่าใช้จ่ายในการ
เสริมสร้างความ
เข้าใจและถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม

ไตรมาสที่ 2
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
(1) นานาชาติมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์
และประเด็น จชต. และมีบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับ
รัฐบาลไทย
(2) ประชาชนไทยทราบถึงความสาเร็จของการแก้ไข
ปัญหา จชต. ซึ่งสะท้อนจากท่าทีเชิงบวกของนานาชาติ
(3) กลุ่มเป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์ของกิจกรรม
สามารถนาองค์ความรู้ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนต่อการ
แก้ไขปัญหา จชต. ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
(1) นานาชาติมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์
จชต. ส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสร้างสรรค์ร่วมกับ
รัฐบาลไทย อันจะส่งผลต่อความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
ต่อไปในอนาคต
(2) กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้
ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไปเผยแพร่ต่อ
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนต่อการแก้ไขปัญหา จชต. ต่อไป

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
3.1. เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะ
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
หลักการและเหตุผล
ผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win) บนพื้นฐาน
และความร่วมมือกับประเทศ
กพช. สปป.ลาว มม. และ วน. เป็น ปท.พบ. และ ปท.
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
เพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หุ้นส่วนที่สาคัญของไทย การหารือระหว่างกันอย่าง
(กพช. – สปป.ลาว – มม. – วน.) สม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูง เป็นไปตาม
นโยบายการต่างประเทศของไทยที่ต้องจับมือกับ
(กรมเอเชียตะวันออก)
ประเทศเพื่อนบ้านให้อุ่น เพื่อรักษาพลวัตความสัมพันธ์
ในระดับทวิภาคี รวมทั้งเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาพลวัตความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีและ
ผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
การแก้ไขปัญหาข้ามแดน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
บริบทหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ผลลัพธ์
1. การหารือแลกเปลี่ยนผู้แทนระดับสูงของไทยกับ
ประเทศ CLMV เพื่อรักษาพลวัตการดาเนิน
ความสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดฯ ดังนี้
1.1 การหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง นรม. กับนายทองลุน
สีสุลิด นรม. สปป.ลาว/ปทท. เมื่อ 22 ม.ค. 64

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

ม.ค. – มี.ค. 64
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
1.2 การหารือระหว่าง นรม. กับนายฟาน จี๊ ทัญ ออท.
วน./ปทท. เมื่อ 22 มี.ค. 64
1.3 การหารือระหว่างรอง นรม./รมว.กต. กับนายวัน
นะ หม่อง ลวิน มม. เมื่อ 23 ก.พ. 64
1.4 การหารือระหว่าง ปกต. กับนายชาน เอ ปกต.มม.
เมื่อ 22 ม.ค. 64 ผ่าน กปช. ระบบทางไกล
1.5 การหารือระหว่าง ปกต. กับนางตวด ปัญญา
รมช.กต.กพช. เมื่อ 25 ม.ค. 64 ผ่าน กปช. ระบบ
ทางไกล
1.6 การหารือระหว่าง ปกต. กับนายโพไซ ไขคาพิทูน
หน.ห้องการ กต. สปป. ลาว เมื่อ 25 ม.ค. 64 ผ่าน
กปช. ระบบทางไกล
1.7 การหารือระหว่าง ปกต. กับนายแสง สุขะทิวง
ออท. สปป.ลาว/ปทท. เมื่อ 15 ก.พ. 64
1.8 การหารือระหว่าง ปกต. กับนายเหวียน ก๊วก สุง
รมช.กต.วน. เมื่อ 24 ก.พ. 64 ผ่าน กปช. ระบบ
ทางไกล
1.9 การหารือระหว่าง ปกต. กับนายฟาน จี๊ ทัญ ออท.
วน./ปทท. เมื่อ 23 มี.ค. 64
1.10 การหารือระหว่าง อธ. กับ ออท. วน./ปทท. เมื่อ
12 มี.ค. 64
1.11 การเยือนไทยของนายวันนะ หม่อง ลวิน มม. เมื่อ
24 ก.พ. 64

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

2. มีการหารือเพื่อผลักดันความคืบหน้าในประเด็น
สาคัญ เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 การขยายการค้าการลงทุน การส่งเสริมความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
ความร่วมมือด้านพลังงาน การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขในบริเวณพื้นที่
ชายแดน การแก้ไขปัญหาข้ามแดนต่าง ๆ รวมถึงความ
ร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการ
พัฒนาของภูมิภาค
ผลสัมฤทธิ์
1. การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีความต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ
2. มีการผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้มีความ
คืบหน้า ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของ
ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ชายแดน
โครงการให้ความร่วมมือกับ
หลักการและเหตุผล
ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค 1. หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ลุ่มแม่น้าโขง (กพช. – สปป.ลาว – ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ใน จ.สมุทรสาคร
มม. – วน.) ในการยับยั้งและ
แรงงาน กพช. ได้เดินทางกลับ กพช. อย่างต่อเนื่อง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามลาดับ จนเป็นภาระ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของฝ่าย กพช. ในการคัดกรองและจัดสิ่งอานวย
(โควิด-19) :
ความสะดวกให้แรงงานเหล่านี้กักตัวในบริเวณชายแดน

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

3,000,000 บาท

19 มี.ค. 64
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนรัฐบาล กพช.
กรณีแรงงานอพยพที่เดินทาง
กลับจากไทยในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
(กรมเอเชียตะวันออก)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
นอกจากนั้น ยังทาให้เกิดปัญหาการว่างงานใน กพช.
มากขึ้น เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
กลับไปหางานทาใน กพช. ได้
2. การให้การสนับสนุน รบ. กพช. เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระในการรองรับแรงงาน กพช. ที่เดินทางกลับจาก
ไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ย่อมแสดงถึง
ไมตรีจิตของไทยในฐานะ ปท.พบ. และช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงไมตรีจิตต่อ กพช. ในยามที่ต้องเผชิญ
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า
ไทยให้ความสาคัญกับแรงงาน กพช. ซึ่งมีบทบาทต่อ
การขับเคลื่อน ศก. ไทย
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยใน กพช. และ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กพช.
ผลลัพธ์
1. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 ออท. ณ กรุงพนมเปญ ได้เป็น
ผู้แทนมอบเงินจานวน 3,000,000 บาทให้แก่รัฐบาล
กพช. เพื่อสนับสนุนการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ในการรองรับแรงงาน กพช. ที่เดินทางกลับจากไทย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ กต.กพช. โดยรอง นรม./รมว.กต.กพช.เป็นผู้แทน
รับมอบ

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

3.2 สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือ
ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อ
ส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

2. หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเงินบริจาคดังกล่าว กต.กพช.
ได้ประชาสัมพันธ์ภาพและคลิปวีดิโอพิธีส่งมอบเงิน
บริจาคทางหน้า Facebook พร้อมออกข่าวสารนิเทศ
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาขแมร์ นอกจากนี้ สื่อออนไลน์
ภาษาขแมร์ สานัก Fresh News และ Rasmei
Kampuchea Daily รวมถึงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ชั้นนาทั้งสองสานักของ กพช. ได้แก่ Khmer Times
และ The Phnom Penh ได้นาเสนอข่าวพิธีส่งมอบ
เงินในครั้งนี้ด้วย
ผลสัมฤทธิ์
1. รัฐบาล กพช. สามารถบริหารจัดการแรงงาน กพช.
ที่เดินทางกลับจากไทยได้ง่ายขึ้น
2. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชน กพช.
3. กพช. มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อไทย และพร้อม
สนับสนุนไทยในประเด็นต่าง ๆ ในฐานะมิตรที่ใกล้ชิด
การส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ผลลัพธ์
ความร่วมมือกับประเทศ
มีการหารือระหว่างผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ฝ่ายไทยและเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 ผ่านระบบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ: การ
วิดีทัศน์ เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมระดับ
เตรียมการจัดตั้งกลไกการหารือ รัฐมนตรีกต. และสธ.ของทั้งสองฝ่าย
ทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้าน
ผลสัมฤทธิ์
สาธารณสุขระหว่างรมว.กต. และ (1) เตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลไกการ
รมว.สธ. ของไทยกับเกาหลีใต้
หารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้านสาธารณสุข
(2+2)
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(กรมเอเชียตะวันออก)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยกับ
เกาหลีใต้ (2+2)
(2) ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ด้าน
สาธารณสุขมีความใกล้ชิด รวมถึงความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติ
ใหม่ เพื่อคุ้มครองคนไทยในเกาหลีใต้ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ซึ่งมีจานวนประมาณ 190,000 คน และเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของไทยในด้าน health diplomacy
การส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ผลลัพธ์
ความร่วมมือกับประเทศ
ฝ่ายไทยและเกาหลีใต้ได้เห็นชอบในหลักการต่อการ
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
จัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ: การหารือ ไซเบอร์ โดยปัจจุบัน กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกการหารือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดท่าที
ทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทาง
ไทยต่อประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม
ไซเบอร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ผลสัมฤทธิ์
(กรมเอเชียตะวันออก)
ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการจัดตั้งกลไกดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความมั่นคงทางไซ
เบอร์ระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์จาก
การแลเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความ
มั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาขีด
ความสามารถทางไซเบอร์ของประเทศต่อไป

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในกรอบ
อาเซียน: การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM)
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อย่างไม่เป็นทางการ (AMM Retreat) ในวันที่ 21 ม.ค. 2564
ผลลัพธ์
วันที่ 19 ม.ค. 2564 ปลัด กต. ได้เข้าร่วมการประชุมฯ
ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผลสัมฤทธิ์
- ที่ประชุมได้หารือประเด็นเร่งด่วนของภูมิภาค เช่น
ข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และ
การดาเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอาเซียน โดย
ไทยมีโอกาสผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญ เช่น
การแสดงความพร้อมเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้าน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ และการ
เสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) เป็นยุทธศาสตร์
ทางเลือกหนึ่งเพื่อการพัฒนาของอาเซียนในยุคหลัง
โควิด-19
- อาเซียนมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ ต่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะ
การดาเนินการตามข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโควิด-19
และการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการ
ดาเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น –
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมปี
อาเซียน/

ม.ค. 2564

งปม. ที่ได้รับ
7,700.- บาท
(งปม. ที่ใช้จริง
7,347.- บาท)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในกรอบ
อาเซียน: การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ (AMM Retreat)
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดทิศทางความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงของอาเซียนตลอดปี 2564
ผลลัพธ์
วันที่ 21 ม.ค. 2564 รนรม./รมว.กต. ได้เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผลสัมฤทธิ์
- ที่ประชุมเห็นชอบข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนเพื่อ
รับมือกับโควิด-19 เช่น การใช้ประโยชน์จากกองทุน
อาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN
Response Fund) เพื่อจัดซื้อวัคซีน การจัดตั้ง
คณะทางานเพื่อจัดทาข้อตกลงการเดินทางในอาเซียน
(ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework)
รวมทั้งแนวทางการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง
โดย รนรม./รมว.กต. ได้เสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG
Economy) เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกหนึ่งเพื่อการ
พัฒนาของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19
- อาเซียนมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ ต่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะ
การดาเนินการตามข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโควิด-19
และการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการ
ดาเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น –
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรม
ประจาปีอาเซียน/

ม.ค. 2564

งปม.ที่ได้รับ
11,550.- บาท
(งปม. ที่ใช้จริง
10,828.- บาท)
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในกรอบ
อาเซียน: การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในกรอบ ASEAN
Regional Forum (ARF)
เกี่ยวกับวาระสตรี สันติภาพ และ
ความมั่นคง
(กรมอาเซียน)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
งบรายจ่ายอื่น –
เพื่อผลักดันวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง (WPS ค่าใช้จ่ายในการ
agenda) ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของข้อมติคณะมนตรี
ส่งเสริมความ
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 เกี่ยวกับเรื่องนี้
ร่วมมือด้าน
ผลลัพธ์
การเมืองและความ
ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 2564 ไทยได้ร่วมกับอินโดนีเซีย
มั่นคงในกรอบ
และแคนาดา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN
อาเซียน/
Regional Forum (ARF) Workshop on Women,
Peace and Security ผ่านระบบ
งปม. ที่ได้รับ
การประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ
17,625 บาท
ของประเทศสมาชิก ARF เข้าร่วมกว่า 150 คน
(งปม. ที่ใช้จริง
ผลสัมฤทธิ์
14,370.10 บาท)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ช่วยรักษาพลวัตเรื่องวาระ
WPS ในกรอบ ARF และขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
วาระ WPS ในระดับภูมิภาค รวมทั้ง ยังเป็นการชู
บทบาทไทยในฐานะผู้นาด้านการส่งเสริมบทบาทและ
การเสริมสร้างความสามารถของสตรี
- อาเซียนมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสมาชิก ARF
ผ่านกลไกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเป็นก้าวแรก
ที่สาคัญของการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ในภูมิภาค

ม.ค. 2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือพหุภาคี
การส่งเสริมบทบาทไทยใน
สหประชาชาติ : การประชุม UN
Crime Congress สมัยที่ 14
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
หารือในกรอบการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา
ผลลัพธ์
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและแสดงบทบาท
ที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ของไทยในเรื่องการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และส่งเสริม
ความมั่นคงในมิติต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์
โดยคณะผู้แทนไทยได้กล่าวในการประชุมระดับสูง และ
ในทุกระเบียบวาระ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมคู่ขนานและ
นิทรรศการ
ผลสัมฤทธิ์
ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเกียวโต ซึ่งมีประเด็นที่ไทย
ให้ความสาคัญ ได้แก่ (1) ข้อกาหนดกรุงเทพในบริบท
ของการปรับปรุงสภาพพื้นที่คุมขัง (2) ประเด็นอนามัย
และความปลอดภัยในพื้นที่คุมขัง ในบริบทของการแพร่
ระบาดของโควิด-19 (3) ประเด็นวัฒนธรรมการเคารพ
กฎหมาย ในบริบทของยุทธศาสตร์ป้องกันอาชญากรรม
ระดับท้องถิ่น และบริบทการศึกษา (4) ประเด็นเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องการใช้กีฬาเป็นแนวทางใน
การป้องกันอาชญากรรม (5) การส่งเสริมบทบาทสตรี
ในกระบวนการยุติธรรม (6) การส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice) โดยช่วย
ให้ผู้กระทาความผิดสามารถกลับคืนสู่ชุมชนและ
สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 35 -

แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย
3.3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ และ
สานความสัมพันธ์กับผู้นารุ่นใหม่
3.4 ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
สร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก
3.5 มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง
3.6 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
กลุ่มเยาวชน/นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายใน
ต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพหรือการ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านต่าง ๆ
รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มข้อเสนอโครงการ: การสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามัคคีใน
ชุมชนไทยในต่างประเทศ ภายใต้
งบค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจ
ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- กิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน ค่าใช้จ่ายในการ
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ดาเนินภารกิจตาม
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานการณ์การ
13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมราลึกในพระมหา
เปลีย่ นแปลงด้าน
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ การต่างประเทศ/
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 กิจกรรม
วงเงิน 820,000
น้อมราลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวัน
บาท (เบิกจ่าย
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
816,805.82 บาท)
และกิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี
2563 โดย สอท./สกญ. 12 แห่ง (สอท. ณ เวียงจันทน์
สอท. ณ กรุงฮานอย สอท. ณ กรุงวอชิงตัน สอท. ณ
กรุงออตตาวา สอท. ณ กรุงบราซิเลีย สอท. ณ กรุงลิมา
สกญ. ณ นครโฮจิมินห์ สกญ. ณ นครซีอาน สกญ. ณ

ไตรมาสที่ 2
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

นครชิงต่าว สกญ. ณ เมืองการาจี สกญ. ณ นครมิวนิก
และ สกญ. ณ นครซิดนีย์) ร่วมกับทีมประเทศไทย และ
ชุมชนไทย จัดพิธีทาบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและ
วางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้องราลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ราชการไทยและชุมชนไทยฯ ให้คนไทยในต่างประเทศ
ตระหนักถึงความสาคัญและได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชน
ไทยในต่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ชุมชนไทยและประเทศไทย
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจัด
เพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต.
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี งปม. พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีดาเนินการที่สาคัญภายใต้โครงการและกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาไทยใน
ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทย
ต่างประเทศ
(กลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ในต่างประเทศกลุ่มเป้าหมาย จานวน 14 โครงการ
ประเทศ)
โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/ทักษะของ
นักศึกษา อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
แปลระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาไทยสาหรับ
นักศึกษาไทยในซาอุดีฯ โดย สอท. ณ กรุงริยาด และ
โครงการจัดทาสื่อวีดิทัศน์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างแรงบันดาลใจจากนักศึกษาไทยในมาเลเซีย
โดย สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(2) กิจกรรมสนับสนุนสมาคม/ชมรมนักศึกษา อาทิ
การส่งเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต
โดย สอท. ณ คูเวต และกิจกรรมค่ายผู้นาของสมาคม
นักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM Leadership Camp)
และโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สมาคมนักศึกษาไทยในซูดาน โดย สอท. ณ กรุงไคโร
(3) กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ได้แก่ การเตรียมการ
เพื่อจัดกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน อาทิ กิจกรรม
เลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนและรอมฎอนสัมพันธ์
โดย สอท. ณ กรุงไคโร และ สกญ. ณ เมืองปีนัง
ผลลัพธ์
นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริม
การศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ ในปี งปม.
พ.ศ. 2564 (ณ 1 เม.ย. 2564) มีนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพฯ ทั้งสิ้น 5,778 คน
ผลสัมฤทธิ์
(1) นักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายสามารถนา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษาและเดินทางกลับ
ประเทศไทยต่อไป

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(2) เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาไทย รวมทั้ง
การขยายช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นระหว่างนักศึกษาไทยกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
(3) นักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย และการเป็นผู้แทน
ของประเทศไทยในต่างประเทศ

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(แผนย่อย Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) ไตรมาสที่ 2/2564
รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
1.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ - กลุ่มข้อเสนอโครงการ:
- การบริหารศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) 4 แห่ง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน
ได้แก่ สกญ. ณ นครกว่างโจว สกญ. ณ นครคุนหมิง สกญ. ภารกิจทีมประเทศไทย/
บนพื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ทิศทางและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และ สกญ. ณ เมืองชิงต่าว
วงเงิน 5,883,900 บาท
ภาคการผลิตและการบริการที่จะนาไปสู่ กฎระเบียบและโอกาสด้านการค้า โดยจัดทารายงานข่าวสารและบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (เบิกจ่าย 831,764.55
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลงทุน จัดทาฐานข้อมูลทาง
จีนและข้อมูลประเทศและรายมณฑล ผลิตบทความเกี่ยวกับ บาท)
ของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง เศรษฐกิจ และบริการข้อมูลธุรกิจ เศรษฐกิจและเผยแพร่ใน www.thaibizchina.com จัดทา
การค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
สัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมขีด
e-newsletter รายปักษ์ รวมทั้งตอบคาถามนักธุรกิจที่สนใจ
ความสามารถในการแข่งขันและ
มาลงทุนในจีน ประสานงานและช่วยเหลือนักธุรกิจไทยที่
ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุน ประสบปัญหาการดาเนินธุรกิจในจีน และร่วมจัด/สนับสนุน
ของผู้ประกอบการไทย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าสินค้าไทย ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่ม
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงข้อมูลเชิง
ภารกิจทีมประเทศไทย
ลึกเกี่ยวกับศักยภาพการค้าการลงทุนในจีน
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

- กลุ่มข้อเสนอโครงการ:
การประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมการค้าการลงทุนใน
ประเทศไทยในอุตสาหกรรมและ
พื้นที่เป้าหมายใน EEC
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย

- การเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนใน EEC กับ GBA
(สกญ. ณ นครกวางโจว) โดยจัดการหารือออนไลน์หัวข้อ
Advancing Agriculture in Thailand โดยจัดให้บริษัท
XAG ซึ่งเป็นผู้ผลิตวิจัยและให้บริการอุปกรณ์และระบบ
การเกษตรอัจฉริยะอันดับ 1 ของจีนหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กษ. EEC BOI กพท. สกทช.
ม.เกษตรศาสตร์ และ GISTDA เข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วม
119 คน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานของไทยและจีนได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทและศักยภาพในพื้นที่เพื่อสามารถต่อยอด
ในการลงทุนใน EEC ได้

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย/
วงเงิน 630,000 บาท
(ไม่มีการเบิกจ่าย)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2

- 40 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
- การส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาล
ของไทยในกรุงริยาด (สอท. ณ กรุงริยาด)
โดยจัดงาน Thailand Halal Food Festival 2021 เพื่อ
ส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทย
ในห้างสรรพสินค้าในเครือ LuLu จานวน 26 สาขาทั่วประเทศ
ซาอุดีฯ โดยจัดในรูปแบบผสม คือ physical โดยนาสินค้า
ไทยมาจัดแสดงและจาหน่ายในราคา promotion ภายใน
ห้างสรรพสินค้าและผ่านช่องทางออนไลน์
https://www.tutuhypermarket.com/ พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตการประกอบอาหารไทย
จัดแสดงผลไม้ไทย การแกะสลักผลไม้ และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวไทย ซึ่งส่งผลให้คนซาอุดีฯ นิยมอาหารไทย
และสินค้าไทยมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังภูมิภาค
- การประชาสัมพันธ์โอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
ในรัฐตอนใต้ของอินเดีย (สกญ. ณ เมืองเจนไน)
โดยเดินทางไปยังเมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับ
รัฐบาลรัฐเตลังคานา และไปยังเมืองบังกาลอร์ รัฐกรณาฏกะ
เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าวกับ
รัฐบาลรัฐกรณาฏกะ ซึ่งส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับศักยภาพการค้าการลงทุนของไทยและในท้องถิ่น

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย/
วงเงิน 805,000 บาท
(เบิกจ่าย 461,545.35 บาท)

ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย/
วงเงิน 400,000 บาท
(เบิกจ่าย 243,861.97
บาท)

ไตรมาสที่ 2

- 41 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานา
ประเทศ (ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์Globthailand)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายในการ
ตลอด
(1) เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
เสริมสร้างศักยภาพใน ปีงบประมาณ
ไทย รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและ
การแข่งขันของ
2564
เป็นส่วนหนึ่งของการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกในช่วงหลังการแพร่ ภาคเอกชนไทยกับนานา
ระบาดของโควิด-19
ประเทศ /
(2) เพื่อพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ globthailand.com ให้มี
10,000,000 บาท
ความทันสมัย แม่นยาเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนในต่างประเทศสาหรับภาคเอกชนไทย
เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจดาเนินธุรกิจการค้า
และการลงทุนในต่างประเทศ
(3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด-19
ผลลัพธ์
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และบทความ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ globthailand.com Facebook Page
globthailand หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
ผลสัมฤทธิ์
(1) ภาคเอกชนไทยและสาธารณชนได้รับบริการข้อมูลที่
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งข้อมูลภาพรวม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้อมูลเชิงลึกจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถ

- 42 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย และข้อมูลด้านโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
(2) ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งข้อมูล
สาหรับภาคธุรกิจ และศูนย์ประสานงานของกระทรวงการ
ต่างประเทศกับภาคเอกชนในการดาเนินกิจกรรมที่จะเอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในต่างประเทศ
(3) ภาคเอกชนไทยมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ผ่านการนา
ผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน โดยเฉพาะในช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด-19
(4) บทบาทการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นที่ประจักษ์และสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง
ในระยะยาว
โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทย วัตถุประสงค์
สู่ครัวโลกในต่างประเทศ (ครัวไทย) (1) ฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อไทยในการเป็นฐานและห่วงโซ่การ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ผลิตอาหารที่สาคัญของโลก
(2) ขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(3) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในต่างประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการโดยเน้นการใช้นวัตกรรม
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
(4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อาหารไทย
(5) ส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เกี่ยวกับประเทศไทย

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการ
เสริมสร้างนโยบายครัว
ไทยสู่ครัวโลกใน
ต่างประเทศ /
18,859,800 บาท

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564

- 43 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลลัพธ์
การสร้างโอกาสการส่งออกสินค้าอาหารของไทย และ
ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางระบายสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
ชาวต่างชาติ และสื่อต่างชาติมีความตระหนักรู้ถึงอาหารและ
สินค้าไทยมากขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออก
สินค้าทั้งอาหารและวัตถุดิบของไทยไปยังต่างประเทศได้
เพิ่มขึ้น มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น ผ่าน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
โครงการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮา วัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ลาลในต่างประเทศ
(1) สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐาน
ภารกิจส่งเสริมสินค้า
(ฮาลาลไทย)
สินค้า และมาตรฐานฮาลาลของไทย และขยายตลาดอาหาร
และธุรกิจฮาลาล
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในต่างประเทศ
ในต่างประเทศ /
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม (2) สร้างการรับรู้และยอมรับตราสัญลักษณ์ฮาลาลไทยใน
7,000,000 บาท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตลาดสินค้าฮาลาลต่างประเทศ
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดอุปสรรคของ
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
ผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าฮาลาล
(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่มี
ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศต่าง ๆ
(5) ร่วมกาหนดแนวทางหรือมาตรฐานฮาลาลระหว่างประเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564

- 44 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

การเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันของภาคเอกชนไทย:
การเชื่อมโยงหน่วยราชการและ
ภาคเอกชนไทย เพื่อใช้ประโยชน์
จากกลไกความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาของสหรัฐฯ
(กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลลัพธ์
สนับสนุนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่มี
คุณภาพสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายตลาดไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ และหาตลาดใหม่ และเป็นการช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการฮาลา
ลของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดเป้าหมาย รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับใน
ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และมี
โอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
ค่าใช้จ่ายในการ
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 กรมอเมริกาฯ ได้จัดการหารือระหว่าง ดาเนินการรักษา พัฒนา
ภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานที่เป็นกลไกทางการเงินเพื่อการ
และส่งเสริม
พัฒนาของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development
ผลประโยชน์ทาง
Finance Corporation (DFC) และ US Trade Development
เศรษฐกิจ ของไทย
Agency (USTDA) เพื่อส่งเสริมและแสวงหาโอกาสความ
26,000 บาท
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
สหรัฐฯ อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อไทย
อาทิ การพัฒนานวัตกรรม และ BCG Economy Model

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 45 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

โครงการภารกิจการทูตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG
Diplomacy) : การเข้าร่วม
การประชุม Asia-Pacific Forum
on Sustainable Development
(APFSD) ครั้งที่ 8
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลสัมฤทธิ์
(1) ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
(2) เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
และภาครัฐไทย-สหรัฐฯ (3) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและ
ความยั่งยืน
การประชุม APFSD ครั้งที่ 8 จัดขึ้นแบบไฮบริด
ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Sustainable and resilient
recovery from the coronavirus disease (COVID-19)
pandemic in Asia and the Pacific” โดยมีการนาเสนอ
โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว
หรือ “Bio-Circular-Green (BCG) Economy” เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และยกระดับขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว
- รอง นรม./รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลงผ่านการบันทึกวีดิทัศน์
ในช่วงพิธีเปิด เน้นย้า (1) การสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เปลี่ยนรูปโดยใช้ Homegrown development approaches
เช่น ไทยที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการบรรลุ SDGs (2) การลดความเหลื่อมล้าที่เกิด
จากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค New Normal และ
(3) การส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในช่วงโควิด-19 ต่อไป
รวมถึงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green
Economy ของไทย

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
โครงการภารกิจ
การทูตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG Diplomacy)
(ไม่ใช้งบประมาณ)

22-26
มีนาคม 2564

- 46 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
- กรมองค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน
Transformative Models to Build Back Better:
Thailand’s approach to a resilient, inclusive, and
sustainable COVID recovery เพื่อย้าความสาคัญของ
แนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเองในการฟื้นฟูให้กลับมา
ดีกว่าเดิมหลังโควิด-19 และนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (best
practices) ต่าง ๆ รวมถึงแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BioCircular-Green Economy ของไทย โดยมี ม.ล. สุภรัตน์
เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงาน
และมีผู้เสวนาจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึง่
กิจกรรมดังกล่าวผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจากภาคส่วนต่าง ๆ
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังและผู้รับชมผ่าน
Facebook Live รวมกว่า 600 คน
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับชมกิจกรรมคู่ขนานรับทราบ
เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy
ของไทย รวมกว่า 600 คน ซึ่งรวมทั้งผู้แทนจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผลสัมฤทธิ์
1. การส่งเสริมสถานะและบทบาทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของไทย ในเวทีต่างประเทศ
2. การเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 47 รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การสารวจพื้นที่ เส้นทางความ
จัดสารวจเส้นทางจากกรุงพนมเปญไปยังเมืองโพธิสัตว์
การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง และโครงสร้างพื้นฐาน
(ตรงข้ามกับ จ.ตราด) และสารวจด่านชายแดนบ้านทมอ
ของไทย เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งใน
ในกัมพูชา ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการ ดา-บ้านท่าเส้น (จ.ตราด) โดย สอท. ณ กรุงพนมเปญ
ศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมกับทีมประเทศไทยและสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ซึ่ง
สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจเส้นทางดังกล่าวนามาจัดทาเป็น
สาคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานศักยภาพ ความคืบหน้า และประเด็นเขตแดนของ
เพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทย
บ้านทมอดา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบคาแนะนาในการ
เข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
ดาเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา อีกทั้ง
ฝ่ายไทยยังได้เรียนรู้โอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน
ในการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในประเด็นเขตแดนมากขึ้นด้วย
การดาเนินกิจกรรมประจาปี
รายละเอียด
อาเซียน : การจัดสัมมนา
(1) ในช่วงการประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐ
Connecting the Connectivities: ประชาชนจีน เมื่อเดือนกันยายน 2560 นรม. (พลเอกประยุทธ์
Synergy through Enhanced
จันทร์โอชา) ได้แสดงวิสัยทัศน์การเสริมสร้างความเชื่อมโยง
Partnership การจัดสัมมนา
ในทุกมิติ โดยนาเสนอแนวคิดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความ
Connecting the Connectivities: เชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค (Connecting the Connectivities)
Synergy through Enhanced
เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN)
Partnership
(2) ในช่วงที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปี 2563
ได้ร่วมกับธนาคารโลกจัดทาผลการศึกษาวิจัยร่วมกับ
(กรมอาเซียน)
ธนาคารโลกในหัวข้อ “Connecting the Connectivities:
ASEAN and the Regions” ซึ่งวิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงของ
อาเซียนกับยุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้าน/ วงเงิน 175,000
บาท (เบิกจ่ายแล้ว
30,500.06 บาท และยัง
อยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการ)

มี.ค. 2564

งบรายจ่ายอืน่ –
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรมประจาปี
อาเซียน/
งปม. ที่ได้รับ 460,000
บาท
(งปม. ที่ใช้จริง
303,339.60 บาท)

ม.ค. 2564

- 48 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
เอเชีย-แปซิฟิก อาทิ Belt and Road Initiative (BRI) ของ
จีน Expanded Partnership for Quality Infrastructure
ของญี่ปุ่น BUILD ACT ของสหรัฐอเมริกา และกรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ (3) เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ไทยได้ร่วมกับธนาคารโลก และสานัก
เลขาธิการอาเซียน จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Connecting
the Connectivities: Synergy through Enhanced
Partnership” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวง
การต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการสัมมนาฯ
ร่วมกับนาย Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียนด้าน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และนาย Ranjit
Lamech ผู้อานวยการระดับภูมิภาค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก) ธนาคารโลก โดยเชิญผู้แทน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการเข้าร่วมการเสวนา
วัตถุประสงค์
- หารือแนวทางในการส่งเสริมการสอดประสานกันระหว่าง
MPAC 2025 กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค
ภายใต้แนวคิด “Connecting the Connectivities”
- ติดตามพลวัตและทิศทางของห่วงโซ่อุปทานโลก และแนวทาง
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
- หารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความ
เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็น
รูปธรรม

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 49 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

1.3 ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
ของไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาท
ที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อาเซียน
ACMECS BIMSTEC เอเปค เป็นต้น

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาความ
ร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค: การดาเนินกิจกรรม
ประจาปี ACMECS
(กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้าโขง)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลลัพธ์
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับภาคีภายนอก
เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ความเชื่อมโยงในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Connecting
the Connectivities” โดยเน้นย้าประเด็นที่สอดคล้องกับ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้แก่ (1) Global Supply
Chains Connectivity (2) Green and Digital Connectivity
และ (3) Smart and Sustainable Connectivity
ผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการสัมมนาฯ จะนาเสนอให้ที่
ประชุมที่เกี่ยวข้องของอาเซียน อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เพือ่ ทราบและให้ แนวทางการดาเนินงานต่อไป
รายงานความก้าวหน้า
แผนงานยุทธศาสตร์
ตลอด
1. การจัดตั้งกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้าโขง ภายใต้
ส่งเสริมความสัมพันธ์ ปีงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 โดยแยก
ระหว่างประเทศ
2564
งาน ACMECS และกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง 5 กรอบ
ได้แก่ กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง - คงคา กรอบความ
โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 1
ร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น กรอบ ความร่วมมือลุ่มน้าโขง การยกระดับขีด
สาธารณรัฐเกาหลี กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง
ความสามารถในการ
และหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง - สหรัฐฯ ออกจากกรมเศรษฐกิจ
แข่งขันและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
2. การหารือกับประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อสานต่อผล
ประเทศ
การประชุมผู้นา ACMECS ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563
จานวนเงิน

- 50 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
และผลักดันการดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
3,236,321 บาท
(Prioritized Projects) ตามที่ที่ประชุมผู้นา ACMECS ครั้ง (รับโอนจากกรมเศรษฐกิจ
ที่ 9 ได้เห็นชอบ รวมทั้งผลักดันโครงการ Branding Project
ระหว่างประเทศ)
ซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่ของไทย ได้แก่ การประชุมทางไกลกับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564
เวียดนาม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 และกัมพูชา เมื่อวันที่
24 ก.พ. 2564
3. การหารือกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันโครงการ
ความร่วมมือ ACMECS ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
(กรมการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ) เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 กระทรวงคมนาคม
(ปลัดกระทรวงคมนาคม) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ)
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 และสานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมเอเชีย
ตะวันออก เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564
4. การหารือกับกระทรวงการคลัง (ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และที่ปรึกษาสานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา
ACMECS (ACMECS Development Fund) และกลไก
ทางการเงินอื่น ๆ ของ ACMECS เมื่อวันที่ 2 และ 16 มี.ค. 2564
5. การพบหารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS (Development
Partners) เพื่อให้ข้อมูล แจ้งความคืบหน้าและแนวทางการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 51 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ขับเคลื่อน ACMECS ได้แก่ ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 ออสเตรเลีย เมื่อวันที่
22 มี.ค. 2564 และจีน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564
6. การพบหารือกับหน่วยงาน/องค์กรเอกชน เพื่อแสวงหา
ความร่วมมือและการสนับสนุนการขับเคลื่อน ACMECS
ได้แก่ ผู้อานวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้าโขง (Mekong Institute) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564
และผู้แทนประเทศ มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation –
Thailand) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564
7. การเข้าร่วมและเป็นวิทยากรในหัวข้อ ACMECS
Connectivity ในการประชุม Track 1.5 Policy Dialogue
ของหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง - สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ เพื่อแบ่งปันความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาลุ่มน้าโขงเมื่อวันที่ 19
มี.ค. 2564
ผลลัพธ์
1. ประเทศ ACMECS ยืนยันท่าทีสนับสนุน ACMECS และ
เห็นพ้องในหลักการกับข้อเสนอโครงการ Branding
Project ของไทย เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน ACMECS
เพิ่มเติมจากการดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง ACMECS Development และ
ACMECS Secretariat
2. หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ ACMECS รวมทั้งตระหนัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตนเองในการมีส่วนร่วม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 52 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ในการขับเคลื่อน ACMECS ทั้งในด้านการเป็นผู้ดาเนิน
นโยบาย ผู้ปฏิบัติ และผู้ดาเนินโครงการความร่วมมือ
3. การจัดตั้ง ACMECS Development Fund มีความ
ซับซ้อนเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขและกฎหมาย ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการทั้ง
ภายในประเทศไทย และการเจรจากับประเทศ ACMECS
ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจาเป็นต้องมีการหารือกับ
กระทรวงการคลัง และประเทศ ACMECS เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกันต่อไป
4. ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS มีความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน ACMECS
และทั้งหมดแสดงความสนใจที่จะมีส่วนร่วมทั้งการสนับสนุน
ด้านเทคนิคและ/หรือการเงินแก่โครงการความร่วมมือของ
ACMECS ในสาขาต่าง ๆ ที่ตนเองมีความสนใจและความ
เชี่ยวชาญ
5. การเข้าร่วมการประชุม Track 1.5 Policy Dialogue
ของหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง - สหรัฐฯ ได้สร้างโอกาสในการเผยแพร่
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ACMECS ออกไปในวงกว้าง
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ได้รับฟังข้อมูล แนวคิด ความเห็น
และข้อเสนอแนะใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จาก
ภาควิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาในการกาหนด/ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อน
ACMECS

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 53 แนวทางการพัฒนา
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ชื่อโครงการ
โครงการการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
เอเปคในปี 2565 : การประชุม
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
เตรียมการจัดการประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปค และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
(1) ขยายความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปคและส่งเสริม
ผลประโยชน์ บทบาทและสถานะที่สร้างสรรค์ของไทยใน
เวทีเอเปค
(2) ดาเนินกิจกรรมในกรอบเอเปคอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
และครอบคลุมกิจกรรมในวงกว้าง
(3) ส่งเสริมบทบาทไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอเปคให้แก่สังคมไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนไทย
พิจารณาใช้ประโยชน์จากเอเปคเพิ่มมากขึ้น
(4) ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะและพิธีการ
สาหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565
ผลลัพธ์
ไทยสามารถกาหนดหัวข้อหลักและประเด็นสาคัญให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนไทยได้รับประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมจากการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย
ผลสัมฤทธิ์
(1) ไทยมีแนวนโยบายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปค
ของไทยในปี 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นภารกิจเตรียมการการ
ประชุมอย่างเป็นทางการ
(2) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะสามารถกาหนด
หัวข้อหลักและประเด็นสาคัญ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
(Deliverables)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปคในปี
2565 / 29,796,100
บาท

ตลอด
งบประมาณ
ปี 2564

- 54 แนวทางการพัฒนา
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รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/ ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(3) ได้จัดตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการ
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย
และได้กรอบการอบรมการวางแผนด้านการสื่อสารสาหรับ
เขตเศรษฐกิจเอเปคเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ระดับชาติให้ความเห็นชอบ
(4) ได้จัดตั้งคณะทางานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค คณะทางาน
ด้านการจัดแสดงทางด้านวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญ
และของที่ระลึกสาหรับผู้นาและคู่สมรส เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการระดับชาติให้ความเห็นชอบ
(5) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการได้บูรณาการเพื่อ
วิเคราะห์ประเด็นที่ไทยจะผลักดันให้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ในช่วงการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในประเด็นสาคัญ 3
ด้าน และสาขาที่ไทยให้ความสาคัญ 5 เรื่อง และที่
ตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทย
โครงการเจรจาและการจัดประชุม
วัตถุประสงค์
งบรายจ่ายอื่น รายการ:
ตลอด
นานาชาติ ในกรอบองค์การเพื่อความ (1) ยกระดับมาตรฐานนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของ
ค่าใช้จ่ายในการเจรจา ปีงบประมาณ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไทยให้ทัดเทียมสากลเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถการ
และการจัดประชุม
2564
(Organisation for Economic Co- แข่งขันของไทย
นานาชาติ / 3,215,700
operation and Development:
(2) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา และ
บาท
OECD)
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสตามแนวทางของ OECD
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม (3) เพื่อประเมินประโยชน์และผลกระทบจากการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปฏิสัมพันธ์กับ OECD ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าเป็น
สมาชิก OECD ของไทย
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
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ชื่อโครงการ
โดยมี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) การเปิดตัวรายงาน OECD
Investment Policy Reviews:
Thailand เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 และจัดทาวีดิทัศน์ถ้อยแถลง
ของนายกรัฐมนตรีในช่วงพิธีเปิดงาน
สัมมนา 2021 OECD Global AntiCorruption & Integrity Forum เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2564
(2) การประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
OECD Southeast Asia Regional
Forum เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการส่งเสริมการพัฒนาความ
ร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค ประจาไตรมาสที่ 2/2564
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
โดยมี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) การประชุมรัฐมนตรีกรอบความ
ร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 17 (17th
Ministerial Meeting of the Asian
Cooperation Dialogue) เมื่อวันที่
21 มกราคม 2564

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลลัพธ์
(1) การจัดการประชุม และกิจกรรมการหารือเกี่ยวกับฟื้นฟู
อย่างครอบคลุมและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 และหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการฟื้นฟู
หลังโควิด-19
(2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่
ใกล้ชิดระหว่างไทยกับ OECD
ผลสัมฤทธิ์
ไทยได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแสดงบทบาทในกิจกรรมที่มี
ความสาคัญต่อ OECD และทราบแนวนโยบายสาหรับการฟื้นฟู
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการระบาดของ
COVID-19
วัตถุประสงค์
งบรายจ่ายอื่น :
เพื่อคงบทบาทนาและความสาคัญของไทยในการขับเคลื่อน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเข้า
พัฒนาความร่วมมือใน
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่ 17 กรอบความร่วมมือเอเชีย
กรอบภูมิภาคและอนุ
(Asian Cooperation Dialogue) และร่วมกับสานักงาน
ภูมิภาค /
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ในการจัดการประชุมกลุ่มเล็ก 12,588,677.50 บาท
ระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้า
โขงในมิติด้านการต่างประเทศ
ผลลัพธ์
(1)ไทยและประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อเจรจา
รับรองเอกสารผลลัพธ์ที่เป็นเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน
ความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564

- 56 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
(2) การประชุมกลุ่มเล็กระดับ
นโยบายเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในมิติต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีแนวคิด ความเข้าใจ
ทิศทางเกี่ยวกับการดาเนินการตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาค สามารถร่วมกันกาหนดประเด็นสาคัญ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าโขงที่จะขับเคลื่อน
ร่วมกัน
ผลสัมฤทธิ์
(1) ไทยได้ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ทีม่ ุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศอย่างทั่วถึงมากขึ้น ทาให้ไทยคงบทบาท
สาคัญในฐานะประเทศผู้ขับเคลื่อนหลักของกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคและภูมิภาค
(2) ในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่
17 ไทยได้ผลักดันความร่วมมือด้านการส่งเสริมความมั่นคง
ด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนตามแนวคิด 3H-society คือ ประชาชนมีสุขภาพดี
(Healthy) สังคมมีคุณภาพและมาตรฐานสูง (High Standard)
และมีความสะอาดและความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย
(Hygienic) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน
และน้า และการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว
(BCG Economy) ควบคู่กับการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่มูลค่าจะช่วยให้
ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 10
เป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และสร้างขีดความสามารถ
ในด้านที่ไทยต้องการในอนาคต และที่ประชุมได้บรรลุการ
เจรจาและเห็นชอบปฏิญญาอังการาเพื่อใช้เป็นแนวทางใน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 57 รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การขับเคลื่อนวาระด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิกรวมทั้ง
วาระที่ไทยให้ความสาคัญและผลักดันข้างต้น
(3) ในการจัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าในมิติต่างประเทศเพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการกาหนดท่าทีของ
ไทยในเวทีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในอนุ
ภูมิภาคและทาให้ประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้า
โขงมีขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ลุ่มน้าโขงและส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น ได้ทาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทาง
เกี่ยวกับการดาเนินการตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจในลุ่มน้า
โขงที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น
- การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
1.4 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ กลุ่มข้อเสนอโครงการ: การ
ไทยกับมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง (สกญ. ณ นครเฉิงตู) ภารกิจทีมประเทศไทย/
นวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและแนว
โดยจัดบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บรรยายจาก บ. เครือเจริญ
วงเงิน 430,000 บาท
ที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศจากต่างประเทศ
โภคภัณฑ์ ภูมิภาคจีนตะวันตก ร้านอาหาร Thai Rice
(เบิกจ่าย 78,441.22
ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
บาท)
ประเทศไทย
นวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ House และ บ. เฉิงตูหว้อเหม่ยเทคโนโลยี จากัด และ
รวมทั้งด้านสาธารณสุข การพัฒนา จัดการศึกษาดูงานที่บริษัท SenseTime ซึ่งผลิต Software
โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการจดจาใบหน้า ระบบจดจา
SMEs และ startups
รูปภาพ ระบบจดจาตัวอักษร ระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ฯลฯ รวมถึงโรงงานผลิตอาหารแปรรูปของเครือเจริญโภค
ภารกิจทีมประเทศไทย
ภัณฑ์ ซึ่งได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อลดการใช้
แรงงานมนุษย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมระหว่างกัน และหารือแนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกัน
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

- 58 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
- การนาร่องพัฒนากรอบและแผนความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารในระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและ
กรุงเบอร์ลินผ่านระบบ virtual conference (สอท. ณ
กรุงเบอร์ลิน) โดยจัดประชุมคณะทางานฝ่ายไทยผ่านระบบ
การประชุมทางไกลเพื่อสรุปแผนการดาเนินโครงการและยก
ร่างกรอบและแผนความร่วมมือฯ ของฝ่ายไทย โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากสานักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) คณะ
สถาปัตยกรรมและผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.อัสสัมชัญ คณะ
สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มพาไท (ชุมชน)
และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย-เยอรมัน เพื่อหารือและแลก
เปลีียนมุมมองต่อพัฒนาการของโครงการพัฒนาเมือง 4.0
อาทิ การกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของเมือง การพัฒนาเมืองในบริบทใหม่ หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่เชื่อมโยงและต่อเนื่องใน
การพัฒนา
- การส่งเสริมความร่วมมือไทย – เดนมาร์กเพื่อขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green
Economy) ของไทย (สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน) โดย
ร่วมกับ สวทช. และ EECi หารือแนวทางการจัด webinar
เกี่ยวกับ BCG โดยในเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 sessions ได้แก่
1) Policy-maker Session 2) Business Case Session
และ 3) Business and investment Session และอยู่
ระหว่างการหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อกาหนดช่วงเวลา
ดาเนินการที่เหมาะสม

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย /
วงเงิน 100,000 บาท
(ยังไม่ได้รายงานผลการ
เบิกจ่าย)

ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย/
วงเงิน 152,000 บาท
(ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

ไตรมาสที่ 2

- 59 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการรวบรวมข้อมูลด้านกิจการ
อวกาศของต่างประเทศ
เพื่อประกอบการจัดทา (ร่าง)
แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579
และแผนปฏิบัติการของสานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
– สทอภ. กาหนดประเทศยุทธศาสตร์ จานวน 29 ประเทศ ใน
4 ทวีป (ยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย) เช่น สหราช
อาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย
เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอให้สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศรวบรวมข้อมูลและแนว
ทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศเป้าหมายของ
สทอภ. เพื่อประกอบการจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทฯ และ
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 สามารถ
รวบรวมข้อมูล จานวน 23 ประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
การจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทฯ จะส่งเสริมให้ไทยสามารถ
กาหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านอวกาศของ
ประเทศไทยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
และมีลู่ทางการประสานความร่วมมือด้านอวกาศกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการ
พัฒนากิจการอวกาศเพื่อนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) ซึ่งเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

ในโอกาสแรก

- 60 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย
1.5 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาส
ลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย แสวงหา
ตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่
ของผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ และส่งเสริมธุรกิจ
ภาคบริการ

ชื่อโครงการ
โครงการรักษา พัฒนา และ
ประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชัน Discover Latin
America (DLA)
(กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบด้านเทคนิค
ของแอปพลิเคชัน DLA ให้ทันสมัย ใช้ได้สะดวกขึ้น (userfriendly) และดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อขยาย
จานวนผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้สาธารณชนไทยวงกว้าง
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับภูมิภาคลาติน
อเมริกาและแคริบเบียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลโอกาสทาง
ศก. ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการฟื้นฟู
ศก. และสังคมของไทยและภูมภิ าคดังกล่าวในภาวะปกติใหม่
ของโลกหลังโควิด-19
ผลลัพธ์
(1) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันดังกล่าวได้
สะดวกขึ้นและขยายจานวนผู้ใช้งานมากขึ้นผ่านการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
และ social media ต่าง ๆ และ (2) เพิ่มฟังก์ชัน DLA
MAGAZINE ซึ่งนาเสนอมิติความสัมพันธ์ ไทย-ลาตินอเมริกา
กับการฟื้นฟู ศก. ของไทยหลังโควิด-19 ตามแนวทางของ
โมเดล ศก. ชีวภาพ-ศก. หมุนเวียน-ศก. สีเขียว (Bio-CircularGreen Economy Model: BCG)
ผลสัมฤทธิ์
แอปพลิเคชัน DLA เป็นเครื่องมือทางการทูตที่ช่วยสนับสนุน
บูรณาการการทางานระหว่าง กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ตลอดจน สอท. ปท. ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สาธารณชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย
เข้าถึงสะดวกและใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การดาเนินความร่วมมือ รวมถึงการประกอบธุรกิจกับ ปท.
ในภูมิภาคนี้

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งปม. ของกรมอเมริกาฯ
ปี 2564 แผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คสพ. รปท. โครงการที่
3 โครงการส่งเสริม
คสพ. และความร่วมมือ
กับมิตร ปท. และ
องค์การ รปท. กิจกรรม
ส่งเสริม คสพ. และความ
ร่วมมือกับมิตร ปท. และ
องค์การ รปท. งบ
รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านการ
ตปท. ปี 2564
วงเงิน 350,000.- บาท

1 ปี

- 61 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ
: การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของภาคเอกชนไทยในการทาธุรกิจ
กับสหประชาชาติ
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลลัพธ์
- งบรายจ่ายอื่น
- กรมองค์การระหว่างประเทศจัดการประชุมหารือกับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ทีมงาน ฝ่ายบริหาร (Division of Administration) ของ ภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ภาคีและประเด็น
สาหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เกี่ยวกับแนวทางการ
ระหว่างประเทศ
ส่งเสริมภาคเอกชนไทย ในการทาธุรกิจกับสหประชาชาติ ซึ่ง
เป็นการดาเนินการต่อยอดจากงานสัมมนาหัวข้อ “ลู่ทาง
- เบิกจ่ายทั้งหมด 8,557
และโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ” เมื่อเดือน ก.ค.
บาท
2563 และเดือน ธ.ค. 2563 ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่
เข้าร่วมงานฯ จานวนมากประสบความสาเร็จใน
การลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ
(United Nations Global Marketplace – UNGM)
ผลสัมฤทธิ์
- ผู้ประกอบการไทยรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ และข้อมูลสินค้าและบริการ
ที่อยู่ในความสนใจของหน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งช่วย
ขยายลู่ทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ
แก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมมูลค่าการค้าและ
การส่งออกรวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ผู้ประกอบการไทยสาขาการก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์
สามารถเข้าร่วมการประมูลโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร UNESCAP ให้สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวซึ่งมี
มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 40,019,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 1.2 พันล้านบาท)

29 มีนาคม
2564

- 62 รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/ ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
1.6 ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็น กรอบงานส่งเสริมบทบาทและความ กรมองค์การฯ ร่วมกับสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ค่าใช้จ่าย
กุมภาพันธ์ –
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ร่วมมือของไทยกับประเทศในการ ในนามประเทศไทยเข้าร่วมเป็น Steering Committee
ในการดาเนินภารกิจ
กรกฎาคม
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทาง
ขับเคลื่อนวาระเพื่อการพัฒนาที่
สาหรับการประชุม Water Dialogues for Results Bonn ยุทธศาสตร์พหุภาคีและ
2564
พลังงาน ทรัพยากรน้า และอาหารของ
ยั่งยืน และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ 2021: Accelerating Cross-Sectoral SDG 6 Implementation ประเด็นระหว่างประเทศ
ประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม : การประชุม Water ตามคาเชิญของ ก. สิ่งเเวดล้อมฯ เยอรมนี โดยมีบทบาทใน
ที่สาคัญ
Dialogues for Results Bonn
การแบ่งปันเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อ
2021: Accelerating Crossแสวงหาแนวทางเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
Sectoral SDG 6 Implementation วาระการพัฒนาด้านน้า (SDG 6) รวมถึง ร่วมจัดทาร่าง
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งกาหนดจะจัดขึ้นใน
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)
เดือน ก.ค.2564
ผลลัพธ์
1. รับทราบข้อมูล เเละร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ
ที่ดี และข้อท้าทาย การดาเนินการด้านน้าของไทยร่วมกับ
ประเทศ Steering Committee อื่น ๆ
2. เเสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการเร่งรัดการขับเคลื่อน
ประเด็นน้าให้บรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 6)
3. มีความร่วมมือกับเยอรมนี โดยร่วมนาเสนอและอภิปราย
การบริหารจัดการน้าของไทย ในกิจกรรมคู่ขนาน Bonn
Water Dialogues ซึ่งจัดขึ้นในห้วงการประชุม APFSD ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

- 63 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ผลสัมฤทธิ์
1. มีการพัฒนาข้อเสนอเเนะเชิงนโยบายจากการประชุม
คณะ Steering Committee เกี่ยวกับแนวทาง
การเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นน้า เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของทรัพยากรน้าในเเต่ละประเทศ
2. กระชับความร่วมมือกับเยอรมนี หรือกับประเทศ
Steering Committee อื่นๆ โดยการต่อยอดข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไปสู่ความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการน้าระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม
โดยไทยได้รับการยอมรับเป็นประเทศสาคัญในประเด็นด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
2.1 ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อรองรับ
ความท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาส
จากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้ง
ร่วมมือกับภาคส่วนที่มีศักยภาพของมิตร
ประเทศในการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ
ของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 64 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

2.2 เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ
ทั้งในระดับ ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริม
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านการศึกษา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐา-ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือมีฐานะ
(โครงการพระราชดาริ)
ยากจน ไม่มีโอกาสไปเรียนในกรุงพนมเปญ ได้รับการศึกษา จานวน 7,050,300 บาท
ในระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรี โดยเน้นให้ความรู้
และทักษะในวิชาชีพ นาไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีทักษะฝีมือ
ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของราชอาณาจักรกัมพูชา
ผลลัพธ์
1. การอนุมัติค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 ในการจัดหาครุภัณฑ์ (สาขา
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ช่างไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาประมง จานวน
53 รายการ) โดย มทร. ธัญบุรี
2. การอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างการจัดทาระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 1
3. การอนุมัติงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถาบันฯ
ประจาเดือน พ.ย. ธ.ค. 2563
4. การอนุมัติงบประมาณค่าน้ามันเชื้อเพลิงให้แก่หน่วยงาน
ก่อสร้างของสถาบันฯ
5. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคที่สถาบันฯ ร่วมกับผู้แทนจาก กฟภ.
และ กปภ. ในวันที่ 24 ก.พ. และวันที่ 3 มี.ค. 2564
6. การประชุมชี้แจงแบบรั้วด้านหน้า ร่วมกับผู้แทนจาก
ม. เกษตรศาสตร์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 65 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลสัมฤทธิ์
1. อาคารเรียน และอาคารอื่นๆ มีเพียงพอสาหรับการเรียน
การสอนและอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรของสถาบันฯ
2. โครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบไฟฟ้าและระบบน้าประปา
และสื่อการเรียนการสอนมีพอเพียงต่อความต้องการ
โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
(สถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล)

วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
เพื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสาย
(โครงการพระราชดาริ)
อาชีวศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ครูทักษะ จานวน 9,628,365 บาท
ชีวิต ครูวิชาชีพระดับอุดมศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชาที่
สถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล ให้มีขีดความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนที่ไม่มีโอกาสไปศึกษาต่อ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ตนเองและครอบครัว
ผลลัพธ์
1. การอนุมัติค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 ในการจัดหาครุภัณฑ์ (สาขา
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) โดย มทร. ธัญบุรี
2. การอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่
นั่ง (รวมจานวน 4 งวด)
3. การอนุมัติงบประมาณค่าปรับปรุงห้องน้า จานวน 3 ห้อง
บริเวณโรงฝึกปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 66 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลสัมฤทธิ์
1. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน รวมถึงครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการปรับปรุงมีเพียงพอต่อความต้องการ
2. อาคารสถานที่ของสถาบันฯ ได้รับการซ่อมแซมและ
ก่อสร้างใหม่ เพื่อให้รองรับการใช้งานตามความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
โครงการพระราชทานความ
วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนและบุคลากรชาว
(โครงการพระราชดาริ)
กัมพูชา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระ
จานวน1,129,960 บาท
ผลลัพธ์
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 1) การเดินทางมาเข้ารับการศึกษาในประเทศไทย ของ
ราชกุมารี (นักเรียนทุนพระราชทานฯ) นักเรียนทุนพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563 และปี
การศึกษา 2564จานวน 152 คน แบ่งเป็น 3 รอบ คือ 1.
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) วันที่ 3 – 17 มี.ค. 64 2. วันที่ 24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64 และ
3. วันที่ 1 – 15 ก.ค. 64
2) การอานวยความสะดวกในการนานักเรียนทุน
พระราชทานฯ เดินทางมาเข้ารับการศึกษาในประเทศไทย
3) การอนุมัติงบประมาณโครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาไทยเบื้องต้นสาหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ และ
การอนุมัติงบประมาณในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมของ
คณะกรรมการอานวยการโครงการพระราชทานฯ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 67 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
4) การอนุมัติงบประมาณการเดินทางไปติดตามการตรวจ
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ และการเปิดโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมภาษาไทยเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ส่วนให้ฯ
1 จานวน 2 คน
ผลสัมฤทธิ์
มีจานวนนักเรียนที่สนใจเข้ารับการสอบทุนพระราชทานฯ ตาม
เป้าหมาย และสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ วัตถุประสงค์
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตาม
ชุมชนในโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล (จังหวัดรัตนคีรีและ
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
จังหวัดมณฑลคีรี) มีภาวะสุขภาพดีขึ้น โดยเฉพาะปลอดภัย
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
จากโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย และโรคติดต่อนาโดยยุง
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลลัพธ์
(ด้านสาธารณสุข)
การอนุมัติค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนทุนพระราชทานฯ
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชั้นปริญญาตรี สาขา
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พยาบาลศาสตร์ สาขาธารณสุขศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จานวน 10 คน (สาหรับนักเรียนที่เพิ่งเดินทาง
กลับมาเข้ารับการศึกษาในวันที่ 2 พ.ย. 2563 จานวน 9 คน
และนักเรียนที่พานักอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลา จานวน
1 คน)
ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
และไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและป้องกันโรค

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
(โครงการพระราชดาริ)
โจานวน 276,695 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 68 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

โครงการหนังสือพระราชทานแก่
โรงเรียนภายใต้โครงการตามระราช
ดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของเด็กและ
เยาวชนของโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ดาเนินการส่งหนังสือไป สอท. ณ กรุงย่างกุ้งเรียบร้อยแล้ว
สาหรับบังกลาเทศ ภูฎาน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์
– เลสเต อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์
1. ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาคนี้
2. ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนในประเทศกลุ่มเป้าหมาย
มาไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนตามระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในบังกลาเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพอนามัย
และการศึกษาระหว่างไทย และบังกลาเทศ
2. เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านการเกษตร และโภชนาการ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 3. เพื่อให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรในโรงเรียนที่มีต่อ
ภาวะโภชนาการและส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 69 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ผลลัพธ์
ก่อสร้าง- ต่อเติมอาคารเรียนชั้น 2 (ยังไม่แล้วเสร็จ – สอท.
แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขของ
บริษัทรับเหมา)
ผลสัมฤทธิ์
1. ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาคนี้
2. ปชช ทั้งสองฝ่ายมีความ สัมพันธ์ที่มั่นคง เสริมสร้างความ
นิยมไทย และเสริมความคล่องตัวด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
วัตถุประสงค์
และเยาวชนตามระราชดาริสมเด็จ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและสนับสนุนโรงเรียนใน
พระกนิษฐา
การพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและ
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
เยาวชน โดยนารูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
ในติมอร์- เลสเต
กุมารี ไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการขจัดความหิว
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) โหย เพื่อบรรลุเป้าหมายของทั่วโลก
ผลลัพธ์
สอท. รายงานผลการดาเนินโครงการฯ พร้อมเสนอกิจกรรม
ที่จะดาเนินงานต่อ ซึ่งได้แจ้งโครงการส่วนพระองค์ฯ ให้
พิจารณาแล้ว (รอผลการพิจารณาจากโครงการส่วนพระองค์ฯ)
ผลสัมฤทธิ์
ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาคนี้

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 70 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนตามระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ใน สปป. ลาว

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพอนามัย
และการศึกษาระหว่างสปป. ลาว และไทย
2. เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านการเกษตร และโภชนาการ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 3. เพื่อให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรในโรงเรียนที่มีต่อ
ภาวะโภชนาการและส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและ
เยาวชน
ผลลัพธ์
- สอท.จัดส่งข้อเสนอการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนภายใต้
โครงการจานวน 3 แห่ง เพื่อส่งให้โครงการส่วนพระองค์ฯ
พิจารณาให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน 3
แห่ง (โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงหัวพัน โรงเรียน
ประถมสมบูนสบเบา แขวงหัวพัน และโรงเรียนสามัญกิน
นอนชนเผ่า แขวงคาม่วน)
ผลสัมฤทธิ์
1. ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาคนี้
2. ลดอพยพย้ายถิ่นฐานของคนลาวมาไทย

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 71 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนตามระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในฟิลิปปินส์

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโภชนาการ สุขอนามัย
และการศึกษาระหว่าง ฟป และไทย
2. เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านการเกษตร และโภชนาการ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 3. เพื่อให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรในโรงเรียนที่มีต่อ
ภาวะโภชนาการและส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและ
เยาวชนการพัฒนาศักยภาพครูด้านโภชนาการ และสุขภาพ
อนามัย การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน
เป้าหมาย 6 แห่งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างครูไทยกับครูฟิลิปปินส์
ผลลัพธ์
- กรมฯ อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารคหกรรม/
ศูนย์อาหาร (Construction of Feeding Facility)
จานวน 2,160,598.86 เปโซ ประมาณ 1,641,191 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ประมาณ 0.7596 บาท ประมาณ
การ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 ) ในช่วงเดือนตุลาคม
2563 – มีนาคม 2564 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 142 วัน
- กรมฯ สอบถามความคืบหน้าการดาเนินการก่อสร้าง
อาคารคหกรรมจากสอท. เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64
- สอท. แจ้งว่า ไม่ได้รับข้อมูลความคืบหน้าจากโรงเรียน
ประกอบกับสถานการณ์ COVID 19 ในฟิลิปปินส์ที่ยังคง
มีความรุนแรง และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลฟิลิปปินส์

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 72 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ทาให้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดทาการเรียนการสอนได้
ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2563 เสนอให้พิจารณาเลื่อนการดาเนิน
โครงการไปเป็นปีงบประมาณ 2565
(อยู่ระหว่างแจ้งโคงการส่วนพระองค์ฯ พิจารณา)
ผลสัมฤทธิ์
1. ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาคนี้
2. ลดอพยพย้ายถิ่นฐานของคนฟิลิปปินส์มาไทย
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมือง วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
โพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว - เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ให้
จานวน
24,864,000บาท
เป็นศูนย์กลางในการบริการ บาบัด รักษา และฟื้นฟู
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สมรรถภาพผู้ติดยา และสารเสพติดทุกประเภทแบบผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์
ให้สามารถรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อได้
ผลลัพธ์
1. การจัดทาป้ายบอกทางเข้าศูนย์บาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด และศูนย์ผู้ป่วยอุบัติเหตุและส่งต่อ โรงพยบาลเมือง
โพนโฮง และป้ายตราสัญลักษณ์ 70 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – ลาว และสติ๊กเกอร์สาหรับติดรถตู้
พยาบาลฉุกเฉิน งบประมาณ จานวน 164,000 บาท (เดือน
กุมภาพันธ์)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 73 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
2. การอนุมัติรายการครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ จานวน 105 รายการ
งบประมาณจานวน 24,700,000 บาท (เดือนกุมภาพันธ์)
ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้ติดยาและสารเสพติดในแขวงเวียงจันทน์และใกล้เคียงที่
ได้รับการบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถกลับสู่
สังคมและใช้ชีวิตอย่างปกติ
2. ผู้ป่วยอุบัติเหตุในแขวงเวียงจันทน์และใกล้เคียงได้รับการ
รักษาเบื้องต้นในสถานที่เหมาะสม โดยเฉพาะความพร้อม
ของอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ และบุคลากร
การแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่
ประชาชน
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชน ใน
สปป. ลาว ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของไทยโดยเฉพาะปัญหาตามแนวชายแดนในเรื่องโรค
ระบาดข้ามแดนต่าง ๆ ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่ข้ามแดน และ
ปัญหาผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยชาวไทย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 74 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการสร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมสาหรับโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน
ไทย - กัมพูชา - เมียนมา - สปป.ลาว

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสาหรับ
การรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา – เมียนมาร์–สปป.ลาวและเพื่อเป็น Model
ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและ
แรงงานข้ามชาติ
2. เพื่อให้ระบบสาธารณสุขชายแดนมีการดาเนินงานเป็น
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่สาคัญของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ผลลัพธ์
1. อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสาหรับปี 2563 เพื่อ
ดาเนินการในปี 2564 ให้ตอบสนองต่อการรับมือกับ
สถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 (สสจ. เชียงราย
ระนอง ตาก มุกดาหาร อุบลฯ ตราด สระแก้ว สุรินทร์)
2. ประชุมเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค ระดับผู้บริหาร
ระหว่าง สสจ. มุกดาหาร – แผนก สธ. แขวงสะหวันนะเขต
3. ประชุมเครือข่ายสาธารณสุขชายแดนไทย – เมียนมา
ระหว่าง สสจ. ระนอง – รพ. เกาะสอง
4. (สสจ. ระนอง) สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ รพ. เกาะสอง
5. (สสจ. สระแก้ว) ส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ รพ. ปอยเปต

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน
งบเงินอุดหนุนในการ
สร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อม
สาหรับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ตามแนว
ชายแดนไทย – ปทพบ.
ปี 2563 จานวน
3,502,379 บาท (สสจ.
เชียงราย ระนอง ตาก
มุกดาหาร อุบลฯ)
งบเงินอุดหนุนงานให้
ความช่วยเหลือกับ
ต่างประเทศ
ปี 2563 จานวน
5,290,901 บาท (สสจ.
ตราด สระแก้ว สุรินทร์)
รวมทั้งสิ้นจานวน
8,793,280บาท
(เบิกจ่ายในปี 2564)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 75 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลสัมฤทธิ์
1. มีระบบเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล
และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานครอบคลุม
พื้นที่ชายแดน
3. มีแผนเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อย่างสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 ตามแนวชายแดน

โครงการพัฒนาศูนย์หู จมูก และคอ วัตถุประสงค์
(Ear Nose Throat – ENT
เพือ่ พัฒนาศูนย์หู จมูก และคอ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
Center) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ผลลัพธ์
- การประชุมหารือกับฝ่ายภูฏานและ สธ. เพื่อเร่งรัดแบบ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) แปลนก่อสร้าง และวางแผนการพัฒนาบุคลากร
- ฝ่ายภูฏานแสดงท่าทีเห็นชอบกับร่าง MOU ในเบื้องต้น
และอยู่ระหว่างรอยืนยันความเห็นชอบผ่านช่องทางทาง
การทูต
ผลสัมฤทธิ์
มีแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและมีร่าง MOU ที่คาดว่า
จะลงนามได้ภายในปี 2564

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 76 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวายให้มีศักยภาพในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) - การดาเนินการประสานกับ สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง อย่าง
ใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดจ้างการก่อสร้างอาคาร
หลังจากที่สรรหาผู้รับเหมาได้แล้ว แต่ชะลอการก่อสร้าง
เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19
- การประชุมกับ รพ. พหลพลพยุหเสนาเพื่อจัดทาแผน
อุปกรณ์และการพัฒนาระบบฉุกเฉิน
ผลสัมฤทธิ์
1. กระบวนการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารได้รับการเร่งรัด
และคาดว่าจะสามารถสร้างอาคารได้ภายในปี 2564
2. มีแผนอุปกรณ์และการพัฒนาระบบฉุกเฉิน รพ. ทวาย
แผนงานโครงการความร่วมมือกับ วัตถุประสงค์
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติด - ภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ปท. พบ. ในการ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIDรับมือกับโรค COVID-19 และโรคระบาดต่าง ๆ ในอนาคต
19)
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) - การอนุมัติค่าใช้จ่ายแผนงานโครงการความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้แก่ ผู้ประสงค์รับทุนหลักสูตร IFETP (EID
Track)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉิน
โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
จานวน2,083,200 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 77 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลสัมฤทธิ์
ผู้ที่จบจากหลักสูตร IFETP (EID Track) สามารถนาองค์
ความรู้มาใช้ในงานทางด้านสาธารณสุขในประเทศของตน
เพื่อรับมือการระบาดตามมาตรฐานสากล และที่สาคัญ จะ
เป็นระบบเดียวกับ ปทท. ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคระบาดในไทย และ ปท. พบ. ได้อย่างดี
โครงการสารวจสุขภาพประชาชา วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ชนชาวลาวด้านโรคไม่ติดต่อ
เพือ่ ทราบสถานการณ์และแนวโน้มภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง จานวน 170,260 บาท
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนลาวในกล่ีมบุคคล
ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์และสังเคราห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและภาวะสุขภาพาเพื่อเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบด้านระบบสุขภาพของประชาชนไทยกับ
ลาว นาไปสู่การพัฒนานโยบายและการวางแผนการ
ดาเนินงานด้านระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบสุขภาพในกล่ีมประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต
ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลทั่วประเทศเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อสาหรับการ
ป้องกันสุขภาพประชาชน
2. มีการนาข้อมูลข้อมูลไปจัดทานโยบายสาหรับการป้องกัน
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ NCD

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 78 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลสัมฤทธิ์
1. อนุมัติงบประมาณ จานวน 110,500 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ใน การดาเนินการตรวจของโรงพยาบาล 103 สปป.ลาว
เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดเพิ่ม
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณจานวน 59,760 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรห้องปฏิบัติการวิจัย
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย ระยะที่ 1: เพื่อจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย
ปี 63
ภูมินท์พนมเปญ
และเปิดสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยภูมิ จานวน 1,172,275บาท
นท์พนมเปญ
(เบิกจ่ายในปี 2564)
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ระยะที่ 2: เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี
ผลลัพธ์
1. อนุมัติทุนรัฐบาลไทยภายใต้โครงการดังกล่าว ให้แก่
บุคลากรชาวกัมพูชา จานวน 3 ราย เพื่อศึกษาระดับ ป.เอก
และโท รวมทั้งอนุมัติ งปม. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ส่วนตัวประจาปี 1/2564 และค่าใช้จ่ายสาหรับในการจัด
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป. โท
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ ผู้รับทุนข้างต้น (จานวน
1,148,275 บาท)
2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจาปี
การศึกษา 2/2563 ของ Mr.Hem Somphos (จานวน
24,000 บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 79 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
3. ผชช. และอาจารย์ชาว กพช. อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร ป.ตรี สาขา
ภาษาไทย โดยกาหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
4. จัดทาหนังสือรายวิชาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) จานวน 33 รายวิชา/เล่ม โดยกาหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2
ผลสัมฤทธิ์
1. ปัจจุบันมีนักศึกษา จานวน 4 รุ่น ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศไทยกับกัมพูชาในระดับประชาชนสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริม
และเกื้อหนุนการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในกัมพูชา
โดยการสร้างบุคลากรที่รู้ภาษาไทยให้ทางานในธุรกิจของไทย
3. การสอนภาษาไทยในกัมพูชามีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน วัตถุประสงค์
การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ในเวียดนาม
ประชาชนของทั้งสองประเทศ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
ระหว่างกัน
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนของนัก
ธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในเวียดนาม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 80 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลลัพธ์
ปัจจุบันมีผู้รับทุนชาวเวียดนามจานวน 2 ราย ได้แก่
1) Mr. Le Tran Mac Khai (อาจารย์ ม. USSH นครโฮจิมินห์)
ศึกษา ป. เอก สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 2561-30 พ.ย. 2565 และ
2) Ms. Thi Thu Phuong (อาจารย์ ม. ดานัง) ศึกษา ป. โท
สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่
1 ส.ค. 2562-31 ก.ค. 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
ผลสัมฤทธิ์
การสอนภาษาไทยในเวียดนามมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ภาษาไทย ณ Mandalay
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทย
ปี 63จานวน
University of Foreign
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ ก. ศึกษาธิการเมียนมากาหนด
122,454 บาท
Languages (MUFL)
ผลลัพธ์
(เบิกจ่ายในปี 2564)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
1. อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครครูผู้ช่วยสอนภาษาไทยที่ MUFL ให้แก่ น.ส. ทิพ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) วัลย์ กัณธิยะ อาสาสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-9 ก.พ.
2564 (จานวน 22,454 บาท)
2. อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือภาษาไทย
จานวน 154 รายการ และค่าขนส่ง เพื่อมอบให้แก่ MUFL
(จานวน 100,000 บาท)
ผลสัมฤทธิ์
การสอนภาษาไทยในเมียนมามีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 81 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ Yangon University
of Foreign Languages (YUFL)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรภาควิชาภาษาไทยของ YUFL
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี
ของ YUFL
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 1. Ms. Su Su Khin (อาจารย์ YUFL) ศึกษาระดับ ป. เอก
สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2561-30 มิ.ย.
2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ลาปาง
2. อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าสมนาคุณในการปฏิบัติ
หน้าที่อาสาสมัครครูผู้ช่วยสอนภาษาไทยที่ YUFL ให้แก่
อาสาสมัครจานวน 4 ราย ได้แก่ น.ส. อลิษา ม่วงสาร
น.ส. มยุรา ปุลวามะระ น.ส. ประภัสสร สีหรักษ์ และ
น.ส. วลี อินทรีย์
ผลสัมฤทธิ์
การสอนภาษาไทยในเมียนมามีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย
และโรงเรียนเทคนิคทวาย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทวายและโรงเรียนเทคนิคทวายในการผลิตแรงงานที่มีทักษะ
และขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการฝีมือ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) แรงงานด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ปี 63 จานวน
180,215 บาท
(เบิกจ่ายในปี 2564)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 82 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
อนุมัติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ครู
และ ผช. ครูของ ม.เทคโนโลยีทวาย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1) การติดตั้งอุปกรณ์และระบบ (Hardware และ Software)
2) การทดลองโปรแกรมและการใช้งานระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากเหตุการณ์การทางการเมือง
ภายใน มม. ยังไม่เสถียร จึงขอเลื่อน/ชะลอการจัดฝึกอบรม
ดังกล่าวออกไปก่อน
ผลสัมฤทธิ์
1. เตรียมส่งมอบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทวายและวิทยาลัยเทคนิคทวายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ในการปิดโครงการดังกล่าว
2. พัฒนาการเรียนการสอนของ TU และ GTHS โดยเฉพาะ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถผลิตแรงงานที่มีทักษะและขีด
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการฝีมือแรงงานด้าน
อุตสาหกรรม (labour market) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย
3. TU และ GTHS ได้ยกระดับและขีดความสามารถ
ในการเรียนการสอน โดยมีคณาจารย์ที่ TU และ GTHS
มีคุณวุติการศึกษาของผู้สอนที่สูงขึ้น

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 83 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการ Promoting Research
and Development System
and Enhancing the
collaboration Research กัมพูชา

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
1. นักวิชาการ นักวิจัย มีองค์ความรู้ในงานวิจัย และ
แนวทางดาเนินงานเพิ่มขึ้น
2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระบบบริหาร
งานวิจัยระหว่างสถาบัน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ผลลัพธ์
Monitoring/ Coaching กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม Research
Management System แบบออนไลน์ ให้แก่ ระดับ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักวิจัย จาก Office of Higher
Education ก. ศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยใน กพช. ทั้ง
3 แห่ง RUPP/ITC/RUA
ผลสัมฤทธิ์
นักวิชาการ นักวิจัย ได้แนวทางดาเนินงานเพิ่มขึ้นและ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โครงการพัฒนาความสามารถด้าน วัตถุประสงค์
การประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจาปา
ป่าไม้ แขวงจาปาสัก สปป. ลาว
สัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมทั้งปรับปรุงห้องปฏิบัติการและ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สถานีประมงสาหรับการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
วิทยาลัย
ผลลัพธ์
1. การปรับพื้นที่ ได้แก่ จัดทาระบบน้าบาดาล บ่อดิน
และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้ดาเนินการแล้วเสร็จและ
ตรวจรับเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 84 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
2. อนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกณ์สาหรับโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จานวน 12 รายการ
3. กิจกรรมครูพี่เลี้ยง (supervise) โดยกากับการสอนของ
คณาจารย์ ว.กสิกรรมฯ ผ่านระบบ on-line ในภาคเรียนที่ 4
4. สนับสนุนจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการสอน โดยใช้ไฟล์
สื่อการสอนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาผลิตขึ้นมา
ผลสัมฤทธิ์
1. มีอุปกรณ์ที่จาเป็นในห้องปฏิบัติการและในห้องเรียน
ภายในภาคเรียนที่ 4 และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ในการ
สอนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีและระบบน้าบาดาลโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและบ่อดิน
เพื่อจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาสามารถทากิจกรรม
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้
3. ปัจจุบันมี นศ. สาขาประมง รุ่นแรก จานวน 12 คน
โดยกาหนดสาเร็จการศึกษาเดือน ก.ค. 2564
โครงการ Project on SMEs
วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน
Development (ODOP) สปป.ลาว มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ODOP และความรู้/ทักษะของ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ODOP ของฝ่ายลาวในด้านต่าง ๆ เช่น การ
และความร่วมมือ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์และส่งเสริม
ทางด้านวิชาการและ
การตลาด เป็นต้น
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
ผลลัพธ์
งปม.
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี 2563 (จานวน
2) การส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ
300,000 บาท)
เจ้าหน้าที่รัฐ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ม.ค. – มี.ค.
2564

- 85 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

โครงการ Development of
Training Programme on
Cassava in Border Provinces
(Farm and Soil Management)
กัมพูชา

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
3) การบริหารจัดการและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในลาว
จาก 5 แขวง ได้แก่ แขวงเชียงขวาง แขวงไซยะบูลี แขวง
อุดมไซ แขวงสาละวันและแขวงหลวงน้าทา

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตมันสาปะหลัง
ผลลัพธ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ขนส่งเอกสารคู่มือ ซึ่งเป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ จานวน 2,000 เล่ม เพื่อนาไป
มอบให้หน่วยงานเกษตรจังหวัด สถานศึกษา และชุมชน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เกษตรในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 10 แห่ง ใน 5 จังหวัด
(ไพลิน/พระตะบอง/บันทายมีชัย/เสียมราฐ/พนมเปญ)
ผลสัมฤทธิ์
เกษตรกร กพช. ในพื้นที่เป้าหมาย ได้มีความรู้ในการ
เพาะปลูกมันสาปะหลังที่ถูกวิธี ทาให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพดีขึ้น

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณเงินอุดหนุน
การให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
งปม.
ปี 2563/
วงเงิน 67,800 บาท

ม.ค. - มี.ค.
2564

- 86 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทางานของแรงงานเมียนมาใน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพื่อยกระดับการฝึกอบรม
ตามแนวชายแดนไทยทักษะวิชาชีพของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเมือง Yankin
เพื่อนบ้าน
ภาคย่างกุ้ง และเมือง Pyigyitagon ภาคมัณฑะเลย์ เพื่อ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีทักษะ
ผลลัพธ์
1. ติดตามการสารวจแบบสอบถาม need survey เกี่ยวกับ
หลักสูตรฝึกอบรมจากทางเมียนมา
2. พิจารณาการสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฯ ย่างกุ้ง แต่
ติดขัดเรื่องการประท้วง
ผลสัมฤทธิ์
1. ขีดความสามารถของผู้ฝึกสอนในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เมือง Yankin และเมือง Pyigyitagon เพิ่มขึ้น
2. หลักสูตรฝึกอบรมและอุปกรณ์ของศูนย์ฯ ได้รับการ
ปรับปรุง
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการศูนย์ฯ
4. อุปกรณ์การฝึกสอนมีคุณภาพดีขึ้น

ม.ค.-มี.ค. 64

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานในเมียนมาที่เมือง Yankin
ภาคย่างกุ้งและเมือง Pyigyitagon
ภาคมัณฑะเลย์

- 87 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ไทย-กัมพูชา

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน ม.ค.-มี.ค. 64
เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
การให้ความช่วยเหลือ
ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมมูลฐาน คือ ช่างยนต์ ช่างซ่อม
และความร่วมมือ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) จักรยานยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทาความเย็น
ทางด้านวิชาการและ
ช่างก่อสร้าง รวมทั้งอาชีพที่มิใช่ช่าง งานบริการต่างๆ ให้แก่ เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
ประชาชนกัมพูชาตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน
ปี 2563 (800,000
ผลลัพธ์
บาท)
1. จัดส่งแบบสอบถาม need survey การจัดทาแผนการ
บริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกัมพูชา พัฒนา
หลักสูตรและบุคลากร และตอบสนองตลาดแรงงานของ
บริษัทเอกขนไทยในกัมพูชาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
โดย สอท. ได้ดาเนินการแปล และส่งให้ฝ่าย กัมพูชา แล้ว
2. จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาทาการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดพื้นที่สาหรับการก่อสร้างอาคารเรียน ภายใต้โครงการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย – กัมพูชา
ผลสัมฤทธิ์
1. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง
สถาบันฯ เพิ่มขึ้น
2. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันฯ และบุคลากร
ได้รับ การพัฒนา
3. อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีคุณภาพ
4. ขยายเครือข่ายให้สถาบันฯ ไปพัฒนาถ่ายทอดต่อได้ เพื่อ
ป้อนแรงงานที่มีคุณภาพให้ตลาดแรงงานไทย

- 88 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงการสร้างทักษะแรงงาน/
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนการพัฒนา
วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา) เพือ่ พัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะ
ฝีมือแรงงานตามแนว
แรงงานของกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ให้สอดคล้อง
ชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
(291,540 บาท)
พิเศษและพื้นที่ตามแนวชายแดน
ผลลัพธ์
1. ฝึกอบรมแรงงาน ปท. เพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป. ลาว และ
เมียนมา ที่ทางานในสถานประกอบการ SMEsจานวนทั้งสิ้น
5 หลักสูตร ในจังหวัดตาก ได้แก่ การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่าง
ปลอดภัยและถูกวิธี 9 พฤติกรรม 9 ความสาเร็จ เทคนิคการ
เย็บผ้า (2 หลักสูตร) การบารุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต
โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 100 คน
2. จัดพิมพ์วุฒิบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการฝึกอรมจาก จ. ตาก
และตราด
ผลสัมฤทธิ์
1. เพื่อฝึกทักษะของประเทศเพื่อนบ้านที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนของ
ไทยและจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทย – ประเทศ
เพื่อนบ้าน และการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ของไทยไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนของประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ อาทิ
อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์

ม.ค.-มี.ค. 64

ชื่อโครงการ

- 89 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนการพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฝึกอบรมของสถาบัน
ฝีมือแรงงานตามแนว
พัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/ บุคลากรสถาบัน
ชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน
พัฒนาศักยภาพแรงงานของ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา
และเวียดนาม ให้มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพกาลัง
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) แรงงานของกลุ่ม ปท. CLMV ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือ
แรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของ
นักลงทุนไทย
ผลลัพธ์
MI ขอปรับแผนการดาเนินงานจากการ study visit ใน
ปทท. มาเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ โดยอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง เสนองบประมาณใหม่ และคืนงบประมาณเดิมที่ได้
จ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรของสถาบันพัฒนาศักยภาพแรงงานของ CLMV
ได้รับองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทย
Strategic Management to Labor วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนการพัฒนา
Migration Management in the เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสร้าง
ฝีมือแรงงานตามแนว
Greater Mekong Sub region
ความตระหนักต่อประเด็นสาคัญต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้าย
ชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน
แรงงานข้ามชาติ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สถานการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง จนท.
ภาครัฐในภูมิภาค GMS ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
ผลลัพธ์
MI นาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ

ม.ค.-มี.ค. 64

ชื่อโครงการ
Improving Institutional
Capacities for Promoting
Employability in the
Greater Mekong Region

ม.ค.-มี.ค. 64

- 90 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ผลสัมฤทธิ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ, กลไลการบริหารจัดการ,
กฎระเบียบ, MOU, ข้อตกลงทวิภาคีด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ (ทั้งของประเทศผู้ส่งแรงงาน
ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง) สามารถเลือกใช้
วิธีการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในแต่ละ
สถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Chile-Thailand International
วัตถุประสงค์
Workshop on Trade Policy for 1. เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้าของ
ASEAN Members
ประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศคู่ค้า รวมถึงประโยชน์
ด้านการค้าจากการเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) (WTO)
2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และความสาคัญในการส่งเสริมการค้าใน
ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของนโยบายการค้า
และผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
4. เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสาคัญด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนและรับประโยชน์จาก
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจของชิลี

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณเงินอุดหนุน ม.ค.-มี.ค. 64
การให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
งปม.
ปี 2563 (กิจกรรมการ
จัดฝึกอบรมออนไลน์ฯ/
จานวน 392,084 บาท)

- 91 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลลัพธ์
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน
Trade Policy ระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน หลักสูตร ChileThailand International Workshop on Trade Policy
for ASEAN Members ระหว่างวันที่ 19 - 30 เม.ย. 2564
ผลสัมฤทธิ์
ประเทศสมาชิกอาเซียน ชิลี และไทย มีความเข้าใจ และ
ได้รับความรู้เพิ่มยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าของอาเซียน
ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยจะนาไปสู่ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ/การค้าระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน เพิ่มขึ้น
การจัดสรรงบประมาณประจา
ปี 2564 ให้แก่สถาบันความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง
(Mekong Institute: MI)

- ไทย (กระทรวงการต่างประเทศ/อธิบดีกรมความร่วมมือ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ระหว่างประเทศ) ดารงตาแหน่ง Member Council ของ
รายการ
MI
เงินอุดหนุนองค์การ
- เพื่อส่งเสริมบทบาท MI ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ระหว่างประเทศ
เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อนาไปสู่การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ประเทศไทย
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และสังคมอย่างยั่งยืนและบรรเทาความยากจนในอนุภูมิภาค เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ลุ่มน้าโขง ด้วยการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน จานวน 10 ล้านบาท
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งดาเนินการวิจัยค้นคว้า เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภูมิภาค

ปีงบประมาณ
2564

- 92 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
- เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศ
ภายใต้โครงการ Seamless
หุ้นส่วนความร่วมมือ (ญี่ปุ่น) และสนับสนุนการพัฒนา
Health and Social Services
ทรัพยากรมนุษย์และมาตรฐานด้านสาธารณสุขของไทย
Provision for Elderly Persons และแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์กับประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยการ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Elderly
Care มาปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรไทยในด้านดังกล่าว

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ ประจาปี
ปีงบประมาณ
2564 แผนงาน
2564
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โครงการ :
ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศเพื่อยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
รายการ : ค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ
จานวน 231,397 บาท

- 93 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนญี่ปุ่น
- เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศ
ภายใต้โครงการ The Partnership หุ้นส่วนความร่วมมือ (ญี่ปุ่น) และสนับสนุนการพัฒนา
Project for Global Health and ทรัพยากรมนุษย์และมาตรฐานด้านสาธารณสุขของไทย
Universal Health Coverage
และแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์กับประเทศ
Phases II
ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยการ
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Global
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) Health and Universal Coverage มาปฏิบัติงานที่
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรไทยในด้านดังกล่าว

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ ประจาปี
ปีงบประมาณ
2564 แผนงาน
2564
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โครงการ :
ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศเพื่อยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
รายการ : ค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ
จานวน 175,266.46 บาท

- 94 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/ ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
- เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศ
งบประมาณ ประจาปี
ปีงบประมาณ
ภายใต้โครงการ The project for หุ้นส่วนความร่วมมือ (ญี่ปุ่น) และสนับสนุนการพัฒนา
2564 แผนงาน
2564
Strengthening the ASEAN
ทรัพยากรมนุษย์และมาตรฐานด้านสาธารณสุขของไทย
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
Region Capacity on Disaster
และแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์กับประเทศต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
Health Management
รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุน ประเทศ โครงการ :
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Disaster Health
ส่งเสริมความร่วมมือ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) Management มาปฏิบัติงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้านเศรษฐกิจและความ
แห่งชาติ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในด้าน
ร่วมมือ
ดังกล่าว รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประเทศ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
สมาชิกอาเซียน
ประเทศเพื่อยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
รายการ : ค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ
จานวน 130,416 บาท

- 95 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
- เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศ
ภายใต้โครงการ Communityหุ้นส่วนความร่วมมือ (ญี่ปุ่น) และสนับสนุนการพัฒนา
Based Entrepreneurship
ทรัพยากรมนุษย์และมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชน
Promotion
ของไทย และแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์กับ
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
Disaster Health Management มาปฏิบัติงานที่กรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย
ในด้านดังกล่าว

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ ประจาปี
ปีงบประมาณ
2564 แผนงาน
2564
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โครงการ :
ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศเพื่อยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
รายการ : ค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ
จานวน 153,530 บาท

- 96 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/ ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็น งบประมาณ ประจาปี ปีงบประมาณ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หน่วยประสานงานหลักของคณะทางานสาขาการพัฒนา
2563 หมวดเงินอุดหนุน
2564
Indonesia-Malaysia-Thailand ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีกรมพัฒนา การให้ความช่วยเหลือ
Growth Triangle (IMT-GT)
ฝีมือแรงงานเป็น Implementing Agency โดยได้ดาเนินการ ทางด้านวิชาการและ
(ลงโครงการในระบบไตรมาสที่
ตาม Implementation Blueprint (IB) ค.ศ. 2017-2021 เศรษฐกิจกับต่างประเทศ
4/2563)
โดยขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงทั้ง 3 ประเทศ (อินโดนิ
เซีย มาเลเซีย และไทย) ด้านกฏระเบียบ แนวปฏิบัติ และ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) มาตรฐานด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการ การฝึกอบรม การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างกัน โดยทั้ง 3 ประเทศ เห็นชอบร่วมกันที่จะให้มี
IMT-GT Certificate สาหรับสาขาช่างเชื่อม ต่อมาได้เห็นชอบ
ร่างคู่มือคุณภาพ (Quality Manual Handbook - QM)
ของ IMT-GT เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในรองรับการคลื่อน
ย้ายแรงงานระหว่าง 3 ประเทศ
ความก้าวหน้า
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม 14th
IMT-GT Strategic Planning Meeting (SPM) : Working
Group on HRD, Education and Culture Breakout
Session Meeting โดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วม
ด้วย ที่ประชุมขอให้ทั้ง 3 ประเทศ รายงานความคืบหน้า
ของโครงการที่ดาเนินการและเสนอโครงการใหม่สาหรับปี
2564 - สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงาน

- 97 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

โครงการ Capacity Development of
College of Natural Resource (CNR)
- Follow up Phase ภายใต้แผนงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ CNR โดยการปรับปรุง
ปี 63
หลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาการเกษตรเป็นลาดับแรก
จานวน
เพื่อนาร่องไปสู่สถาบันอื่น
95,240 บาท
ผลลัพธ์
(เบิกจ่ายในปี 2564)
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ป. เอก
ของ Mr. Tandin Gyeltshen สาหรับภาคปลาย ปีการศึกษา
2564 (ธ.ค. 2563 - มิ.ย. 2564) ณ คณะเกษตรศาสตร์
ม. ขอนแก่น
ผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอนของ CNR ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โครงการ Development of
STEM in Lao PDR ภายใต้แผนงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

วัตถุประสงค์
หารือร่างแผนงานโครงการและปรับให้ตรงตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
ผลลัพธ์
- จัดประชุมออนไลน์ หารือกับฝ่ายลาวพิจารณาแผนงาน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ร่วมกัน เพื่อปรับกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายลาว
ต้องการพัฒนา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 98 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการ Education for
Children with Special Needs
Development in Laos

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประเมินและ
คัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างละเอียด
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) - อนุมัติงบประมาณจัดฝึกอบรม
- ผลผลิตที่ 1 ขีดความสามารถของบุคลากรและครูได้รับ
การพัฒนา: กิจกรรมที่ 1.1 การจัดฝึกอบรมครู หลักสูตร
ด้านการประเมินและคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างละเอียด ให้แก่ บุคลากรจากส่วนกลาง/ผู้ที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษของลาว ระหว่างวันที่ 19 – 18 ก.พ.
2564 ผ่าน /Zoom meetings
ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรจากส่วนกลาง/ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
ของลาวได้รับความรู้และสามารถประเมินและคัดกรองเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษได้
โครงการ Capacity Building on วัตถุประสงค์
Inclusive Education for Maldivian 1. เข้าใจลักษณะของเด็กออกทิสติกและผู้บกพร่องทางการ
Professionals at Department เรียนรู้
of Inclusive Education (IED)
2. เรียนรู้รูปแบบของการเรียนร่วมและวิธีการสอนเด็ก
and Teachers at Key Schools ออกทิสติกและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วม
(Male’ and Atolls) ภายใต้แผนงาน 3. ฝึกการใช้แนวทางและการใช้เครื่องมือประเมิน เพื่อการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สอนและสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเน้นเด็ก
มัลดีฟส์ ระยะ 3 ปี
ออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
4. ฝึกฝนวิธีการดูแลครูที่โรงเรียน (Group B)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน
หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ปี 63
จานวน 37,224 บาท
(เบิกจ่ายในปี 2564)

หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ปี 63
จานวน 166,650
บาท
(เบิกจ่ายในปี 2564)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 99 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ผลลัพธ์
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่จาก Department of Inclusive Education
ของมัลดีฟส์
Group A
1. Phase 1 ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 2564
2. Phase 2 ระหว่างวันที 15-17 มี.ค. 2564 (ติดตาม
การบ้านและสิ่งที่ทางหน่วยงานต้องการเรียนรู้เพิ่มจาก
Phase 1)
ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจการเรียนร่วม การทางานกับเด็ก
ออกทิสติกและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้
2. ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดเกี่ยวกับการนาแนวคิดของ
การศึกษาแบบเรียนร่วมไปสู่การปฏิบัติและการนาไปปรับใช้
ในโรงเรียน
3. ผู้เข้าร่วมสามารถดูแลเกี่ยวกับการปรับใช้แนวทางและ
การใช้เครื่องมือประเมินสาหรับเด็กพิเศษ
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน วัตถุประสงค์
การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยา
ชายแดนกัมพูชา.
พระตะบอง
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย และเปิด
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพระตะบอง

หมวดเงินอุดหนุนการให้ฯ
ปี 63
จานวน 108,100 บาท
(เบิกจ่ายในปี 2564)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 100 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
1. อนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจาปี
การศึกษา 2/2563 ของ Ms.Sou Fatimafaty และ
Ms.Meas Marine (จานวน 62,500 บาท)
2. ผลิตชุดการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นสาหรับ นศ. ชาวกพช.
ในแผ่นดินแม่ที่มีความสามารถทางภาษาไทยที่ต่างกัน
ประกอบด้วย สื่อวีดิทัศน์ และเอกสารประกอบการสอน
ความรู้พื้นฐานภาษาไทย จานวน 15 บท สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานภาษาไทย จานวน
15 แผนการเรียน (จานวน 45,600 บาท)
3. สนับสนุนทุนศึกษาระดับ ป.โท สาหรับพัฒนาบุคลากร
ภายใต้โครงการฯ จานวน 2 ทุน
3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้น
(Short course) และหลักสูตรภาษาไทยวิชาเลือก
(Elective course) ในรูปแบบออนไลน์ ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2564
4. จัดทาร่างหลักสูตรวิชาภาษาไทย ระดับ ป.ตรี 4 ปี
ผลสัมฤทธิ์
1. ปัจจุบันมีผู้รับทุนชาวกัมพูชาภายใต้โครงการฯ
จานวน 2 ราย Ms. Sou Fatimafaty และ Ms. Meas
Marine เพื่อศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และอนุมัติระยะเวลารับทุนตั้งแต่วันที่
28 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2565
2. การสอนภาษาไทยในกัมพูชามีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 101 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียม
ในเซเนกัล

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
- เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคลากรของเซเนกัลในการ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้พิการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) การดาเนินงานเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตขาเทียมของเซเนกัล
ผลลัพธ์
- การอนุมัติค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนชาวเซเนกัล ระดับชั้น
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขานักกายอุปกรณ์จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
- มูลนิธิขาเทียมมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตขาเทียมและจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับ
เจ้าหน้าที่เซเนกัล
ผลสัมฤทธิ์
- เจ้าหน้าที่ชาวเซเนกัลที่จบการศึกษาหรือฝึกอบรมสามารถ
นาความรู้ไปประกอบอาชีพและไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
โรงงานผลิตขาเทียมในเซเนกัลได้
โครงการ UHC เคนยา
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม ครม. ทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักประกัน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ระหว่างไทยกับเคนยา
ผลลัพธ์
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมที่จะ
รับผู้สมัครเข้ารับทุนชาวเคนยาที่จบด้านเภสัชศาสตร์
จานวน 3 ราย เข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาโท ในหลักสูตร
Master of Science Programme in Health
Technology Assessment (International Programme)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 102 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลสัมฤทธิ์
- บุคคลากรชาวแคนยาที่จบการศึกษาสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (UHC) ในประเทศเคนยา
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
โรงเรียนเทคนิค -วิชาชีพ แบบผสม
แขวงเซกอง สปป.ลาว

วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้
เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทคนิค -วิชาชีพ แบบผสม แขวงเซกอง
ฯ (ด้านเศรษฐกิจ
สปป.ลาว ให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนด้านเกษตรสะอาด
พอเพียง) จานวน
และผสมผสานแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของ
92,800 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 1. การจัดฝึกอบรมให้บริการวิชาชีพแก่โรงเรียนเครือข่าย
และชุมชนในลักษณะออนไลน์ หลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์
ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 2564 จานวน 30 ราย งบประมาณ
33,400 บาท
2. การจัดฝึกอบรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จานวน
2 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรการเลี้ยงแพะ ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 2564
จานวน 30 ราย งบประมาณ 22,200 บาท
- หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม ระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค. 2564
จานวน 30 ราย งบประมาณ 22,200 บาท
3. การจัดทาเอกสารสรุปรูปเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณ 15,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 103 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ผลสัมฤทธิ์
1. มีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการ
เรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติงานจริง
2. โรงเรียนเทคนิค - วิชาชีพ แบบผสม ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียน/วิทยาลัย
ต่าง ๆ และชุมชนในละแวกใกล้เคียงด้านเกษตรสะอาดและ
ผสมผสาน
3. นอกจากการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว
ยังเสริมสร้างสถานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทยผ่านการ
ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนา และยัง
เป็นการป้องกันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของไทย เช่น ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ โดยการสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน เพื่อบรรเทาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน สปป. ลาว
โครงการไตรภาคีไทย – ลักเซมเบิร์ก วัตถุประสงค์
– สปป. ลาว
เพื่อเป็นกรอบดาเนินงานสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านสาธารณสุข อาชีวศึกษา และการพัฒนาชนบท ของ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) สปป. ลาว ภายใต้แผนงานระยะเวลา 5 ปี (2563 – 2568)
ตามการดาเนินกิจกรรมภายใต้ Letter of Understanding
ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ the Luxembourg
Agency for Development Cooperation on Human
Resource Development Cooperation for Lao PDR
เมื่อเดือนตุลาคม 2563

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 104 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
พัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก- สปป.ลาว
และเพิ่มขีดความสามารถของ สปป. ลาว
ผลสัมฤทธิ์
- เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 หารือกับหน่วยงานฝ่ายไทย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการแพทย์ สสจ.หนองคาย สสจ.
นครพนม สสจ.บึงกาฬ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การ
ดาเนินงานก่อนหารือกับฝ่ายลาวและลักเซมเบิร์กต่อไป
- เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้หารือระหว่างกรมความ
ร่วมมือฯและ สนง. LuxDev ประจาเวียงจันทน์ โดยที่
ประชุม มีแนวทางดาเนินการพัฒนาแผนการทางาน
(Action Plan) ร่วมกัน โดยฝ่าย LuxDev จะเป็นผู้ยกร่าง
ขณะกรมฯ จะเป็นผู้พิจารณา/เชิญหน่วยงานไทยร่วม
ดาเนินงาน
- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้หารือทั้ง 3 ฝ่าย
เห็นพ้องว่าจะจัดกิจกรรมนาร่อง 2 กิจกรรม ภายใต้
ครม. ไตรภาคี ได้แก่ Nurvous System Diseases และ
Pre-eclampsia Treatment and Nursing care โดยกรมฯ
ได้จัดส่งรายละเอียดกิจกรรมให้ สอท. ประสานงานต่อไป
- จากการหารือจัดกิจกรรมนาร่อง 2 กิจกรรมข้างต้น
กิจกรรมแรก กรมการแพทย์จะเป็นผู้จัดทาหลักสูตร และ
กิจกรรมที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาล
เป็นผู้จัดทาหลักสูตร โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 105 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ
ออนไลน์ (Online International
Training Courses)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้ ไตรมาสที่ 2
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน/สถาบัน การศึกษา
ความช่วยเหลือและ
ปีงบประมาณ
ของไทยในการจัดฝึกอบรมแก่ต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับ ความร่วมมือทางด้าน
2564
ในระดับนานาชาติ
วิชาการและเศรษฐกิจ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 2. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
แก่ต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาคในสาขาที่ไทย
387,164 บาท
มีความพร้อม
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยกับ
ต่างประเทศ
ผลลัพธ์
จัดหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร “Training to Enhance Manufacturing
Technology and Green Productivity in Rice Mill
Factory” ร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2564
โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรม จานวน 51 คน
จาก 24 ประเทศ
2. หลักสูตร “The New Normal with Sufficiency Economy
Philosophy towards a Sustainable Development”
ร่วมกับสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง
วันที่ 18 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 61 คน จาก 18 ประเทศ

- 106 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ผลสัมฤทธิ์
1. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ ได้รับความรูด้ ้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ความมั่นคงด้านอาหาร
(Food Security) สาธารณสุข (Public Health) และสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other SDGs Related)
2. นาไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีต่างประเทศ
- โครงการทุนศึกษาระดับปริญญา วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนการให้
โทนานาชาติ (Thailand
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย
ความช่วยเหลือและ
International Postgraduate
ในการจัดหลักสูตรศึกษาแก่ต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับ
ความร่วมมือทางด้าน
Programme: TIPP)
ในระดับนานาชาติ
วิชาการและเศรษฐกิจ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
แก่ต่างประเทศ
- โครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาคในสาขาที่ไทย
ค่าใช้จ่ายงบประมาณฯ
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวิ มีความพร้อม
ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค.
ภาคี
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
2564
ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ
ที่ได้ทาการเบิกจ่ายจริง
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ผลลัพธ์
ให้แก่ผู้รับทุนที่กาลัง
มีหลักสูตรศึกษาระยะยาว/ปริญญาโทเพื่อเผยแพร่หลัก
ศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ในด้านสาธารณสุข
รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น
ด้านสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางด้านอาหาร และสาขา 17,798,960.97 บาท (สิบ
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอื่นๆ
เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น
รวมไปถึงความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาอื่นๆที่ได้รับ
แปดพันเก้าร้อยหกสิบ
ความสนใจจากประเทศคู่ร่วมมือ โดยสามารถสรุปเป็นผลลัพธ์ บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
จากไตรมาสที่ผ่านมาได้ดังนี้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ม.ค. – มี.ค.
2564

- 107 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
1. ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)
- ผู้รับทุนที่กาลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2562 จานวน 31 คน
2. ทุนศึกษาระดับปริญญาโท (ทวิภาคี)
- ผู้รับทุนที่กาลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2560 – 2563
จานวน 123 คน ดังนี้
2.1 ผู้รับทุนจากภูฏาน จานวน 56 คน แบ่งเป็น
- ประเภท Cost – sharing จานวน 42 คน
- ประเภท Full support จานวน 14 คน
2.2 ผู้รับทุนจากสปป.ลาว จานวน 40 คน
2.3 ผู้รับทุนจากเมียนมา จานวน 23 คน
2.4 ผู้รับทุนจากบังกลาเทศ จานวน 2 คน
2.5 ผู้รับทุนจากฟิจิ จานวน 2 คน
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมให้กับ
วัตถุประสงค์
ประเทศที่สาม
เพื่อถ่ายทอดหรือแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาความรู้
(Third Country Training
และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ
Programme: TCTP)
ไทย – ญี่ปุ่น ให้แก่ประเทศที่สาม
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 1. ประชุมหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศ
ที่สาม ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting จานวน
5 หลักสูตร ได้แก่
1.1 หลักสูตร “Modernization of Power Distribution
System in ASEAN Countries” ระยะเวลา 3 ปี โดยการ
ไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 11 และ 25 ม.ค. 2564

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โดยยอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่แล้ว จานวน
7,807,086 บาท

หมวดเงินอุดหนุนการให้ ไตรมาสที่ 2
ความช่วยเหลือและ
ปีงบประมาณ
ความร่วมมือทางด้าน
2564
วิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศ
อยู่ระหว่างรอหน่วยงาน
ผู้จัดส่งค่าใช้จ่ายมาให้
พิจารณา

- 108 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
1.2 หลักสูตร “Rice Production Technologies for
Food Security and Sustainability of African Countries”
ระยะเวลา 3 ปี โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ในวันที่ 21 ม.ค. 1 ก.พ. และ 9 ก.พ. 2564
1.3 หลักสูตร “International Road Infrastructure
Development for ASEAN and BIMSTEC Networks”
ระยะเวลา 3 ปี โดย กรมทางหลวง ในวันที่ 25 ม.ค. 2564
1.4 หลักสูตร “Workshop on Investment Promotion
Policy and Enchancing Industrial Competitiveness
for Mekong and South Asian Countries” ระยะเวลา
3 ปี โดย สานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ในวันที่ 3 ก.พ. 2564
1.5 หลักสูตร “Strengthening Disability Inclusive
Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region”
ระยะเวลา 3 ปี โดย ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในวันที่ 5 และ 18 ก.พ. 2564
2. การลงนามบันทึกการหารือ Record of Discussion
(R/D) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)
และ หน่วยงานผู้จัดหลักสูตร ทั้ง 5 หน่วยงาน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 109 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการตามพระราชดาริเพื่อ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาการกับต่างประเทศ
(สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ดาเนินโครงการพระราชดาริเพื่อความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศโดยการ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ต่างประเทศ ตลอดจน
การดาเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจยั
ผลลัพธ์
เตรียมจัดฝึกอบมรมที่ สปป.ลาว และ ศรีลังกา
โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ วัตถุประสงค์
ข้าวคุณภาพดีของประเทศกัมพูชา เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการเกษตรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
(Project on Improvement of การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้แก่
the Quality of Rice Seed
บุคลากรของประเทศกัมพูชา
Production)
ผลลัพธ์
1) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ผชช. กรมการข้าว
2) มีหนังสือถึงกรมการข้าวแจ้งรายงานสรุปผลการประชุม
และขอให้จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมที่คั่งค้างพร้อมกับ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) กรมการข้าวมีหนังสือแจ้งแผนการฝึกอบรมทาง online
รายละเอียดงบประมาณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
เกษตรกรกัมพูชาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
สาหรับใช้ในการเพาะปลูกได้

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

หมวดโครงการ
ไตรมาสที่ 2
พระราชดาริเพื่อร่วมมือ ปีงบประมาณ
และแลกเปลี่ยน
2564
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการกับต่างประเทศ
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
5,999,000 บาท
งบประมาณเงินอุดหนุน
การให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
งปม. ปี 2563

ม.ค. - มี.ค.
2564

- 110 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาน้าจืดด้วยชุดเพาะพันธุ์ การให้ความช่วยเหลือ
ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และความร่วมมือ
และเกษตรกรชาวกัมพูชาที่มีความสนใจ ให้สามารถดาเนินการ ทางด้านวิชาการและ
เพาะพันธุ์ปลาน้าจืดเพื่อนาไปเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค หรือ เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
นาไปปล่อยคืนในแหล่งน้าธรรมชาติ
งปม. ปี 2563
ผลลัพธ์
1) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ
ผชช. กรมประมง
2) มีหนังสือถึงกรมประมงแจ้งรายงานสรุปผลการประชุม
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และขอให้กรมประมง จัดทาแบบติดตาม เพื่อสารวจ
ความเห็นของเกษตร กพช. เกี่ยวกับประโยชน์การนาองค์
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง/การจัด warp-up ในรูปแบบ online/
รายละเอียดงบประมาณและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
ประชากรปลาน้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติของพื้นที่เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

ม.ค. - มี.ค.
2564

Project on The Development
of Agricultural Cooperative
Business in Cambodia

ม.ค. - มี.ค.
2564

ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพาะพันธุ์
ปลาน้าจืดด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลา
เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าและการจัดการทรัพยากร
ประมงแบบมีส่วนร่วม (Use of
Mobile Hatchery as a Tools
for Promotion of Aquaculture
and Fisheries Co-management
in Cambodia)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์
การเกษตรของกัมพูชา
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 1) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ
ผชช. กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณเงินอุดหนุน
การให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
งปม. ปี 2563

- 111 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

โครงการ Promoting Climate
Resilience in Farming
Communities of Thailand and
Cambodia

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
2) มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งรายงานสรุปผลการ
ประชุม และขอให้ทาจัดทาแบบสอบถาม และแผนกิจกรรม
การฝึกอบรมผ่านทาง online รายละเอียดงบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
มีสหกรณ์การเกษตรตัวอย่างที่ดาเนินธุรกิจสหกรณ์อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนเกษตรในพื้นที่นาร่องของกัมพูชา
ในการผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 1. มีหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับมติในที่ประชุม
ทางวิชาการไทย-กพช. และขอให้จัดแผนงานการจัดทา
คู่มือ และรายละเอียดงบประมาณ
2. กรมวิชาการเกษตรมีหนังสือตอบกลับเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนงานสาหรับการจัดทาคู่มือและรายละเอียด
ด้านงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
ชุมชนเกษตรกรรมในกัมพูชาปรับเปลี่ยนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ

งบประมาณเงินอุดหนุน
การให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
งปม. ปี 2563

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ม.ค. - มี.ค.
2564

- 112 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน
เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
การให้ความช่วยเหลือ
จัดการที่ดินเพื่อการเกษตรสาหรับเป็นทางเลือกในการ
และความร่วมมือ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พัฒนาไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนในเลโซโท
ทางด้านวิชาการและ
ผลลัพธ์
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
เมื่อ 15 มกราคม 2564 จัดการประชุมเพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
งปม. ปี 2563
(กรมชลประทาน สนง.มาตรฐานสินค้าการเกษตรและ
อาหารแห่งขาติ และ สนง. กปร.) เพื่อทราบภูมิหลังและ
สถานะปัจจุบันของโครงการฯ และพิจารณาดาเนิน
โครงการฯ และเตรียมทา Operation Plan
ผลสัมฤทธิ์
- จัดทา Operation Plan ของโครงการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท ระยะที่ 2 (2018-2022)
โดยได้จัดส่งผ่าน สอท. ณ กรุงพริทอเรีย เพื่อให้ฝ่ายเลโซโท
เห็นชอบ
- ได้มีโทรเลขถึง สอท. ณ กรุงพริทอเรีย เพื่อทาบทาม
ฝ่ายเลโซโทเพื่อจัดประชุม Project Steering Committee
(PSC)

ม.ค. – มี.ค.
2564

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ณ เลโซโท ระยะที่ 2

- 113 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
การให้ความช่วยเหลือ
Djakotomey โดยองค์ความรู้ด้านการเกษตรของไทยและ
และความร่วมมือ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโดย ทางด้านวิชาการและ
การจัดตั้ง Community Learning Center by the
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
Application of SEP (CLC by SEP) เมือง Djakotomey
งปม. ปี 2563
(ในรูปแบบบ้านเกษตรกรตัวอย่าง)
ผลลัพธ์
จัดทาเว็บไซต์โครงการฯ (ภ.ไทย/ ภ.อังกฤษ/ ภ.ฝรั่งเศส)
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้
ทั้งหมดที่ได้ถ่ายทอด ให้แก่เกษตรกรเบนิน ซึ่งเกษตรกร
เบนินสามารถเข้าถึงเพื่อทบทวนได้
ผลสัมฤทธิ์
องค์ความรู้ด้านการเกษตรของไทยที่ได้การถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในเบนิน ได้รับการจัดรวบรวมอย่างเป็นระบบและ
เป็นที่เข้าถึงแก่เกษตรกรเบนิน และโครงการฯ ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเบนินและในไทย
โครงการ The Establishment of วัตถุประสงค์
งบประมาณเงินอุดหนุน
OVOP Regional Promoting
1.เพื่อพัฒนาให้ OVOP Regional Promoting Center
การให้ความช่วยเหลือ
Center ณ จังหวัดกาปงจาม
(ศูนย์ส่งเสริมสินค้า OVOP) เป็นศูนย์การจัดฝึกอบรมด้าน
และความร่วมมือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาบุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อม
ทางด้านวิชาการและ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ
เศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
วัฒนธรรมให้กับประชาชน
งปม. ปี 2563

ม.ค. – มี.ค.
2564

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ณ สาธารณรัฐเบนิน

ม.ค. – มี.ค.
2564

- 114 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยผสมผสานเทคนิคการออกแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้ตรง
กับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสินค้า OVOP เป็นศูนย์แสดง
สินค้า
ผลลัพธ์
1. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสินค้า OVOP ที่จังหวัดกาปงจาม
- อยู่ในระหว่างการออกแบบร่างก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริม
OVOP กพช. โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. การพัฒนาบุคลากรชาว กพช. และการขับเคลื่อนบริหาร
ศูนย์ OVOP กาปงจาม
- อยู่ในระหว่างการรวบรวมและประมวลผลการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อที่จะออกแบบหลักสูตร
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชาวกับพูชาต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและตลาดสาหรับสินค้าดังกล่าว
ในกัมพูชา ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เข้าถึง
ตลาดสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาและลด
ความยากจนความเหลื่อมล้าของประชาชน
2. สร้างผู้เชี่ยวชาญ ีผูมีความรู้ทักษะในการประยุกต์งาน
ศิลปะผสมผสานแบบท้องถิ่นสมัยใหม่สาหรับการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 115 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการ OGOP Model II

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 แห่ง
ได้แก่ Uesu Gewog, Haa Dzongkhag และ Patshaling
Gewog, Tsirang Dzongkhag
ผลลัพธ์
กิจกรรมที่จะดาเนินการในปี 2564 (ผ่านระบบทางไกล)
ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้ผลผลิตของแผนงานโครงการ
ดังนี้
- ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน 6 ชุมชน
โดยเน้นที่ จ. ฮา และชีรังเป็นต้นแบบ ได้แก่ การดาเนิน
กิจกรรมการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
(Community Learning Centre – CLC)
- ผลผลิตที่ 4 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ได้แก่
การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP
- ผลผลิตที่ 5 การพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อรองรับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ OGOP ใน 6 ชุมชน โดยเน้นที่ จ. ฮาและชีรัง
ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมการตลาด (marketing) และ
แผนธุรกิจ (business plan)
ผลสัมฤทธิ์
จะดาเนินการระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. 2564

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งปม. ปี 2563 หมวดเงิน
อุดหนุนการให้ฯ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
จานวนทั้งสิ้น
1,343,740 บาท

เม.ย. – ก.ย.
2564

- 116 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
โครงการความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 3หมู่บ้านของ
ศรีลังกา

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

วัตถุประสงค์
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน Community Learning Centre
(CLC) ในศรีลังกา
ผลลัพธ์
ฝึกอบรมการบริหารจัดการและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
Community Learning Centre (CLC) ในศรีลังกา 3 ครั้ง
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ย. 2564 (เดือนละ 1 ครั้ง)
ผลสัมฤทธิ์
ได้จัดการฝึกอบรมฯ แล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564
การดาเนินงานความร่วมมือด้านทุน วัตถุประสงค์
ฝึกอบรมกับต่างประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ
ให้เพิ่มความรู้ความสามารถในการดาเนินงานผ่านการ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ฝึกอบรม/ดูงานในต่างประเทศ
ผลลัพธ์
บุคลากรภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ ได้รับการ
ฝึกอบรม/ดูงานในต่างประเทศตามจานวนที่ได้รับจัดสรร
ดังนี้
1. ประเทศสิงคโปร์ จานวน 18 หลักสูตร
2. ประเทศญี่ปุ่น จานวน 7 หลักสูตร
3. ประเทศอินเดีย จานวน 15 หลักสูตร
4. ประเทศมาเลเซีย จานวน 21 หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/
ดูงาน เพื่อพัฒนาองค์กร/หน่วยงาน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณหมวด
อุดหนุนการให้ความ
ช่วยเหลือฯ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2563
(98,720)

ม.ค. – มี.ค.
2564

โครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ
2564

- 117 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD มีวัตถุประสงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทไทย
งบประมาณหมวดเงิน
Expo 2020 ร่วมกับสหประชาชาติ ในการดาเนินนโยบาย SEP for SDGs Partnership ทั้งใน
อุดหนุนการให้ฯ
(UNOSSC และ ESCAP)
และต่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน
การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโดยคานึงถึงสถานการณ์การ
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3 แพร่ระบาดของ COVID-19 ร่วมกับ ESCAP และ UNOSSC
ของแผนย่อย Status)
ผลลัพธ์โครงการ
เป้าหมายเชิงผลผลิต ประกอบด้วย
1. การวางแผนงานการเป็นเจ้าภาพทั้งด้านสารัตถะและ
logistics ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือน พ.ย. 2564
2. การเตรียมความพร้อมการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านสารัตถะและ logistics
3. การจัดการประชุมแบบผสม (Hybrid) ทั้ง physical และ
virtual activities และกิจกรรมคู่ขนาน (หากดาเนินการได้)
ผลสัมฤทธิ์
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นที่รู้จัก ยอมรับและนาไปป
ปฏิบัติได้จริงในระดับสากล และเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนการเสริมสร้างบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
2. การสนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างห้ีนส่วนความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับความร่วมมือที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือ
3. การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปี 2564

- 118 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้
งบประมาณหมวดเงิน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาให้เป็น
อุดหนุนการให้ฯ
(ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย)
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับพออยู่ พอกิน และ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ชาวกัมพูชาที่สนใจ และมีนัยเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงตาม
แนวชายแดน เช่นเดียวกับ (1) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจบน ทางหลวงหมายเลข 67
ของแผนย่อย Status)
(ช่องสะงา-อัลลองเวง-เสียมราฐ) และ (2) โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงบนทางหลวงหมายเลข 48 (เกาะกง-สแรอัมเบิล)
ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนงานได้ และไม่สามารถจัดฝึกอบรมออนไลน์
ในพื้นที่ได้
ผลลัพธ์โครงการ
เป้าหมายเชิงผลผลิต ประกอบด้วย
1. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ และการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมอาชีพทางเลือก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ
รวมกลุ่มอาชีพ
4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน / แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ (บริหารจัดการองค์ความรู้ชุมชน / ปราชญ์ชุมชน /
วิทยากรและวิทยากรชุมชนถ่ายทอด)
5. ประชาสัมพันธ์/ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปี 2561 2564

- 119 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
บทบาทไทยในการดาเนินนโยบาย
SEP for SDGs Partnership ทั้งใน
และต่างประเทศ
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3
ของแผนย่อย Status)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลสัมฤทธิ์
1. มีชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย)
2. ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศ
รอบบ้านที่หน่วยงานดาเนินการพิจารณาขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ ส่งผลให้สามารถลดปัญหา
หรือเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่เป้าหมายได้
3. ความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนกับ
ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายชายแดน
มีวัตถุประสงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทไทยใน
การดาเนินนโยบาย SEP for SDGs Partnership ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
อนุมัติงบประมาณให้สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวัน-นะ
เขต จัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “ชีวิตวิถีใหม่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแขวงสะหวัน-นะเขตและแขวงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. 2564
ผลลัพธ์โครงการ
เป้าหมายเชิงผลผลิต ประกอบด้วย
1. พัฒนาศักยภาพ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริมและสร้างเครื่อข่ายหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนการให้ฯ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
196,412 บาท

ปี 2564

- 120 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
3. แสวงหาคู่ร่วมมือใหม่ ๆ สาหรับเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และหุ้นส่วนในการร่วมขับเคลื่อนและเผยแพร่การประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังต่างประเทศ
4. รวมรวม (mapping) ข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความตระหนักรู้
ในประเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานส่งเสริมความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยผ่านการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ ตามนโยบาย
SEP for SDGs Partnership
ผลสัมฤทธิ์
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นที่รู้จัก ยอมรับและนาไป
ปฏิบัติได้จริงในระดับสากล และเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนการเสริมสร้างบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
2. การสนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างห้ีนส่วนความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับความร่วมมือ
ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือ
3. การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 121 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
โครงการเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปลูกข้าว
งบประมาณหมวดเงิน
โดยการจัดการดินที่เป็นกรดและ
ผ่านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการน้า
อุดหนุนการให้ฯ ด้าน
การปรับปรุงการจัดการแหล่งน้า
และการปรับสภาพดิน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
และจัดตั้งสถานีเรียนรู้เทคนิค
และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้หลัก
ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
ในบรูไนดารุสซาลาม
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญยังไม่
สามารถส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมสารวจพื้นที่โครงการตามที่
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) บรูไนจัดสรรให้ ประเมินความพร้อมของพื้นที่และวาง
แผนการจัดตั้ง/ก่อสร้างศูนย์ฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรูไนฯ และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่
ของแผนย่อย Status)
ผลลัพธ์โครงการ
เป้าหมายเชิงผลผลิต ประกอบด้วย
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทักษะด้านการปลูกข้าว
การปรับสภาพดิน การบริหารจัดการน้าตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการ
จัดการศึกษาดูงานใน ปทท. ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร/
ยุวเกษตรกรบรูไน การส่ง ผชช./อสม. ไปฝึกอบรม/ให้
คาแนะนา
2. การจัดตั้งและวางระบบบริหารจัดการสถานีเรียนรู้/
แปลงสาธิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาทิ สถานีเรียนรู้ฯ แปลงสาธิต และการวางระบบบริหาร
จัดการ แผนการเผยแพร่องค์ความรู้เทคนิคการเกษตร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปี 2564 2566

- 122 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
เกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเสริมสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา / วิจัย /
ชุมชนเกษตรกร
3. การติดตามและประเมินผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กากับโครงการ (Project Steering Committee – PSC)
ผลสัมฤทธิ์
1. มีสถานีเรียนรู้ฯ/บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตร
ที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เจ้าหน้าที่และเกษตรกร/ยุวเกษตรกรบรูไนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัย
และเป็นต้นแบบที่ยั่งยืน
3. สถานีเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตร
ผสมผสานที่มีความพร้อมสาหรับการให้บริการวิชาชีพ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่าง มีวัตถุประสงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตาม
งบประมาณหมวดเงิน
ยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
แนวทางของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
อุดหนุนการให้ฯ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงที่หมู่บ้าน Dong Bong และหมู่บ้านDong Xien
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อ. Phu Luong จ.Thai Nguyen ให้ได้เรียนรู้และประยุกต์
51,000 บาท
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาด้าน
การเกษตร ผสมผสานและวนเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3 ชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น และเป็นตัวอย่าง
ของแผนย่อย Status)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ปี 2563 2565

- 123 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
1. ผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์ประกอบสื่อการสอน offline materials เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กลุ่มเป้าหมายภายใต้
โครงการระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ในเดือน พ.ค. 2564
2. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครภายใต้โครงการสิ้นสุด
เมื่อ 16 ก.พ. 2564 (อยู่ระหว่างดาเนินการสรรหา)
ผลลัพธ์โครงการ
เป้าหมายเชิงผลผลิต ประกอบด้วย
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้นาชุมชน
เน้นการถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
SEP ในทุกระดับ
2. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายเกษตรกรและชุมชนของหมู่บ้าน
3. พัฒนาคุณภาพชาและเพิ่มมูลค่าชาเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด (เน้นตลาดในประเทศ)
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
5. การพัฒนาวนเกษตร (ปลูกป่าและพืชอื่น ๆ หรือเลี้ยงสัตว์)
6. การจัดการไม้ป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครเพื่อนไทยร่วมถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 124 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนการให้ฯ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
16,650 บาท

ปี 2563 2565

ผลสัมฤทธิ์
1. กลุ่มเกษตรกรมีองค์ความรู้และเครือข่ายชุมชนเพิ่มขึ้น
2. ชาท้องถิ่นมีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาที่เพิ่ม
มูลค่าและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (เน้นตลาด
ในประเทศ)
3. มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. มีการพัฒนาวนเกษตรชุมชนและสร้างรายได้
5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงไซยะบูลี
สปป.ลาว
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
(สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาที่ 3 ของแผนย่อย
Status)

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แบบผสม
แขวงไซยะบูลีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรผสมผสาน
แบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายไทยจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และหน่วยงานดาเนินโครงการ เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2564
เพื่อพิจารณาปรับแบบและรายละเอียดการก่อสร้างก่อนส่ง
ให้ฝ่ายลาวพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งกาหนด
จัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 19-23
เม.ย. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคาม่วน-

- 125 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
เป้าหมายเชิงผลผลิตประกอบด้วย
1. การตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน
เทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงไซยะบูลี
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกษตรสะอาด
เพื่อเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากร
ของโรงเรียนฯ
3. การพัฒนาโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ด้านเกษตรผสมผสานที่มีความพร้อมสาหรับการให้บริการ
วิชาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
4. การบริหาร การติดตาม และประเมินผลโครงการ
ผลสัมฤทธิ์
1. ชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น 2-3 ชุมชนต่อปี
2. โรงเรียน/วิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงมีการนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการปฏิบัติแก่
นักศึกษาเพิ่มขึ้น

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 126 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทคนิค–วิชาชีพ แขวงบ่อ
เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
แก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรผสมผสานแบบ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
ฝ่ายไทยจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และหน่วยงานดาเนินโครงการ เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2564
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เพื่อพิจารณาปรับแบบและรายละเอียดการก่อสร้างก่อนส่ง
ให้ฝ่ายลาวพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งกาหนด
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
ของแผนย่อย Status)
ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 19-23
เม.ย. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคาม่วน
ผลลัพธ์
เป้าหมายเชิงผลผลิต ประกอบด้วย
1. การตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน โรงเรียน
เทคนิค –วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว
2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิต
ปลอดภัย และเป็นต้นแบบที่ยั่งยืน
3. การพัฒนาโรงเรียนเทคนิคให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนด้านเกษตรผสมผสานที่มีความพร้อมสาหรับการ
ให้บริการ วิชาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
4. การบริหาร การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนการให้ฯ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
16,650 บาท

ปี 2563 2565

- 127 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ
แบบผสม แขวงอัดตะปือ สปป.ลาว
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
(สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3
ของแผนย่อย Status)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลสัมฤทธิ์
1. ชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น 2-3 ชุมชนต่อปี
2. โรงเรียน/วิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงมีการนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการปฏิบัติแก่
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนเทคนิค–วิชาชีพ
แบบผสม แขวงอัดตะปือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้าน
เกษตรผสมผสานแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (ไตรมาสที่ 2)
ฝ่ายไทยจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และหน่วยงานดาเนินโครงการ เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2564
เพื่อพิจารณาปรับแบบและรายละเอียดการก่อสร้างก่อนส่ง
ให้ฝ่ายลาวพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งกาหนด
จัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 19-23
เม.ย. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคาม่วน
ผลลัพธ์
เป้าหมายเชิงผลผลิตประกอบด้วย
1. การตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน
เทคนิค-วิชาชีพ แบบผสม แขวงอัดตะปือ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนการให้ฯ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
16,650 บาท

ปี 2563 2565

- 128 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิต
ปลอดภัย และเป็นต้นแบบที่ยั่งยืน
3. การพัฒนาโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แบบผสมแขวงอัดตะปือ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรผสมผสานที่มีความ
พร้อมสาหรับการให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
4. การบริหาร การติดตาม และประเมินผลโครงการ
ผลสัมฤทธิ์
1. ชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น 2-3 ชุมชนต่อปี
2. โรงเรียน/วิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงมีการนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการปฏิบัติแก่
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย
การจัดส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนา
กรมความร่วมมือ
(Friends from Thailand: FFT) (Development Project) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ระหว่างประเทศ
1. เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวที งบประมาณหมวดเงิน
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ระหว่างประเทศ
อุดหนุนการให้ฯ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในระดับประชาชน ประจาปีงบประมาณ
ของประเทศคู่ร่วมมือ
2564/
3. เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรของไทย
3,500,000 บาท
ในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
4. ขยายกลไกการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ
ประเทศไทย (จากเดิมที่เคยดาเนินการในรูปแบบของ
โครงการ ทุน ผู้เชี่ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564

- 129 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
1. ส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน จานวน 10 คน
(นอกโครงการ (Individual Request)) ในสาขาที่
เยาวชนไทยมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถ
ที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ประเทศ
คู่ร่วมมือ
2. อาสาสมัครเพื่อนไทยมีความพร้อมและมีความรู้
ความสามารถที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย
3) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายนาความรู้/ประสบการณ์
ที่ได้รับจากอาสาสมัครเพื่อนไทยประยุกต์ใช้ได้
ผลสัมฤทธิ์
1. ความร่วมมือด้านอาสาสมัครเพื่อนไทยมีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย
ในระดับประชาชน
4. ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
5. เป็นโอกาสในการพัฒนาและขยายโอกาสให้บุคลากรไทย
ในระดับคนรุ่นหนุ่มสาวได้พัฒนาศักยภาพในการทางาน
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 130 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

รายละเอียดโดยสังเขป/
ชื่อหมวดงบประมาณ/
ชื่อโครงการ
ผลลัพธ์ (output) /
วงเงิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
โครงการสนับสนุนงานให้ความ
- เพื่อสนับสนุนงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น รายการ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานความร่วมมือแบบ
ค่าใช้จ่ายในการ
ประเทศ
หุ้นส่วนเพิ่มขึ้นในประชาคมโลก
สนับสนุน
- เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการ
ความร่วมมือทาง
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พัฒนาของไทย ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็น
วิชาการกับต่างประเทศ
ต้นแบบการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
1,491,128.45 บาท
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และเผยแพร่งานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือ
ผลลัพธ์
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
โครงการฯ ต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
โครงการต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการความร่วมมืออาสาสมัคร วัตถุประสงค์
ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกัน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานให้กับหน่วยงานไทย
ผ่านการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ รวมทั้ง
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัคและหน่วยงานไทย
2. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระดับประชาชน
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกัน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ
2564

- 131 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลลัพธ์
อาสาสมัครญี่ปุ่น จานวน 6 ราย กลับเข้ามาปฏิบัติงานในไทย
ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค. 63 – 23 ม.ค. 64
ผลสัมฤทธิ์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและความเป็นมิตร
ในระดับประชาชนระหว่างไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกัน
2. ส่งเสริมการดาเนินงานความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
โครงการภารกิจการทูตเพื่อการ
การประชุม APFSD ครั้งที่ 8 จัดขึ้นแบบไฮบริด ภายใต้
งบรายจ่ายอื่น โครงการ 22-26 มีนาคม
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Diplomacy) หัวข้อหลัก คือ “Sustainable and resilient recovery
ภารกิจ
2564
: การเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific from the coronavirus disease (COVID-19) pandemic
การทูตเพือ่
Forum on Sustainable
in Asia and the Pacific และมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานที่
การพัฒนาที่ย่งั ยืน
Development (APFSD) ครั้งที่ 8 เกี่ยวข้องกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(SDG Diplomacy)
(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) มาเป็นแนวทาง
(ไม่ใช้งบประมาณ)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) ในการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ SEP
for SDGs
- กรมองค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน
Transformative Models to Build Back Better:
Thailand’s approach to a resilient, inclusive, and
sustainable COVID recovery เพื่อย้าความสาคัญของ
แนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเองในการฟื้นฟูให้กลับมา
ดีกว่าเดิมหลังโควิด-19 และนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (best
practices) ต่าง ๆ รวมถึงแนวปฏิบัติที่มีรากฐานมากจาก

- 132 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
แนวคิด SEP for SDGs โดยม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษา
กระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงานและเน้นย้าถึง
ความสาคัญของ SEP ในฐานะแนวทางการพัฒนาที่เป็นของ
ตนเองของไทยที่มีความเป็นสากลและสอดคล้องกับ SDGs
และมีผู้เสวนาจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
Japan International Cooperation Agency (JICA)
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจากภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังและผู้รับชมผ่าน
Facebook Live รวมกว่า 600 คน
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมและผู้รับชมกิจกรรมคู่ขนานรับทราบเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีรากฐานมาจาก SEP
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังและผู้รับชมผ่าน Facebook
Live รวมกว่า 600 คน จากหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก
ผลสัมฤทธิ์
1. การส่งเสริมสถานะและบทบาทด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของไทยในเวทีต่างประเทศ
2. การเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนว
ทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(แผนย่อย Standard/มีมาตรฐานสากล) ไตรมาสที่ 2/2564
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เป้าหมาย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
1. เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
การดาเนินงานด้านส่งเสริมบทบาท ผลลัพธ์
- งบรายจ่ายอื่น
22 มีนาคม 2564
เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ ของไทยในการประชุมสมัชชา
– กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ
สหประชาชาติ
คณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ
ดาเนินงานด้านส่งเสริม
พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ บทบาทของไทยในการ
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)
ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
ประชุมสมัชชา
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจานวน 29 หน่วยงาน และ
สหประชาชาติ
มีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานฯ
- เบิกจ่ายทั้งหมด
โดยที่ประชุมฯ รับทราบผลการเข้าร่วมการประชุม
76,700 บาท
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75
(UNGA 75) ของ นรม. และ รอง นรม. และ รมว. กต.
และผลการประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ในภาพรวม
พร้อมร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการเพื่อ
ผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในเวที
สหประชาชาติ
ผลสัมฤทธิ์
– ที่ประชุมฯ (1) รับทราบผลการเข้าร่วมการประชุม
UNGA75 และประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสาคัญ
รวมทั้งบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยใน
ทั้ง 3 เสาหลักของสหประชาชาติ (2) ร่วมกันกาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการทูตพหุภาคี ซึ่งเป็นประโยชน์
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เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ต่อการพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของหน่วย
ราชการไทยอย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถส่งเสริม
การทางานของสหประชาชาติ และร่วมกับประชาคม
โลกรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก อีกทั้ง
ผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศ
ในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน หน่วยราชการและ
หน่วยงานไทย เรียนรู้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นเลิศตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับ
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคี
และประเด็นระหว่างประเทศทีส่ าคัญ
: โครงการส่งเสริมบทบาทและสร้าง
ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศด้านการรักษาและเสริมสร้าง
สันติภาพ / เข้าร่วมการประชุม
Experts Meeting on Comprehensive
Implementation of Maritime
Provisions of United Nations
Security Council resolutions
Relating to Democratic People’s
Republic of Korea ครั้งที่ 4
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการดาเนินการ
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ในมิติทางทะเล
ผลลัพธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังภาพรวมในมิติต่าง ๆ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ รวมถึง
พันธกรณีของแต่ละประเทศในการปฏิบัติตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ เกี่ยวกับ
มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือในมิติทางทะเล

13 มกราคม
3, 10, 24
กุมภาพันธ์
และ
3 มีนาคม 2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความท้า
ทาย องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
นามาพัฒนาการดาเนินการของไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล (standard) และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
ด้านความมั่นคง (security) และส่งเสริมสถานะและ
เกียรติภูมิ (status) ของไทย
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคี
และประเด็นระหว่างประเทศทีส่ าคัญ
: โครงการสร้างเสริมศักยภาพของ
หน่วยงานไทยเพื่อยกระดับและ
บทบาทของไทยในกรอบการลด
อาวุธระหว่างประเทศ / เข้าร่วม
การประชุมออนไลน์กับ Committee
on Article 5 Implementation
ภายใต้กรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคล (Anti-Personnel
Mine Ban Convention)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

วัตถุประสงค์ แจ้งพัฒนาการและความท้าทาย
ของไทยในปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้แก่
Committee on Article 5 Implementation
และ ISU ทราบ
ผลลัพธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กต. และ ศทช.
แจ้งพัฒนาการและความท้าทายของไทยในการเก็บ
กู้ทุ่นระเบิดตามตามพันธกรณีในอนุสัญญาฯ และ
ความคืบหน้าในการจัดทารายงานประจาปีฯ และ
แสดงความพร้อมให้ความร่วมมือกับ Committee
on Article 5 Implementation และ ISU ในเรื่อง
ต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์ Committee on Article 5
Implementation และ ISU เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่น
ของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ (standard) รวมถึงพัฒนาบทบาท
ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

10 มีนาคม 2564

- 136 -

แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายด้านสถานะและ
เกียรติภูมิ (status) นอกจากนี้ การเก็บกู้ทุ่นระเบิด
ยังส่งผลโดยตรงต่อการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน (sustainability) ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง
กต. และ ศทช. ในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงการสร้าง
พลัง (synergy) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ไทยภายใต้อนุสัญญาฯ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานไทยเพื่อ
ยกระดับและบทบาทของไทยใน
กรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ
/ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดทารายงานประจาปี
ตามพันธกรณีข้อที่ 7 ภายใต้กรอบ
อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคล (Anti-Personnel Mine
Ban Convention)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การออสโลและตัวชี้วัดในแต่ละด้าน (2) สนับสนุน
รัฐภาคีในการจัดทารายงานประจาปีตามพันธกรณี
มาตรา 7 ของอนุสัญญาฯ (3) เปิดโอกาสให้ ผู้ที่เข้าร่วม
การประชุมได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความท้าทาย แนวทางแก้ไขปัญหาและ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน
ประจาปีฯ
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กต. และ ศทช. ได้เข้าร่วม
รับฟังแนวทางในการจัดทารายงานประจาปีภายใต้
อนุสัญญาฯ และความคาดหวังของคณะกรรมการฯ
จากรายงานประเทศ และไทย (โดย คผถ. ณ นครเจนีวา)
ในฐานะประธานคณะกรรมการ Victim Assistance
(VA) ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดทารายงานประเทศ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ VA

8 มีนาคม 2564
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เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน /
150,000 บาท

1 มีนาคม 2564

ผลสัมฤทธิ์
(1) คณะกรรมการฯ เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และ
เชื่อมั่นในการจัดทารายงานประจาปีฯ ของไทย
(2) บูรณาการข้อมูลและการทางานระหว่าง
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตอกย้า
ความสาคัญในการทางานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
และสอดคล้องกับการดาเนินการอย่างมีเอกภาพ
และมีพลัง (synergy) ตามแผนแม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (3) รับทราบ
แนวทางการจัดทารายงานฯ ที่เหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ (standard)
(4) ไทยได้มีโอกาสแสดงบทบาทสาคัญในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ Victim Assistance (VA)
ซึ่งแสดงถึงสถานะและเกียรติภูมิ (status) ของไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกรอบ
สหประชาชาติ : กิจกรรมเฉลิม
ฉลองวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล
(Zero Discrimination Day)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 กต. ร่วมกับ สธ. และ UNAIDS
จัดกิจกรรมฯ ณ วิเทศสโมสรโดยมี รอง นรม./
รมว.สธ. และ ผช. รมว.กต. กล่าวในพิธีเปิดและมี
คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมกว่า
120 คน รวมถึงมีผู้เข้าชมทาง facebook live กว่า
4,000 คน ทั้งนี้ วิทยากรจากภาครัฐของไทยและ
ต่างประเทศ (สธ. มาเลเซีย) และภาคประชาสัมคม

- 138 -

แนวทางการพัฒนา
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
ประชาสัมพันธ์บทบาทที่เข้มแข็งด้านการดาเนินงาน
HIV/AIDS ของไทย และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์
การดาเนินงาน HIV/AIDS และการยุติการเลือก
ปฏิบัติและตีตราระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย และแบบปฏิบัติของ
ไทยในด้าน HIV/AIDS เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และ
บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของไทย

การขับเคลื่อนความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) :
การประชุมคณะอนุกรรมการว่า
ด้วยกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 6
(กรมเอเชียตะวันออก)

ผลลัพธ์
- ฝ่ายญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า SCROO ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 ผ่านทางระบบวิดีทัศน์ โดยมี
นาง ONISHI Tomoko, Negotiator for EPA,
Economic Partnership Division, Economics
Affairs Bureau กต. ญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าฝ่ายญี่ปุ่น
และ น.ส. บราลี รัตนปิณฑะ นักวิชาการศุลกากร
ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุลกากรเป็นหัวหน้าฝ่ายไทย และมีผู้แทนจาก
กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
และ พณ. (กรมการค้าตปท.) เข้าร่วม
- ผลการประชุมที่สาคัญ ได้แก่

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(1) ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการตั้งเป้าหมายในระยะยาว
เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเอกสารรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(CO data exchange system) ภายใต้ JTEPA
จากแบบกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล CO data exchange system
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายหารือเชิงเทคนิค
เพื่อนาระบบ CO data exchange system มา
บังคับใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องที่จะยอมรับการใช้ CO ดังกล่าวใน
รูปแบบ PDF เป็นการชั่วคราว (interim measure)
ไปก่อน โดยจะดาเนินกระบวนการภายในเพื่อเริ่ม
รองรับ CO ในรูปแบบ PDF ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน
(2) ทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎ
เฉพาะผลิตภัณฑ์ (PSRs) จากระบบฮาร์โมไนซ์เวอร์
ชั่น HS2002 เป็น HS2017 ได้ในทุกพิกัดแล้ว และ
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเข้าสู่กระบวนการการแก้ไข
ภาคผนวก 2 (กฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของ JTEPA
โดยในระยะต่อจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดาเนินการ
ตามกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการ
บังคับใช้ HS2017 ได้อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่ 1
ม.ค. 65 โดยในส่วนของฝ่ายไทย หน่วยงานหลัก
(กต.) จะต้องนาเรื่องเสนอ ครม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(3) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสาร
ขั้นตอนการดาเนินการ (Operational Procedures
– OP) ของ JTEPA เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการ
ปฏิบัติภายหลังการเปลี่ยนแปลง PSRs จาก HS2002
เป็น HS2017 และรองรับ HS เวอร์ชั่นต่อ ๆ ไป
ได้อัตโนมัติขณะเดียวกัน
ผลสัมฤทธิ์
(1) การใช้เอกสารรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประกอบการทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยสามารถ
ลดระยะเวลาการดาเนินการ และป้องกันการสูญ
หายของเอกสาร ทาให้ผู้ประกอบการสามารถนาเข้า
และส่งออกสินค้าระหว่างกันได้สะดวกขึ้นภายใต้
JTEPA และจะนามาซึ่งการแก้ไขกฎระเบียบภายใน
ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย (กรมศุลกากร) และฝ่าย
ญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับรูปแบบของเอกสารรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานด้านการค้ากับญี่ปุ่น
(2) การเปลี่ยนแปลงกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ (PSRs)
จากระบบฮาร์โมไนซ์เวอร์ชั่น HS2002 เป็น HS2017
จะช่วยทาให้ผู้ประกอบการทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น
สามารถใช้ประโยชน์จาก JTEPA ในการนาเข้าและ
ส่งออกสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนามาซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกรอบ
สหประชาชาติ : การดาเนินงาน
ภายใต้กระบวนการ Universal
Periodic Review (UPR)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกรอบ
สหประชาชาติ : การร่วมลงพื้นที่
ร่วมกับคณะทางานคณะอนุกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบกรณีถูก
กระทาทรมานและถูกบังคับให้หาย
สาบสูญ ณ จังหวัดยะลา
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

จัดการประชุมระดมสมองของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ประเด็นสาคัญ อาทิ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
โทษประหาร
ผลลัพธ์ การติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและคามั่นโดยสมัครใจ
ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2 รวมถึงการจัดทา
รายงาน UPR รอบที่ 3 เพื่อให้ครอบคลุมและมี
ความน่าเชื่อถือ
ผลสัมฤทธิ์ ผลักดันการพัฒนาและการบังคับใช้
กฎหมาย และนโยบายของไทยให้ทัดเทียม และ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัตสิ ากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะทางานคณะอนุกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระทาทรมานและถูก
บังคับให้หายสาบสูญ ณ จังหวัดยะลา เพื่อพบญาติผู้
สูญหายซึ่งอยู่ในการติดตามของคณะทางาน
สหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
หรือไม่สมัครใจ (UN Working Group on
Enforced or Involuntary Disappearances:
WGEID) เพื่อร่วมสังเกตการณ์และให้คาแนะนาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของคณะทางานฯ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.พ. - เม.ย.
2564

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน 18,840
บาท

24 - 26 มีนาคม
2564
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3. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ
ในประเด็นที่เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบิน
พลเรือน และการแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU)

ชื่อโครงการ
การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์
(กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
(1) กต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาเอกสาร
รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ประจาปี 2563 (Country Report)
เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
สหรัฐฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์(TIP Report) ที่จัดทาโดย
กต. สหรัฐฯ
(2) กต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาเอกสาร
รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64)
(Progress Report) เพื่อเตรียมการนาส่งให้ กต.
สหรัฐฯ และ สอท. สหรัฐฯ/ปทท.
(3) มีการประสานงานกับ สอท.สหรัฐฯ และ กต.สหรัฐฯ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับความ
คืบหน้าในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย
ผลสัมฤทธิ์
(1) กต. สหรัฐฯ และฝ่ายอื่น ๆ อาทิ ฝ่ายนิติบัญญัติ
และภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความพยายาม
และความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (2) เกิดการพัฒนาเครือขาย
การติดต่อเพื่อประโยชนในการประสานงานระหวาง

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ความเข้าใจกับ
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ของไทย

ม.ค. – มี.ค.
2564

88,548.38 บาท
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ชื่อโครงการ

การร่วมเป็นองค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณาการ
ดาเนินงานขององค์การเอกชน
ต่างประเทศ (กพอ.)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ฝายไทยและสหรัฐฯ และดาเนินความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถและทรัพยากรมนุษย์ของ
ไทยในด้านนี้ (3) แสดงให้เห็นว่าไทยเป็นพันธมิตร
ที่มีค่านิยมร่วมกันกับสหรัฐฯ ในด้านการเคารพสิทธิ
มนุษยชน/สิทธิแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ (4) ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์เชิงบวกของสินค้าไทยที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นประโยชน์ในการรักษาและส่งเสริมการส่งออก
ไปยังสหรัฐฯ (5) ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทยและเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การดาเนินงานของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาการดาเนินงานของ
องค์การเอกชนต่างประเทศ (กพอ.) โดยมีกระทรวง
แรงงาน (รง.) เป็นเจ้าภาพ เป็นกลไกสาคัญของ
ภาครัฐในการพิจารณาอนุญาตองค์การเอกชน (NGOs)
จากต่างประเทศที่ยื่นคาขอจัดตั้งสานักงานภูมิภาค
หรือสานักงานสาขาในประเทศไทย และพิจารณา
ขยายระยะเวลาอนุญาต รวมถึงประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมองค์การระหว่างประเทศมีบทบาท
สาคัญในการสนับสนุนข้อมูล/ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
กับ NGOs ต่างประเทศที่ยื่นคาขอต่อ กพอ.

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
– กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ NGOs ที่ตั้งอยู่
หรือมีการดาเนินงาน ช่วยตรวจสอบข้อมูลและ
วิเคราะห์/ประเมินการดาเนินงานของ NGOs เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ กพอ. นอกจากนี้ ยังช่วย
รวบรวมข้อมูล/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดูแล NGOs ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
ผลสัมฤทธิ์
- การพิจารณาอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของ NGOs ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นไป
อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ส่งผลให้
NGOs ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานสามารถ
เป็นหุ้นส่วนที่สาคัญของไทย โดยใช้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของ NGOs ในการร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมนโยบายการเป็นศูนย์กลางการประชุมและ
องค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค (Geneva of Asia)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์
สนธิสัญญา
เพือ่ พัฒนาฐานข้อมูลสนธิสัญญาและเพื่อเผยแพร่
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของสนธิสัญญา
(กองสนธิสัญญา)
ในด้านต่าง ๆ
ผลลัพธ์
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย)
วีดิทัศน์ Motion Graphic เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสนธิสัญญา ได้รับการผลิตแล้วเสร็จโดย
สมบูรณ์
ผลสัมฤทธิ์
1. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และมีความ
เข้าใจในภารกิจของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานต่าง ๆ มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา อันจะ
ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาความตกลงกับต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณปี พ.ศ. 2563
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนากับมิตร
ประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมความสัมพันธ์
กับมิตรประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ฐานข้อมูล
และองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ
วงเงิน
100,000 บาท
(เบิกจ่ายจริง 100,000
บาท)

ไตรมาส 1-2
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล
สนธิสัญญา
(กองสนธิสัญญา)
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนธิสัญญา
เพื่อช่วยให้การค้นคว้าของกระทรวงฯ และ
หน่วยงานภายนอก รวมถึงสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลฯ ได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
มีเว็บไซต์ฐานข้อมูลสนธิสัญญาอันใหม่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้การใช้งานสะดวก มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
1. ได้นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการแก่ประชาชน และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
รวมทั้งมีความปลอดภัยและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานต่าง ๆ และสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลสนธิสัญญาได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสนธิสัญญาเพิ่มมากขึ้น

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณปี พ.ศ. 2563
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับมิตร
ประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมความสัมพันธ์
กับมิตรประเทศและ
องค์การระหว่าง
ประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ
วงเงิน
500,000 บาท
(เบิกจ่ายจริง 500,000
บาท)

ไตรมาส 1-2
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4. สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีด
ความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/
องค์กร และประชาชนไทย
เพื่อให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่สาคัญ สามารถปรับตัวต่อ
ความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อโครงการ
โครงการสร้างความตระหนักรู้และ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
(กรมสารนิเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
รายงานความคืบหน้า
ผลลัพธ์
ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงบทบาท ภารกิจ
และการดาเนินการของไทยในมิติต่าง ๆ ในกรอบ
อาเซียนโดยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีรูปแบบการ
นาเสนอที่น่าสนใจ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์/สื่อวิทยุ /สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
ผลสัมฤทธิ์
สาธารณชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์
และสร้างการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชนเพื่อขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน
(กรมสารนิเทศ)

การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือพหุภาคี การส่งเสริมบทบาท
ไทยในสหประชาชาติ : การประชุม
สมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations
Environment Assembly –
UNEA) สมัยที่ 5 ส่วนที่ 9
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์
2564 ผ่านระบบออนไลน์
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
ผลิตและเผยแพร่สื่อในรูปแบบสกู๊ปประชาสัมพันธ์
infographic และกิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ และการดาเนินการของไทยในมิติต่าง ๆ ใน
กรอบอาเซียนโดยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีรูปแบบ
การนาเสนอที่น่าสนใจ เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และ
สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
ผลสัมฤทธิ์
สาธารณชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

3,000,000

9 มีนาคม 2564
– 30 กันยายน
2564

ในปี 2564 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ค่าใช้จ่ายในการเจรจา วันที่ 22 – 23
(UN Environment Programme: UNEP) จัดการ
และการจัดประชุม กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN
นานาชาติ
Environment Assembly: UNEA) สมัยที่ 5 ผ่าน
ระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2564
ซึ่งกระทรวงฯ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม
ของไทย ติดตามทิศทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมใน
เวทีระหว่างประเทศ และผลักดันประเด็นที่เป็น
ผลประโยชน์ของไทย

- 149 -

แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
1. รับทราบทิศทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในเวที
ระหว่างประเทศ
2. ผลักดันให้เอกสารที่จะมีการหารือในกรอบ
UNEP และ UNEA มีประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญ
และสอดคล้องกับท่าทีของไทย
ผลสัมฤทธิ์
1. เสริมสร้างบทบาทของไทยใน UNEA และ UNEP
ให้มีสถานะและเป็นที่ยอมรับในเวทีสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
2. ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการหารือเพื่อ
ยกระดับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยให้
สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานและมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีระหว่างประเทศ

การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการภารกิจการทูต
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Green Diplomacy)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

จัดจ้าง จนท. โครงการ Green Diplomacy
ดาเนินงานสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ
ให้กับสาธารณชนในวงกว้าง เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ การจัดทาเนื้อหา
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook : SDGs สร้าง
ด้วยกัน และผ่านการจัดรายการ “SDGs สร้าง
ด้วยกัน” ทางวิทยุสราญรมย์ รวมถึงการดาเนิน

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาควิชาการ เพื่อบูรณาการและเผยแพร่ประเด็น
สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในการดาเนินงานได้แก่ โครงการ SDGs
Game Fest ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จากัด และบริษัท ทรู ดิจิตัล พลัส จากัด จัดการ
แข่งขันการออกแบบและพัฒนาเกมส์ออนไลน์ที่
นาเสนอและมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้แทนกรมองค์การฯ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ผลลัพธ์
1. ประชาสัมพันธ์การประชุมที่เกี่ยวข้องในประเด็น
สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืน ผ่าน Social Media
(facebook.com/sep4sdgs)
2. จัดรายการวิทยุสราญรมย์ “SDGs สร้างด้วยกัน”
จานวน 14 ตอน โดยนาเสนอสาระ ความรู้ และ
รูปแบบการขับเคลื่อนเป้าหมายวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนของภาคส่วนต่างๆ ในมิติใหม่ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3. มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ SDGs
Game fest รวม 75 ทีม โดยที่ไม่จากัดอายุ
จึงมีผู้สนใจเข้าร่วมหลากหลายช่วงอายุ ทั้งเยาวชน
วัยทางาน ผู้สูงอายุ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
4. ผู้ติดตามและรับชมทั้งทาง Facebook และ
รายการวิทยุ ให้ความสนใจแสดงข้อคิดเห็นใน
ประเด็นการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงบางกลุ่มสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทีก่ รมองค์การฯ ประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์
1. สาธารณชนเกิดความตระหนักรู้ และให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายตามวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและ
ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
2. มีการต่อยอดนาเกมที่ชนะเลิศการแข่งขันใน
โครงการ SDGs Game Fest ไปผลิตเป็นเกม
ออนไลน์จริงและจะนาไปแสดงในงาน Thailand
Game Show 2022 และจะขยายผลนาเกมนี้ไป
เผยแพร่ในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกระทรวง
การต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการพัฒนาของไทย
ให้สอดคล้องกับทิศทางและมาตรฐานการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานไทยเพื่อ
ยกระดับและบทบาทของไทยใน
กรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ /
จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็น
การเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดน
ไทย – กัมพูชา
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการเก็บกู้
ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อไทย
สามารถดาเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย ภายในปี 2566
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กรมเอเชียตะวันออก และกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาประเด็นการเก็บกู้ระเบิด
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ผลสัมฤทธิ์
ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ปัญหาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดน ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนสูง ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดภายในประเทศให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศและการดาเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานสากล (standard)
และรักษาเกียรติภูมิและสถานะ (status) ของไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
22 กุมภาพันธ์
2564
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ชื่อโครงการ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานไทยเพื่อ
ยกระดับและบทบาทของไทยใน
กรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ /
จัดการประชุมเตรียมการเพื่อกาหนด
ท่าทีไทยสาหรับประเด็นความ
มั่นคงทาง ไซเบอร์ในกรอบ
สหประชาชาติ (Cyber Security)
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
วัตถุประสงค์
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดท่าทีไทย
สาหรับประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ในกรอบ
สหประชาติ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานการ
ประชุม Open-ended Working Group (OEWG)
on Developments in the Field of Information
and Telecommunications in the Context of
International Security
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงกลาโหม สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น และแบ่งปัน
แผนการดาเนินการเพื่อกาหนดท่าทีไทยในเรื่อง
ความมั่นคงทางไซเบอร์
ผลสัมฤทธิ์
ไทยได้มีบทบาทในการเข้าร่วมเจรจาและผลักดัน
ประเด็นที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์ในเวทีสหประชาชาติ ซึง่
เป็นการรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคง

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
3 มีนาคม 2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

(security) ของไทย รวมทั้งย้าความมุ่งมั่นของไทย
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ และบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (standard) โดยการหารือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อกาหนด
บทบาทและท่าทีไทยในเวทีสหประชาชาติในเรื่องนี้
เป็นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีพลัง (synergy)
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานไทยเพื่อ
ยกระดับและบทบาทของไทยใน
กรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ
/ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรัฐ
ภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์
(Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons – TPNW)
ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันหารือและเตรียมการในประเด็นด้าน
สารัตถะของสนธิสัญญาฯ และพิธีการ
(procedure) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมฯ
ผลลัพธ์
หน่วยงานของกระทรวงฯ ได้แก่ กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก
คณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา ได้ร่วมหารือและ
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับท่าทีไทยกับรัฐภาคี
อื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์
ไทยได้แสดงบทบาทนาในฐานะประเทศสมาชิก
TPNW Core Group ของสนธิสัญญาฯ เพื่อ

30 มีนาคม 2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลักดันพัฒนาการด้านการลดอาวุธนิวเคลียร์ อัน
เป็นการแสดงถึงเกียรติภูมิและสถานะ (status)
ของไทยจากบทบาทของไทยในการผลักดันประเด็น
ด้านการลดอาวุธนิวเคลียร์ในเวทีระหว่างประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นผลประโยชน์
โดยตรงต่อไทยด้านความมั่นคง (security) ใน
ฐานะรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและรัฐผู้
เก็บรักษาสนธิสัญญาสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty –
SEANWFZ) รวมทั้งเป็นการแสดงความพร้อมใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการ
ลดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การดาเนินการตามมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ (standard)
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานไทยเพื่อ
ยกระดับและบทบาทของไทยใน
กรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
หารือในประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ในกรอบ
สหประชาชาติ เพื่อจัดทาร่างเอกสาร
ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ประเด็นการจัดทาบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ
ตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

8-12 มีนาคม
2564
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ชื่อโครงการ
/ เข้าร่วมการประชุม Third
substansive session ของ
OEWG on Developments in
the Field of Information and
Telecommunications in the
Context of International
Security ในรูปแบบ hybrid
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
กรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนถาวร
ณ นครนิวยอร์ก ร่วมหารือ รับฟัง และประมวล
วิสัยทัศน์ของประชาคมระหว่างประเทศในประเด็น
ความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยผู้แทนไทยได้ร่วมกล่าว
ถ้อยแถลงเพื่อแสดงท่าทีในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุม
สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรายงานการประชุมร่วมกัน
ได้โดยฉันทามติ ซึ่งรวมถึงประเด็นบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
ผลสัมฤทธิ์
ไทยได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมระหว่างประเทศ
ในประเด็นด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงสถานะและเกียรติภูมิ (status) ของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของไทยและเป็นการย้าถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและบรรทัด
ฐานระหว่างประเทศ (standard) เรื่องความมั่นคง
ทางไซเบอร์ ทั้งนี้ การติดตามพัฒนาการและชี้แจง
ท่าทีในเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
นโยบายของไทยด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งเป็น
ประเด็นใหม่ (emerging issue) และมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสาคัญอย่างมากต่อการ

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน 135,740
บาท

วันที่ 3 มีนาคม
2564

ดาเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (security) ของ
ไทย นอกจากนี้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญ (Critical Infrastructure) ยังส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability)
ด้วยเช่นกัน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกรอบ การจัดเสวนาในหัวข้อ “Women in Leadership :
สหประชาชาติ : การจัดกิจกรรม Achieving an equal future in a COVID -19
งาน International Women’s Day World” เพื่อเน้นการเสริมบทบาทของสตรีและ
เด็กหญิงทั่วโลกให้มีโอกาสเท่าเทียมในการฟื้นฟูจาก
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)
วิกฤติ COVID-19 โดยเชิญผู้รว่ มเสวนาจาก UN
Women สภาเด็ก สถานพยาบาลของรัฐ และ
ภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเเง่มุม
ต่าง ๆ
ผลลัพธ์
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานการส่งเสริม
สิทธิสตรีของไทยแก่ผู้เข้าร่วมชมการเสวนา โดยมี
ผู้แทน สอท. สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา
ประมาณ 150 คน และผู้เข้าชมทาง facebook
live กว่า 3,100 คน
ผลสัมฤทธิ์
สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
ภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับสิทธิสตรีแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
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ชื่อโครงการ
โครงการจัดการสัมมนาเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
(กองพัฒนาฯ)
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

แผนงานยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ระหว่างประเทศ
ของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่
โครงการที่ 5
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทย
โครงการส่งเสริมการ
เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับความรู้และมีความ
ดาเนินงาน
เข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การต่างประเทศของ
กฎหมายภายในของไทยให้มีประสิทธิภาพและมี
ไทยอย่างมีเอกภาพ
มาตรฐานเป็นสากล
และบูรณาการ
ผลลัพธ์
กิจกรรม
จัดการประชุมเสวนาสาหรับข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการดาเนินงาน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง การต่างประเทศของ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ กรอบการทางาน ไทยอย่างมีเอกภาพ
ด้านกฎหมายในคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง
และบูรณาการ
ประเทศ (ILC) บทบาทของไทยใน ILC และหัวข้อ
งบรายจ่ายอื่น
ประเด็นกฎหมายที่ไทยควรนาเสนอในกรอบ
ค่าใช้จ่ายในการ
การทางานของ ILC
ส่งเสริม
ความเข้าใจด้านการ
ผลสัมฤทธิ์
ต่างประเทศ
1. ได้ระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายระหว่าง
ต่อสาธารณชน
ประเทศที่มีพัฒนาการใหม่ ๆ และส่งผลกระทบต่อ
วงเงิน
สิทธิประโยชน์ของไทย เช่น ปัญหาการเพิ่มสูงขึ้น
100,000 บาท
ของระดับน้าทะเล หลักการประติบัติที่เป็นธรรม
และเท่าเทียมในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ (เบิกจ่ายจริงต่ากว่า
50,000 บาท)
และกฎหมายระหว่างประเทศกับการรับมือกับ

ตลอดปี
งบประมาณ
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
สถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการเตรียมประเด็นที่ผู้สมัครของไทย อาจใช้ผลักดัน
เป็นส่วนหนึ่งของวาระการพิจารณาของ ILC ต่อไป
2. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางานของ ILC เพิ่มขึ้น
ดาเนินการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนให้แก่ผู้สมัคร
ของไทยในการเลือกตั้งตาแหน่งสมาชิก
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (ILC)

ชื่อหมวดงบประมาณ/
วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 160 ผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
(แผนย่อย Status/ มีสถานะและเกียรติภูมิ) ไตรมาสที่ 2/2564
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

เป้าหมาย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิอานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น
1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
กลุ่มข้อเสนอโครงการ :
- การส่งเสริมความนิยมภาพยนตร์ไทยในรัฐอินเดีย
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ ตอนใต้ (สกญ. ณ เมืองเจนไน) โดยนาภาพยนตร์ไทย
ไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความนิยม เข้าร่วมฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ณ
เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ
ไทยในต่างประเทศ
เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฎกะ และเชิญชวนให้ผู้สร้าง
และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ประเทศไทย
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภาพยนตร์ในอินเดียพิจารณามาถ่ายภาพยนตร์ที่ไทย
และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
ภารกิจตามสถานการณ์การ
ถือเป็นเครื่องมือ Soft power ในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ ยุคหลัง COVID-19
- การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 55 ปี ความสัมพันธ์ไทย – เปรู (สอท. ณ
กรุงลิมา) โดย สอท.ฯ ร่วมกับมหาวิยาลัย San Marcos
จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้รับชมได้ตระหนักรู้และมี
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยอันจะนาไปสู่ความนิยมไทย
และเป็นโอกาสในการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด-19
ต่อไป

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ/
วงเงิน 73,000 บาท
(เบิกจ่าย 72,164.43 บาท)

ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ/
วงเงิน 110,000 บาท
(เบิกจ่าย 108,693.30
บาท)

ไตรมาสที่ 2
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทย : โครงการด้านการทูต
วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความนิยม
ไทยในต่างประเทศ
(กรมสารนิเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- การจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและ
สนับสนุนให้ชุมชนไทยบริเวณไทยทาวน์เข้าร่วม
เทศกาล Lunar Festival (สกญ. ณ นครซิดนีย์)
เป็นโอกาสในการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการที่มีอัตลักษณ์
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ซึง่
ส่งผลให้ธุรกิจซบเซา

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ/
วงเงิน 150,000 บาท
(เบิกจ่าย 148,743 บาท)

ไตรมาสที่ 2

1. โครงการจัดงานเสวนาด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 New Normal : New
Coolture in Digital Age
รายละเอียดโดยสังเขป
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้มี
ประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารใน
ยุคดิจิทัล และกลุ่มผู้มีอิทธิพลบน Social Media
(Influencer - อินฟลูเอนเซอร์) ในด้านต่าง ๆ เช่น วิถี
ชีวิต แฟชั่น การท่องเที่ยว ภาพยนตร์ ดนตรี และกีฬา
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมสามารถรักษา
กระแสและส่งเสริมความนิยมไทย ตลอดจนส่งเสริม
ภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกาล
และทันต่อกระแสโลก ขยายผลนาไปสู่การนาไป
ปฏิบัติต่อไป

งบรายจ่ายอื่น
(งบเชื่อมั่นฯ)
200,000 บาท

23 กุมภาพันธ์
2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
(งบเชื่อมั่นฯ)
298,180 บาท

3 และ 10
มีนาคม 2564

ผลลัพธ์
ได้รับทราบข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้มีประสบการณ์
ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล และ
กลุ่มผู้มีอิทธิพลบน Social Media (Influencer อินฟลูเอนเซอร์) ในด้านต่างๆ และสื่อมวลชน เพื่อ
นาไปปรับปรุงแผนงานการเผยแพร่วัฒนธรรมและ
เสริมสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ ให้สามารถ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในด้านอื่น ๆ ด้วย
ผลสัมฤทธิ์
1. การดาเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมและการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อดิจิทัลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. ได้กระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
2. โครงการศึกษาดูงาน "เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา"
รายละเอียดโดยสังเขป
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดาเนินงานด้านการทูต
วัฒนธรรมต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม การเดินทาง
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ไปต่างประเทศยังไม่สามารถกระทาได้ตามปกติ
กระทรวงการต่างประเทศจึงใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสาคัญของการดาเนินงาน
ด้านการทูตวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาเรียนรู้จาก
สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์และรับฟังการบรรยาย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ภายในประเทศ โดยเฉพาะกับสื่อมวลชนไทยและ
ต่างประเทศซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ใน
ประวัติศาสตร์ ความเข้าใจงานด้านการทูตวัฒนธรรม
และการสร้างความนิยมไทยความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยในรูปแบบใหม่ ๆ ในวงกว้าง รวมถึงสามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้อีกทางหนึ่ง
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมมีความรู้และความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างงานด้านการต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ผลสัมฤทธิ์
เกิดการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ
การดาเนินภารกิจในการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับนานา
ประเทศ : โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น
มีนาคม 2563 –
เป็นการจัดพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษ จานวน 3,000
ค่าใช้จ่ายในการ
มกราคม 2564
เล่ม เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร
ปกป้องและเชิดชู
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นพระราชพิธี สถาบันพระมหากษัตริย์
บรมราชาภิเษกเบื้องปลาย โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
352,030.- บาท
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
ผลลัพธ์
(กรมสารนิเทศ)
มอบหนังสือให้ สอท./สกญ. นาไปใช้ประโยชน์ และ
มอบให้คณะทูต สื่อต่างประเทศ หน่วยงานราชการ
และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลสัมฤทธิ์
ทาให้กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศและชาวต่างประเทศ
ในไทยเข้าใจบทบาทและคุณูปการของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติและช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิของไทย
ในระดับสากล
การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ผลลัพธ์
2564-2567
ร่วมมือพหุภาคี การส่งเสริมบทบาท – กรมองค์การระหว่างประเทศให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ไทยในสหประชาชาติ : การเสนอ
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอ
ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ (1) โนรา
จับต้องไม่ได้ของไทยกับ UNESCO (2) สงกรานต์ในประเทศไทย และ
(3) ต้มยากุ้ง เพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดก
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(Representative List of the ICH of Humanity)
กับ UNESCO ภายใต้อนุสั ญญาว่าด้ว ยการสงวน
รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage หรืออนุสัญญา UNESCO 2003)
นอกจากนี้ กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะคณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจา UNESCO สนับสนุนการ
ดาเนินการในการผลักดันการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
- การเสนอโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้มีกาหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญาฯ ในเดือนธันวาคม 2564
- การขึ้นทะเบียนจะเป็นการเสริมสร้างความภูมิใจ
ในมรดกวัฒนธรรมแก่ประชาชนชาวไทย ส่งเสริม
การอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่โดดเด่นสืบเนื่องมายาวนาน และสามารถ
ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ
การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือพหุภาคี การส่งเสริมบทบาท
ไทยในสหประชาชาติ : การเสนอ
กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
กับ UNESCO
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
- ไทยมีกาหนดจะเสนอเรื่องการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่า
แก่งกระจาน (KKFC) เป็นมรดกโลก ในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก (WHC) สมัยสามัญ ครั้งที่ 44
ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
แห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.)
และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะ
คณะผู้แทนถาวรไทยประจา UNESCO ร่วมสนับสนุน
การดาเนินการในการผลักดันการขึ้นทะเบียนร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
ผ่านการชี้แจงข้อมูลการดาเนินงานและพัฒนาการ
ของไทย และขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก
WHC 20 ประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจัง
และจริงใจ ของไทยในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์
-ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิก WHC ยืนยันการสนับสนุน
การขอขึ้นทะเบียน KKFC เป็นมรดกโลกของไทย
จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน (ประธานการประชุมฯ)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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2. ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือ
ทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตร
รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมี
สถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ
ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน
รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย

ชื่อโครงการ

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศต่าง ๆ: การเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 ปี คสพ. ทางการทูต
ไทย – แคนาดา
(กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
อียิปต์ บาห์เรน และกัวเตมาลา และประเทศที่มีท่าที
เชิงบวกและน่าจะสนับสนุนไทยด้วยดี ได้แก่
เซนต์คิสต์และเนวิส บราซิล สเปน และรัสเซีย
-การดาเนินการขอรับการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนฯ
ของไทยมีทิศทางและยุทธศาสตร์ชัดเจน และมีการ
บูรณาการการดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วย
ราชการไทยในประเทศ (กต. และ ทส.) และสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
ผลลัพธ์
รนรม./ รมว.กต. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาส
เริ่มต้นกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คสพ.
ทางการทูตไทย – แคนาดา ณ ทาเนียบ ออท.แคนาดา/
ปทท. โดยได้กล่าวสุนทรพจน์ย้าความพร้อมเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ความร่วมมือในบริบทของสถานการณ์โควิด-19
การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนา BCG Economy
ผลสัมฤทธิ์
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คสพ. และ
ความร่วมมือไทย – แคนาดาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
(2) ส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ ปทท. ในภาคส่วนต่าง ๆ
ของแคนาดา
(3) เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือไทย-แคนาดา
ในมิติต่าง ๆ

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-

24 มี.ค. 2564
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ชื่อโครงการ
การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการส่งเสริมบทบาท
ไทยในการเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่
ของหน่วยงานระดับภูมิภาคของ
สหประชาชาติ / การประชุม
เตรียมการด้านสารัตถะ สาหรับการ
ประชุมคณะกรรมาธิการประจาปี
ของ เอสแคป สมัยที่ 77
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ในปี 2564 เอสแคปกาหนดจัดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ
ค่าใช้จ่าย
สมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 ณ
ในการดาเนินภารกิจ
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ร่วมกับการ ยุทธศาสตร์พหุภาคี
จัดประชุมผ่านระบบทางไกล ในการนี้ กระทรวงฯ
และประเด็นระหว่าง
จัดการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะ เพื่อขอรับข้อมูล
ประเทศที่สาคัญ
ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง สาหรับประกอบ
การจัดทาคากล่าวเปิดการประชุมฯ ของนายกรัฐมนตรี
และถ้อยแถลงในนามประเทศ และร่วมหารือเพื่อ
กาหนดท่าทีและผลักดันการมีบทบาทของหน่วยงาน
ไทยในห้วงการประชุมฯ โดยเฉพาะการนาเสนอการ
ดาเนินงานของไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาด
และแนวทางการฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมภายหลัง
วิกฤต ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมฯ ในปีนี้
“Building back better from crises through
regional cooperation in Asia and the Pacific”
อีกทั้ง ในปีนี้ ไทยเสนอร่างข้อมติ เรื่อง “Regional
cooperation to address the socio-economic
effects of pandemics and crises in Asia and
the Pacific” (ซึ่งเป็นเพียงข้อมติเดียวในการประชุมฯ
ปีนี้) โดยมุ่งนาเสนอหลักการปฏิญญาฯ หลักการกรุงเทพฯ
ว่าด้วยการดาเนินการด้านสุขภาพตามกรอบปฏิญญา
เซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติปี ค.ศ. 2015 –
2030 และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ –
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่สร้างความสมดุลและยั่งยืน

30 มีนาคม
2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
1. รับทราบข้อมูลดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการรับมือและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
สาหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคากล่าวเปิด
การประชุมฯ ของ นรม. และถ้อยแถลงในนามประเทศฯ
2. รับทราบสรุปสาระสาคัญของการประชุมคณะกรรมการ
สาขาต่าง ๆ ภายใต้เอสแคปจากหน่วยงานที่เป็นผู้
ประสานงาน (focal point)
3. หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบสาระสาคัญ รูปแบบ
การประชุมประจาปีฯ และการมีบทบาทกล่าวถ้อย
แถลงในการประชุมรายคณะกรรมการฯ ภายใต้
เอสแคป
ผลสัมฤทธิ์
1. การนาเสนอการดาเนินงานของไทยในการรับมือ
กับสถานการณ์แพร่ระบาด และนาเสนอวิสัยทัศน์
แนวทางการฟื้นฟูที่กลับมาให้ดีกว่าเดิมและยั่งยืน
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว
และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ภัยพิบัติในอนาคต
2. หน่วยงานไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์
ในการประชุมภายใต้กรอบเอสแคป มีสถานะและเป็น
ที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ
โครงการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG Diplomacy) :
การเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific
Forum on Sustainable
Development (APFSD) ครั้งที่ 8
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การประชุม APFSD ครั้งที่ 8 จัดขึ้นแบบไฮบริด
ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Sustainable and resilient
recovery from the coronavirus disease (COVID-19)
pandemic in Asia and the Pacific” โดยไทยมี
บทบาทที่สาคัญ ดังนี้
- รอง นรม./รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลงผ่านการบันทึก
วีดิทัศน์ในช่วงพิธีเปิด เน้นย้า (1) การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเปลี่ยนรูปโดยใช้ Homegrown
development approaches เช่น ไทยที่น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการบรรลุ SDGs (2) การลดความเหลื่อมล้าที่เกิด
จากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค New Normal
และ (3) การส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
ในช่วงโควิด-19 ต่อไป รวมถึงการขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy ของไทย
- อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลง
ในนามประเทศไทยต่อที่ประชุม ระบุถึงผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการดาเนินการ
ของไทยเพื่อรับมือกับวิกฤติดังกล่าวผ่านระบบสาธารณสุข
ที่เข็มแข็งและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และย้า
ความสาคัญของการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับมนุษย์
และการขยายฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปยังทุกภาคส่วน โดยที่ไทยจะนาเสนอรายงาน

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
โครงการภารกิจ
การทูตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG Diplomacy)
(ไม่ใช้งบประมาณ)

22-26
มีนาคม 2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
การทบทวนการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจ (Voluntary National
Review: VNR) ต่อที่ประชุม High-level Political
Forum (HLPF) ณ นครนิวยอร์ก ในปีนี้
- กรมองค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน
2 รายการ ได้แก่ (1) Transformative Models to
Build Back Better: Thailand’s approach to a
resilient, inclusive, and sustainable COVID
recovery เพื่อย้าความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ที่เป็นของตนเองในการฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมหลัง
โควิด-19 โดยมี ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษา
กระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงาน และมีผู้เสวนา
จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
Japan International Cooperation Agency (JICA)
และ (2) Volunteering as a Transformative Strategy
for the Decade of Action ร่วมกับ UN Volunteers
(UNV) ซึ่งกิจกรรมทั้งสองมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังและ
ผู้รับชมผ่าน Facebook Live รวมกว่า 1,000 คน
ผลลัพธ์
- ที่ประชุมรับทราบถึงการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของไทย

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลสัมฤทธิ์
- การส่งเสริมสถานะและบทบาทด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของไทยในเวทีต่างประเทศ

การดาเนินภารกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือพหุภาคี การส่งเสริมบทบาท
ไทยในสหประชาชาติ : โครงการ
จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

ผลลัพธ์
- UNESCO ริเริ่มโครงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานของ
UNESCO ของรัฐสมาชิกเมื่อปี 2499 เพื่อยกย่องบุคคล/
เหตุการณ์สาคัญในอดีตที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของ UNESCO โดยรัฐสมาชิกต้องวางแผน
กิจกรรมการ เฉลิมฉลองและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ
- การเสนอให้วันที่ 6 พ.ค. 2566 เป็นวาระครบรอบ
100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมี
พระกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จึงร่วมกับ ม. ธรรมศาสตร์
(มธ.) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และกองทุนการ
กุศล (กว.) เตรียมการเสนอพระนามให้ UNESCO
ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณ
เป็นบุคคลสาคัญของโลกในปี 2566 พร้อมจัดทา

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- 173 โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติฯ
- กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมเสนอแผนการจัด
กิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติฯ ในต่างประเทศ
ได้แก่ กิจกรรมที่สานักงานใหญ่ UNESCO กรุงปารีส
และสานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จานวน
6 กิจกรรม ระหว่างปี 2565-2566 อนึ่ง มธ. จะจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจที่มหาวิทยาลัย
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบุให้สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ผลสัมฤทธิ์
- การเสนอให้ UNESCO รับรองการฉลองครบรอบ
100 ปี วันประสูติฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ UNESCO
กาหนด โดยได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส
สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยจะ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร UNESCO
สมัยที่ 211 ระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2564 เพื่อ
เสนอ UNESCO General Conference (GC) รับรอง
ต่อไป
- มีการเฉลิมฉลองและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ส่งผลให้สาธารณชนและนานาชาติรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาการ
เข้าถึงการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของ UNESCO และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริม
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ให้มีการเผยแพร่พระกรณียกิจต่อสาธารณชน
ทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น
3. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและ
กลุ่มข้อเสนอโครงการ :
- การมอบสิ่งของบริจาคที่จาเป็นแก่แรงงานอพยพ
ทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ การสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ ชาวกัมพูชาที่มาจากประเทศไทย โดย สอท. ณ กรุง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมนุษยธรรม
ชุมชนในประเทศเพื่อนบ้านและ
พนมเปญ ร่วมกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทย
แก่มิตรประเทศ
มิตรประเทศ
มอบสิ่งของบริจาคให้ที่ศูนย์กักตัว จ. บันทายมีชัย เพื่อ
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในทุก
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ระดับ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาคเอกชนไทย
ประเทศเพื่อนบ้าน และค่าใช้จ่ายใน ซึ่งเข้าไปทาการค้าและการลงทุนในกัมพูชาเป็น
การดาเนินภารกิจตามสถานการณ์ จานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงด้านการ
ต่างประเทศ
- การมอบเงินบริจาคแก่สมาคมผู้ป่วยยากไร้
นครโฮจิมินห์ (สกญ. ณ นครโฮจิมินห์) เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ชาวเวียดนามในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรค
ต้อกระจก ผู้ป่วยโรคหัวใจ และกิจกรรมสาธารณกุศล
อื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทนาของไทยในฐานะ
ประเทศผู้ให้และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย
กับเวียดนามในทุกระดับ
- การมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โดยการแปรรูปอาหารด้วยวิธีอบแห้งจากพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน (สอท. ณ กรุงดาการ์)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน/
วงเงิน 500,000 บาท
(เบิกจ่ายแล้ว
32,453.31 บาท และ
ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินโครงการ)

มี.ค. 2564

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน/
วงเงิน 300,000 บาท
(เบิกจ่าย 100,000
บาท)

ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง

ไตรมาสที่ 2
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

โดยมอบเงินให้แก่ชุมชน Keur Moussa เพื่อนาเงินไป ด้านการต่างประเทศ/
ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการดาเนิน
วงเงิน 72,232 บาท
โครงการเพื่อแปรรูปอาหารในท้องถิ่นที่มีเกินความ
(เบิกจ่าย 72,232
ต้องการของตลาดชุมชน เพื่อให้ชุมชน Keur Moussa
บาท)
มีอาหารสารอง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขาย
อาหารแปรรูป ส่งผลให้หน่วยงานเซเนกัลและชาวเซเนกัล
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
- การมอบข้าวไทยและผลิตภัณฑ์อาหารของไทย
ภารกิจตามสถานการณ์
ให้แก่สหพันธ์ธนาคารอาหารเช็ก (สอท. ณ กรุงปราก)
การเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาไปมอบให้แก่ชาวเช็กที่ได้รับผลกระทบจาก
ด้านการต่างประเทศ/
สถานการณ์ COVID-19 และผู้ขาดแคลนอาหารใน
วงเงิน 12,000 บาท
เช็ก ส่งผลให้หน่วยงานเช็กและชาวเช็กมีทัศนคติที่ดี
(เบิกจ่าย 11,198.25
ต่อประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
บาท)
ระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
- การช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมกับองค์กร Saint
ภารกิจตามสถานการณ์
Vincent de Paul Society (สอท. ณ กรุง
การเปลี่ยนแปลง
แคนเบอร์รา) โดยองค์กร St. Vincent de Paul
ด้านการต่างประเทศ/
Society ได้นาสิ่งของที่ สอท.ฯ ทีมประเทศไทย และ วงเงิน 25,000 บาท
ชุมชนชาวไทยในกรุงแคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง
(เบิกจ่าย 24,316.12
ร่วมบริจาค ไปแจกจ่ายให้แก่คนยากไร้ในกรุง
บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2
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ชื่อโครงการ

โครงการมอบเงินช่วยเหลือแก่มิตร
ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่
กัวเตมาลาและฮอนดูรัสกรณี
ประสบภัยพิบัติพายุเฮอริเคน Eta
และ Iota (ม.ค. 64) และฟิจิใน
กรณีพายุไซโคลน Yasa (ก.พ. 64)
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบ
ภัยพิบัติ

4. รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งใน
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก
และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัด
ประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศ
ที่สาคัญของภูมิภาค

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
แคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ความมีน้าใจของคนไทยในออสเตรเลีย
ผลลัพธ์
– รัฐบาลไทยมอบเงินให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล
ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ 3 ประเทศ ได้แก่
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และฟิจิ
ผลสัมฤทธิ์
– การส่งเสริมความรู้สึกอันดีระหว่างระหว่างไทยกับ
มิตรประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมบทบาทของไทยใน
การดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการเป็นประเทศผู้บริจาค
(donor country) ของไทย และ
ปูทางสาหรับการหาเสียงของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือแก่มิตร
ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
วงเงิน 960,250 บาท

ม.ค. – ก.พ.
2564
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5. ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่คนไทย พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัล
หรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล
รวมถึงมีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทใน
องค์กรระหว่างประเทศ

ชื่อโครงการ

การดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุ
ภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ : โครงการการรณรงค์หา
เสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั้งของ
ไทยในองค์การระหว่างประเทศ
(กรมองค์การระหว่างประเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
– กรมองค์การระหว่างประเทศบูรณาการการดาเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อขอรับการสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งของ
ไทยในกรอบต่าง ๆ ดังนี้
(1) เลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชีย
และแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative
Organization – AALCO) วาระปี ค.ศ. 2020 – 2024
(ยังไม่มีกาหนดการเลือกตั้ง)
(2) สมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(UN Commission on Crime Prevention and
Criminal Justice – CCPCJ) วาระปี ค.ศ. 2022 –
2024 (มีกาหนดเลือกตั้งในการประชุมคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)
ในวันที่ 20 เมษายน 2564)
(3) สมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การ เพื่อการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของ
ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Entity for Gender
Equality and the Empowerment of Women –
UN Women) วาระปี ค.ศ. 2022 – 2024

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
(มีกาหนดเลือกตั้งในการประชุม ECOSOC ในวันที่
20 เมษายน 2564)
(4) สมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการของ
สหภาพสากลไปรษณีย์ (Council of Adminsitration
(CA) and Postal Operations Council (POC) of
the Universal Postal Union (UPU) วาระปี
ค.ศ. 2021 – 2024 (มีกาหนดเลือกตั้งในการประชุม
Universal Postal Congress สมัยที่ 27 ในเดือน
สิงหาคม 2564 ณ กรุงอาบิดจัน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์)
(5) สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ
(International Law Commission – ILC) วาระปี
ค.ศ. 2023 – 2027 (มีกาหนดเลือกตั้งในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 ณ นครนิวยอร์ก)
(6) สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Commission on International Trade
Law – UNCITRAL) วาระปี ค.ศ. 2022 – 2028
(มีกาหนดเลือกตั้งในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 ในเดือนพฤศจิกายน 2564
ณ นครนิวยอร์ก)
(7) สมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization –

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
IMO) กลุ่ม C วาระปี ค.ศ. 2022 – 2023
(มีกาหนดการเลือกตั้งในช่วงการประชุมสมัชชา IMO
ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2564
ณ สานักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร)
(8) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Human Rights Council – HRC) วาระปี ค.ศ.
2025 – 2027 (มีกาหนดการเลือกตั้งในช่วงการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 79
ในปี 2567 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
ผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงระหว่างประเทศของ
ไทยมีการบูรณาการ และเอื้อประโยชน์ต่อการได้รับ
เสียงสนับสนุนในกรอบการเลือกตั้งที่ไทยลงสมัคร
ซึ่งช่วยส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยให้เป็นที่
ยอมรับในเวทีโลก โดยไทยมีส่วนร่วมในการกาหนด
บรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดัน
ประเด็นสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อไทย
-ไทยได้รับการรับรองให้เป็นผู้สมัครของกลุ่มในกรอบ
การสมัคร CCPCJ วาระปี ค.ศ. 2022-2024 และ
UN-Women วาระปี ค.ศ. 2022-2024 รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

ให้เป็นผู้สมัครของอาเซียนในกรอบ HRC วาระปี
ค.ศ. 2025-2027
โครงการรณรงค์หาเสียงของไทยใน วัตถุประสงค์
แผนงานยุทธศาสตร์
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ดาเนินการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนให้แก่ผู้สมัครของ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ด้านประเด็นกฎหมาย
ไทยในการเลือกตั้งตาแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศ
(กองพัฒนาฯ)
กฎหมายระหว่างประเทศ (ILC)
โครงการที่ 3
ผลลัพธ์
โครงการส่งเสริม
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย)
1.จัดประชุมหารือแนวทางการรณรงค์หาเสียงสนับสนุน ความสัมพันธ์และ
การเลือกตั้งในตาแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ
ความร่วมมือกับมิตร
กฎหมายระหว่างประเทศ (ILC)
ประเทศและองค์การ
2.จัดทาแผ่นพับโฆษณาแนะนาประวัติและวิสัยทัศน์
ระหว่างประเทศ
ของผู้สมัครของไทย
กิจกรรม
3.จัดทาคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การลงสมัครตาแหน่ง ส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิก ILC ของผู้สมัครของไทย
และความร่วมมือกับ
4.จัดกิจกรรมพบหารือ/พูดคุยทางโทรศัพท์กับออท.
มิตรประเทศและ
ของประเทศที่ส่งผู้สมัคร เพื่อขอรับการสนับสนุนให้แก่
องค์การระหว่าง
ผู้สมัครของไทย จานวน 3 ครั้ง (ชิลี อิตาลี และสวีเดน)
ประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
งบรายจ่ายอื่น
1.ได้สนับสนุนให้บุคลากรไทยไปปฏิบัติงานในองค์การ ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
ระหว่างประเทศ
และการ
2.ได้ส่งเสริมให้นักกฎหมายระหว่างประเทศของไทย
จัดประชุมนานาชาติ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ ILC ซึ่งมีส่วนช่วยใน
วงเงิน
การให้ความเห็นปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวที
1,495,000 บาท
ต่าง ๆ อย่างมีน้าหนัก

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ตลอดปี
งบประมาณ
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวดงบประมาณ
/วงเงิน

3.ได้ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในการผลักดันวาระสาคัญ
โดยเฉพาะด้านกฎหมายระหว่างประเทศในสหประชาชาติ

(ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ในไตรมาสนี้)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
(แผนย่อย Synergy/มีพลัง) ไตรมาสที่ 2/2564
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการและดาเนินงาน 1. แผนงานประชุม/สัมมนาทาง
รายงานความก้าวหน้า
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ด้านการต่างประเทศของ
วิชาการ เพื่อเผยแพร่และจัดทา
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ ศูนย์ศึกษาและวิจัย
ส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านการ และรับข้อมูลความเห็นเพื่อนามาจัดทาข้อเสนอแนะ
การต่างประเทศ/
บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
ต่างประเทศ
เชิงนโยบายด้านการต่างประเทศให้ กต. ใช้เป็นข้อมูล
671,000.- บาท
ในการพิจารณากาหนดแนวทาง/นโยบายด้านการ
(เบิกจ่าย 150,800
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ ต่างประเทศของไทย
บาท)
วโรปการ)
ผลลัพธ์
การจัดการประชุมและสัมมนา จานวนอย่างน้อย 8 ครั้ง
1.1. โครงการจัดทารายงาน
ผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง
เพิ่มขีดความสามารถให้กระทรวงฯ ในการคิดเชิง
นโยบายการต่างประเทศของไทย วิเคราะห์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ในทศวรรษที่ 2020 (Thai Foreign พิจารณากาหนดแนวทาง/นโยบายการต่างประเทศ
Policy in the 2020s) ของศูนย์ ของไทย
ศึกษาการต่างประเทศ (ISC)
(ดาเนินการวันที่ 22 มีนาคม 2564)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
2564
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชน
ทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับ
การต่างประเทศ ในมิติต่าง ๆ ส่งเสริม
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถร่วมขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไก
การทูตเพื่อประชาชน และการทูตสาธารณะ

ชื่อโครงการ
1. แผนงานผลิตและเผยแพร่
เอกสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่และ
จัดทาข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

รายงานความก้าวหน้า
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
- เพื่อให้มีการหารืออย่างรอบด้านและสร้างองค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาและวิจัย
ด้านการทูตและการต่างประเทศของไทย
การต่างประเทศ/
ผลลัพธ์
443,000.- บาท
การจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารศึกษา และเอกสารทาง
(เบิกจ่าย
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วิชาการต่างๆ จานวนอย่างน้อย 5 เล่ม
1.1 96,000 บาท
วโรปการ)
ผลสัมฤทธิ์
1.2 139,100 บาท)
เพิ่มขีดความสามารถให้กระทรวงฯ ในการคิดเชิง
1.1 โครงการจัดทา / ผลิตเอกสาร วิเคราะห์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
วิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเด็น พิจารณากาหนดแนวทาง/นโยบายการต่างประเทศ
ระหว่างประเทศที่สาคัญในทศวรรษ ของไทย
2020 ของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
(ISC) ปีงบประมาณ 2564
(ดาเนินการวันที่ 4 มกราคม - 31
มีนาคม 2564)
1.2 จ้างพิมพ์รายงานประจาปี
2563 ของศูนย์ศึกษาการ
ต่างประเทศ (ISC) (ดาเนินการวันที่
4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
2. แผนงานการสร้างเครือข่ายและ รายงานความก้าวหน้า
ศูนย์ศกึ ษาและวิจัย
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานใน - เพื่อสร้างเครือข่ายในการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
การต่างประเทศ/
ลักษณะเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาและค้นคว้าวิจัยร่วมกัน
กับหน่วยงานที่มีลักษะเป็น Think Tank และสถาบัน
1,748,600.- บาท
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ การศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถนาข้อมูล (ไม่มีการเบิกจ่าย)
วโรปการ)
มาประมวลและวิเคราะห์เพื่อเสนอกระทรวงฯ ใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดแนวทาง/นโยบายกาต่างประเทศ
2.1 การเข้าร่วมประชุม Global
ของไทย
Center for Mekong Studies
(GCMS) Coordinator's Meeting ผลลัพธ์
ทาง webconference
การประชุมหารือและการเดินทางไปเยี่ยม/ทาความรู้จัก
(ดาเนินการวันที่ 14 มกราคม
กับหน่วยงาน Think Tank และสถาบันการศึกษา ทั้งใน
2564)
และต่างประเทศ จานวนอย่างน้อย 5 ครั้ง
2.2 การประชุมกับ Singapore
ผลสัมฤทธิ์
Institute of International Affairs เพิ่มขีดความสามารถให้กระทรวงฯ ในการคิดเชิง
(SIIA) ทาง webconference
วิเคราะห์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
(ดาเนินการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564) พิจารณากาหนดแนวทาง/นโยบายการต่างประเทศ
2.3 การประชุมกับ Institute of ของไทย
Strategic Studies Islamabad
(ISSI) ทาง webconference
(ดาเนินการวันที่ 12 มีนาคม 2564)
2.4 การประชุมกับ Thailand
Development Research
Institute (TDRI)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
2564
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ชื่อโครงการ
(ดาเนินการวันที่ 19 มีนาคม 2564)
โครงการจ้างผลิตและให้บริการ
จัดทาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กระทรวงฯ ได้ลงนาม เงินนอกงบประมาณ 29 มิถุนายน
สัญญาว่าจ้างกิจการค้าร่วม DGM สาหรับการจ้างผลิต 12,438,750,000 2563 และให้บริการจัดทาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
บาท
มิถุนายน 2570
ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการ outsource ให้เอกชนดาเนินการ
อย่างครบวงจร
(กรมการกงสุล)
- โครงการฯ ระยะที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการจัดทาหนังสือเดินทางไทยประชาชน อาทิ
สอดคล้องกับ ข้อ 3. นาเทคโนโลยี ลดระยะเวลา การรับคาร้อง/ ลดระยะเวลาการผลิต
เข้ามาใช้ประโยชน์ในการ
เล่มหนังสือเดินทาง/ลดค่าใช้จ่ายในการ endorse
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศใน หนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยการบันทึกข้อมูลหนังสือ
ทุกมิติและทุกระดับรวมถึง
เดินทางเล่มเดิมลงในเล่มใหม่โดยอัตโนมัติ/ การเปิด
การปรับปรุงการให้การบริการแก่ สานักงานหนังสือเดินทางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มเติม ทาให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสะดวกขึ้น/
และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
การให้บริการหนังสือเดินทาง โดยเครื่องรับคาร้องด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนามาใช้งานในประเทศไทย
เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพหนังสือเดินทางไทยให้มี
ความปลอดภัยและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เป็นไป
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- กิจการค้าร่วมฯ เริ่มผลิตและให้บริการจัดทาหนังสือ
เดินทางระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เป็นต้นมา
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลลัพธ์
(1) เวลาในการรับบริการยื่นคาร้องหนังสือเดินทาง
ลดลง
(2) ประชาชนได้รับหนังสือเดินทางเร็วขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
(1) หนังสือเดินทางไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง
(2) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
หนังสือเดินทาง
โครงการบัวแก้วสัญจร

ผลลัพธ์
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรมโครงการบัวแก้วสัญจร
ผลสัมฤทธิ์
ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจและความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ
และความเชื่อมโยงกับประชาชน

942,000 บาท

1 พฤศจิกายน
2563 – 30
กันยายน 2564

โครงการจัดทาวารสารวิทยุสราญรมย์ ผลลัพธ์
จัดพิมพ์และแจกจ่ายวารสารวิทยุสราญรมย์ 2 ฉบับ ๆ
(กรมสารนิเทศ)
ละ 5,000 เล่ม รวม 10,000 เล่ม
ผลสัมฤทธิ์
ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านดาร
ต่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ

645,400 บาท

9 กุมภาพันธ์
2564 – 9
กุมภาพันธ์ 2565

(กรมสารนิเทศ)
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ชื่อโครงการ
การส่งเสริมความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศต่อสาธารณชน :
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
ของสาธารณชนในด้านการต่างประเทศ
และบทบาทของไทย ในเวทีโลก
(การแถลงข่าวประจาสัปดาห์)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

กรมสารนิเทศจัดการแถลงข่าวประจาสัปดาห์
โดยอธิบดีกรมสารนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือแจ้งคาเตือนที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และชี้แจงประเด็นที่เป็น ที่
สนใจของประชาชน โดยเชิญสื่อมวลชนมารับฟังที่
กระทรวงฯ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
(กรมสารนิเทศ)
ผลลัพธ์
การแถลงข่าวประจาทุกสัปดาห์ ซึ่งสื่อมวลชนนาข่าว
ไปเผยแพร่ต่อทางช่องทางต่าง ๆ และประชาชน
สามารถรับฟังการแถลงได้โดยตรงจาก Facebook Live
ผลสัมฤทธิ์
ประชาชนรับทราบและเข้าใจภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงฯ จัดขึ้น
รวมทั้งปฏิบัติตามคาแนะนา/คาเตือนหากต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศ
3. นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์
โครงการพัฒนาระบบการยื่นคาร้อง วัตถุประสงค์
งบรายจ่ายอื่น
ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ
ขออานวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์ 1. เพื่อให้การยื่นคาร้องขออานวยความสะดวกด้าน
ค่าใช้จ่ายในการ
ในทุกมิติและทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงการ และความคุ้มกันทางการทูตแบบ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
พัฒนาระบบการ
ให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและ ออนไลน์ (e-Privilege) ระยะที่ 6 ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ สามารถลด
ให้บริการด้านเอก
รวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ขั้นตอนการดาเนินการ ลดระยะเวลาการดาเนินการ
สิทธิและความคุ้มกัน
ลดปริมาณเอกสารฉบับพิมพ์ (hard copy) และช่วย
(กรมพิธีการทูต)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ

ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ
สอดคล้องกับ ข้อ5. พัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กร บุคลากร
รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ
ด้านการต่างประเทศของรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ประหยัดทรัพยากร เป็นการเพิ่มความรวดเร็ว และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มีเอกสิทธิ์ฯ
2. เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศมีฐานข้อมูลของผู้มี
เอกสิทธิ์ฯ ได้แก่ คณะผู้แทนทางทูต และทางกงสุล
ต่างประเทศ ประจาประเทศไทย และเจ้าหน้าที่
องค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยอย่างครบถ้วน
และเป็นระบบ และสามารถบูรณาการฐานข้อมูล
ดังกล่าวเข้ากับฐานข้อมูลหลักของกระทรวงฯ (MFA
Data Connect) รวมทั้งสามารถรายงานสถิติและข้อมูล
การขออานวยเอกสิทธิ์ฯ ได้
3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐมีความ
ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ
สอดคล้องกับนโยบาย e-Government และ Digital
Government
4. เพื่อให้การมีฐานข้อมูลของผู้มีเอกสิทธิ์ฯ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน จะ
สามารถช่วยให้การดาเนินการด้านเอกสิทธิ์และความ
คุ้มกันทางการทูตของไทย และหลักประติบัติต่างตอบ
แทนเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ

ทางการทูต /
850,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
ผลลัพธ์
สามารถพัฒนาระบบการยื่นคาร้องขออานวยความสะดวก
ด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์
(e-Privilege) โดยครอบคลุมคาขออานวยเอกสิทธิ์ฯ
ในด้านต่างๆ ครบถ้วนตามที่กาหนดสาหรับระยะที่ 6
ผลสัมฤทธิ์
1. ระบบการยื่นคาร้องขออานวยความสะดวกด้านเอก
สิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (ePrivilege) สามารถลดขั้นตอนการดาเนินการ ลด
ระยะเวลาการดาเนินการ ลดปริมาณเอกสารฉบับ
พิมพ์ (hard copy) และช่วยประหยัดทรัพยากร เป็น
การเพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้มีเอกสิทธิ์ฯ
ช่วยให้การบริการของภาครัฐมีความทันสมัย สอดคล้อง
กับนโยบาย e-Government และ Digital Government
2. กระทรวงการต่างประเทศมีฐานข้อมูลของผู้มีเอกสิทธิ์ฯ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งระบบสามารถ
บูรณาการฐานข้อมูลดังกล่าวเข้ากับฐานข้อมูลหลักของ
กระทรวง ฯ (MFA Data Connect) รวมทั้งสามารถ
รายงานสถิติและข้อมูลการขออานวยเอกสิทธิ์ ฯ ได้
ช่วยให้การดาเนินการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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แนวทางการพัฒนา
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ชื่อโครงการ

โครงการบูรณาการการพัฒนา
ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์
(กรมการกงสุล)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ทางการทูตของไทย และหลักประติบัติต่างตอบแทน
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
- โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบตรวจ ลงตรา
เงินนอกงบประมาณ ตุลาคม 2563 –
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการศูนย์
39,800,000 บาท กันยายน 2564
ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (VISA DATA CENTERVDC) ซึ่งโครงการ VDC เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลการ
ตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ของไทยในต่างประเทศ และเพื่อให้ข้อมูลตรวจ
ลงตราที่จัดเก็บเกิดประโยชน์สูงสุด
- การเชื่อมโยงข้อมูลกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะทาให้
กระทรวงการต่างประเทศและสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองจัดส่งข้อมูลการตรวจลงตราและข้อมูลคนต้องห้าม
เดินทาง เข้าราชอาณาจักรระหว่างกันได้ตลอดเวลา ซึง่
จะนาไปสู่การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องติด
แผ่นปะตรวจลงตราบนเล่มหนังสือเดินทางในอนาคต
เนื่องจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศได้ทันทีผ่านระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลที่พัฒนาระหว่างกัน ในขณะที่สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
จะได้รับข้อมูลคนต้องห้ามที่ทันสมัย เพื่อให้การอนุมัติ
ตรวจลงตรามีประสิทธิภาพสูงสุด
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

- สามารถจัดทาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการตรวจลง
ตราและฐานข้อมูลคนเข้าเมือง ระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาไปสู่
การตรวจลงตราแบบไม่ติดแผ่นปะเพื่ออานวยความสะดวก
แก่คนต่างด้าว ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แผ่นปะ
ป้องกันการปลอมแปลงแผ่นปะ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจลงตราและตรวจคนเข้าเมือง
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคนต่างด้าว
4. พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่
คนไทย และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ

กลุ่มข้อเสนอโครงการ :
การคุ้มครอง ดูแล และรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างประเทศ
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ

- การจัดกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
และนครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์
(สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา) โดย สอท.ฯ ได้ให้บริการ
งานด้านการกงสุลแก่ชาวไทยรวม 1,623 ราย และยัง
ได้ใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อกับ
ชุมชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
อันจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
รับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งเป็นโอกาสที่ สอท.ฯ ได้รับทราบถึงสถานะ
ความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และได้หารือกับรอง กสม.
ณ นครเมลเบิร์นและเจ้าหน้าที่ของ สกม.ฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับการ

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินภารกิจตาม
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การต่างประเทศ/
วงเงิน 1,200,000
บาท (เบิกจ่าย
781,177.90 บาท
และยังอยู่ระหว่าง
การดาเนินโครงการ)

ไตรมาสที่ 2
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ปฏิบัติงานด้านการกงสุล ตลอดจนรับทราบความ
เป็นอยู่ของชุมชนชนไทยในรัฐวิกตอเรีย
ค่าใช้จ่ายในการ
- การสนับสนุนการดาเนินการในต่างประเทศเพื่อ
ดาเนินภารกิจตาม
ป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูในสถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์การ
โดย สอท./สกญ. 11 แห่ง (สอท. ณ นครโฮจิมินห์
เปลี่ยนแปลงด้าน
สกญ. ณ นครคุณหมิง สอท. ณ กรุงโตเกียว สอท. ณ
การต่างประเทศ/
กรุงนูร์-ซุลตัน สอท. ณ กรุงอาบูดาบี สอท. ณ กรุง
วงเงิน 1,340,000
บรัสเซลส์ สอท. ณ กรุงเวียนนา สอท. ณ กรุงออสโล
บาท (เบิกจ่าย
สอท. ณ กรุงวอชิงตัน สอท. ณ กรุงออตตาวา และ
1,339,739.32 บาท)
สกญ. เมืองดูไบ) ดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากการติดเชื้อโรค COVID19 และถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ชุมชนไทยและอานวย
ความสะดวกแก่คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศไทย
กลุ่มข้อเสนอโครงการ: การสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามัคคี
ในชุมชนไทยในต่างประเทศ
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ภารกิจตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงด้าน
การต่างประเทศ

- กิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน
ค่าใช้จ่ายในการ
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร ดาเนินภารกิจตาม
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13
สถานการณ์การ
ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปลี่ยนแปลงด้าน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
การต่างประเทศ/
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
วงเงิน 820,000 บาท
กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี
(เบิกจ่าย
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา
816,805.82 บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 2
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
บรมราชชนนี และกิจกรรมน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ประจาปี 2563 โดย สอท./สกญ. 12 แห่ง
(สอท. ณ เวียงจันทน์ / สอท. ณ กรุงฮานอย / สอท.
ณ กรุงวอชิงตัน / สอท. ณ กรุงออตตาวา / สอท. ณ
กรุงบราซิเลีย /สอท. ณ กรุงลิมา / สกญ. ณ นครโฮจิ
มินห์ / สกญ. ณ นครซีอาน / สกญ. ณ นครชิงต่าว /
สกญ. ณ เมืองการาจี / สกญ. ณ นครมิวนิก และ
สกญ. ณ นครซิดนีย์) ร่วมกับทีมประเทศไทย และ
ชุมชนไทย จัดพิธีทาบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและ
วางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้องราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนราชการไทยและชุมชนไทยฯ ให้คนไทย
ในต่างประเทศตระหนักถึงความสาคัญและได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอันเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีของชุมชนไทยในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยและประเทศไทย

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย โครงการเน้นการจัดสรรงบประมาณให้สถานเอกอัครราชทูต/
งบรายจ่ายอื่น
ตุลาคม 2563 ในต่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการ
กันยายน 2564
ร่วมกับชุมชนไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
สนับสนุนกิจกรรม
(กรมการกงสุล)
ชุมชนไทยในต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือคนไทย
คนไทยในต่างประเทศ
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเอง
วงเงินจัดสรร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสนับสนุนผลประโยชน์ไทย 40,000,000 บาท
ในต่างประเทศได้
ผลลัพธ์
ไตรมาสที่ 2/2564 คนไทยในต่างประเทศ ได้
ประโยชน์จากการดาเนินโครงการจานวน 25 โครงการ
ย่อย โดยมีงบประมาณรวม 6,288,000 บาท ได้แก่
1. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและล่ามประจา
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ต่างประเทศ จานวน 6 โครงการ
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนไทย
และอาสาสมัครไทยในต่างประเทศ จานวน 2
โครงการ
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา
ไทย จานวน 1 โครงการ
4. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสามัคคี
ในกลุ่มชุมชนไทยในต่างประเทศ จานวน 5 โครงการ
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
5. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทย
ดนตรีไทย ศาสนา รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ จานวน 3 โครงการ
6. โครงการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรที่ทาประโยชน์
แก่คนไทยในต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือด้าน
งานการกงสุล จานวน 4 โครงการ
7. โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ
จานวน 3 โครงการ
8. โครงการคู่มือคนไทยในต่างประเทศ จานวน 1
โครงการ
ผลสัมฤทธิ์
1. ชุมชนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลและบริการ
ด้านการกงสุลจากหน่วยงานราชการไทย มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง และรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศได้
2. คนไทยในต่างประเทศมีศักยภาพและ
มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจาวันใน
ต่างประเทศ ตลอดจนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและ
มีความนิยมไทย

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ

5. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
1. การพัฒนาบุคลากรทางการทูต
บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้าน และการต่างประเทศ ทุกระดับ ทุก
การต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง
สายงาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการทูตและการต่างประเทศ
ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

รายงานความก้าวหน้า
ค่าใช้จ่ายในการ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
พัฒนาบุคลากร
จาเป็นในการปฏิบัติงานด้านการทูตและการต่างประเทศ
ด้านการทูตและ
รวมถึงทักษะในการเป็นนักบริหารการทูตให้กับ
การต่างประเทศ/
ข้าราชการ กต.ในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ 12,564,450.- บาท
สานักนายกรัฐมนตรี และข้อกาหนดของ กต.
(เบิกจ่าย 1,614,866
ผลลัพธ์
บาท)
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ หลักสูตรฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านทักษะด้านทูตการ
วโรปการ)
ต่างประเทศ และทักษะด้านการบริหารจานวน 8
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับข้าราชการแรกบรรจุจนถึง
1.1 การดาเนินหลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง
แนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
ผลสัมฤทธิ์
(ดาเนินการวันที่ 29 มีนาคม ขรก. และบุคลากรทางการทูตและการต่างประเทศที่
8 เมษายน 2564)
เข้ารับการพัฒนาสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การดาเนินการทดสอบวัดระดับ รายงานความก้าวหน้า
เบิกจ่าย 179,500 บาท
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ - เพื่อประเมินความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ การพัฒนาข้อสอบ ในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการบุคลากร
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐได้อย่างเหมาะสม
ภารกิจด้านการทดสอบ
ผลลัพธ์
การดาเนินภารกิจด้านการทดสอบทักษะและการ
พัฒนาข้อสอบจานวน 100 กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
2564

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564
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ชื่อโครงการ
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ)
2.1 โครงการพัฒนาข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ DIFA TES ของ
สถาบันการต่างประเทศฯ
(ดาเนินการวันที่ 4 มกราคม 30 มีนาคม 2564)
3. การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานด้านการทูตและการ
ต่างประเทศ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
ข้าราชการและหน่วยงานต้นสังกัดมีผลการทดสอบ
ขีดความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มี
มาตรฐานสากล เชื่อถือได้และสามารถนาไปใช้อ้างอิง
ในการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

รายงานความก้าวหน้า
- เพื่อให้ข้าราชการของ กต. มีขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานด้านการทูตและ
การต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ
วโรปการ)
และไม่ใช่ภาษาอังกฤษจานวน 50 ชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์
3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับ ขรก. ที่เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้
ข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออก
ภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการ
ประจาการ (English Programme ปฏิบัติงานด้านการทูตและการต่างประเทศในภารกิจที่
for Home-based Staff)
ตนเองรับผิดชอบ
(ดาเนินการวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1 กรกฎาคม 2564)

เบิกจ่าย
3.1 612,150 บาท
3.2 144,400 บาท
3.3 79,200 บาท
3.4 20,200 บาท
3.5 435,000 บาท

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564
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ชื่อโครงการ
3.2 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณา
ไปประจาการในต่างประเทศ
(Pre - Overseas Posting
Programme)
(ดาเนินการวันที่ 29 มีนาคม - 7
เมษายน 2564)
3.3 หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้น
(ดาเนินการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 31
พฤษภาคม 2564)
3.4 การส่งข้าราชการเข้าอบรมภาษา
ฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศส เทอม 2
(ดาเนินการวันที่ 9 มกราคม - 5
มีนาคม 2564)
3.5 การอบรมภาษาที่ใช้ในประเทศ
ประจาการ หลักสูตรเร่งรัด
(Intensive Pre-Prosting
Language Course) สาหรับ
ข้าราชการที่ไปประจาการใน
ต่างประเทศ รุ่นเดือนมิถุนายน
2564 (ครั้งที่ 1)
(ดาเนินการวันที่ 4 มกราคม - 30
มิถุนายน 2564)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการ
4. การเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการพัฒนา
บุคลากรทางการทูตและการ
ต่างประเทศกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและสถาบันการทูตของ
ต่างประเทศ และการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ
สู่สาธารณชน

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

รายงานความก้าวหน้า
- เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
การปฏิบัติที่ดีด้านการทูตและการต่างประเทศ และ
เสริมสร้าง คสพ. กับประเทศต่างๆ รวมถึงใช้เป็นโอกาส
ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในการดาเนินการด้าน soft power
diplomacy
ผลลัพธ์
1) การจัดประชุม/อบรมสัมมนาเพื่อบรรลุข้อตกลง
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ ความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกันกับ
วโรปการ)
ประเทศที่ไทยมี คสพ. และใช้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
4.1 การบรรยายพิเศษแก่คณะนิสิต 2) มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเลิศด้านการทูตและการต่างประเทศสาหรับเผยแพร่
(ดาเนินการวันที่ 23 มีนาคม 2564) ให้แก่สาธารณชนในโอกาสต่าง ๆ
4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของ 3) มีการสัมมนา/บรรยายความรู้ด้านการทูตและการ
กระทรวงการต่างประเทศผ่านการ ต่างประเทศที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน
รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ด้าน ผลสัมฤทธิ์
การทูตและการต่างประเทศ
1) กต. สามารถใช้ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
(Knowledge Mamagement:
องค์ความรู้ที่เป็นเลิศด้านการทูตและการต่างประเทศ
KM) ครั้งที่ 2
กับประเทศต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
(ดาเนินการวันที่ 4 และ 9
2) สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรู้
กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2564) เชิงบวกและยินดีสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
ต่างประเทศของ กต. เมื่อมีโอกาสเหมาะสม

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เบิกจ่าย
4.1 3,735 บาท
4.2 31,800 บาท

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

6. ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่าง
หน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างบูรณาการ
7. เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ
และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็น
เพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ

กลุ่มข้อเสนอโครงการ: การสร้าง
เครือข่าย Friends of Thailand
กับบุคคลในภาครัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติ
และภาคประชาสังคมใน
ต่างประเทศ
ภายใต้งบค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานสันถวไมตรี และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
การต่างประเทศ

- การสานสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาไทย-บังกลาเทศ
ค่าใช้จ่ายในการ
ผ่านการสมทบทุนสร้างธรรมศาลาของวัดญามิญา
ดาเนินงาน
มิญุรีพุทธวิหารเมืองจิตตะกอง (สอท. ณ กรุงธากา)
สันถวไมตรี/
โดยสมทบทุนสร้างธรรมศาลาของวัดญามิอุรีพุทธวิหาร วงเงิน 100,000 บาท
เมืองจิตตะกอง และนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ (เบิกจ่าย 100,000
ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของ สอท.ฯ ซึ่งเป็นการสร้าง
บาท)
ความรู้สึกอันดีระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเครือข่าย
พระพุทธศาสนา

ไตรมาสที่ 2

- การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
ออท.อาเซียน/จีน กับ ออท.อียู/จีน (สอท. ณ กรุง
ปักกิ่ง) โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 ประเทศ ซึ่งเป็น
โอกาสที่ไทยได้แสดงบทบาทนาในฐานะประธาน ACB
และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยและอาเซียนต่อ
ประเทศคู่เจรจา

ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินภารกิจตาม
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การต่างประเทศ/
วงเงิน 35,500 บาท
(เบิกจ่าย 35,324.35
บาท)
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ชื่อโครงการ

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ
/วงเงิน

- การสร้างเครือข่ายมิตรของไทย (Friend of
ค่าใช้จ่ายในการ
Thailand) ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจุโกะกุ
ดาเนินภารกิจตาม
(สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ) โดย สกญ.ฯ ร่วมกับ
สถานการณ์การ
ทีมประเทศไทย กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Friend of เปลี่ยนแปลงด้าน
Thailand ในสาขาต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การต่างประเทศ/
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้แก่ การพบปะหารือ วงเงิน 74,000 บาท
และการสัมมนาเชิงธุรกิจ/เชิงวิชาการ ซึ่งส่งผลให้
(เบิกจ่าย 73,719.67
หน่วยงานต่าง ๆ ของญี่ปุ่นได้รับทราบศักยภาพและ
บาท)
ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย อันนาไปสู่โอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2

- 202 แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง
ผลการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
ไตรมาสที่ 2 / 2564 กรมสารนิเทศ
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้สูงขึ้ น
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาาคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติ
ไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์น้อมนาและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริ
ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
นาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราช
กรณียกิจอย่างสม่าเสมอ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสสาคัญ :
ชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
"ความสุขที่พ่อให้" เนื่องในโอกาส
วันพ่อแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563
(กรมสารนิเทศ)

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ตามที่สานักงานปลัดสานักนายรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม
งบรายจ่ายอื่น
“วันพ่อแห่งชาติ” ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่
ค่าใช้จ่ายในการ
1 – 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณกองบัญชาการรักษา ปกป้องและเชิดชู
ดินแดน และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ร่วมจัดนิทรรศการในธีมหัวข้อ “ความสุขที่พ่อให้”
4,300,000 บาท
โดยการนาเสนอนิทรรศการในรูปแบบ Live Exhibitions
เพื่อต้องการให้สารัตถะของนิทรรศการสื่ อสาร
อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9
เป็น “ความสุข” ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมราลึก
และระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อสังคม
โดยรวม
ผลลัพธ์
กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 พฤศจิกายน
2563 – 1
ธันวาคม 2563
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แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแผนย่อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโดยสังเขป/
ผลลัพธ์ (output) /
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระฉายาลักษณ์ ตลอดจนพระราช
กรณียกิจในด้านการต่างประเทศให้กับประชาชนชาว
ไทยได้รับทราบ รวมถึงการนาไปผลิตต่อยอดในรูปแบบ
ทางออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดงานวันชาติ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ทั้งชาวต่างประเทศและชุมชน
ไทยในต่างประเทศ ได้ทราบถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่มีต่อบริบทด้านการพัฒนาในภาคส่วนต่าง
ๆ ของสังคมไทย รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่เผยแพร่สู่
ต่างประเทศ ในธีมหัวข้อ “ความสุขที่พ่อให้” โดยการ
นาเสนอนิทรรศการในรูปแบบ Live Exhibitions
ผลสัมฤทธิ์
ประชาชนชาวไทยได้ร่วมน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระองค์ที่มีต่อบริบทด้านการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ
ของสังคมไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศได้รับรู้และมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของไทย

*********************

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน

ระยะเวลา
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