รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงาน
สาหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม. 44) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบที่1 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
1. ความสาเร็จในการดาเนินความสัมพันธ์ทวิภาคี
1.1 ความสาเร็จในการดาเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการดาเนินงานด้านเขตแดน
ประเด็นความสาเร็จ
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – ลาวในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และ
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/ความคืบหน้า

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1.1 ประสานงานและดาเนินการต้อนรับการเข้าร่วม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของ
ผู้แทนระดับสูงของ สปป. ลาว

ผลการดาเนินการ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป. ลาว และภริยา
พร้อมด้วยนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.กต. ลาว ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

1.2 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง
รมว.กต. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint
(ระหว่างประชุมต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง
Commission: JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 2561 ณ
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: โดยทั้ง แขวงจาปาสัก สปป. ลาว. และได้หารือข้อราชการกับ รมว.กต. สปป. ลาว
สองฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะมีความร่วมมือในด้านการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – กัมพูชาในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และ
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/ความคืบหน้า

2.1 ประสานงานและดาเนินการต้อนรับการเข้าร่วม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ของผู้แทนระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นรม. กัมพูชาได้
เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

2.2 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง
(ระหว่างการประชุมต่างๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะมีความร่วมมือในด้าน
การพัฒนาความเชื่อมโยง ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง
หรือการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย 3.1 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง
– เมียนมาในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และ
(ระหว่างการเยือน/การประชุมต่าง ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
อย่างน้อย 1 ครั้ง
รูปธรรม/ความคืบหน้า
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะมีความร่วมมือในด้าน
การพัฒนาความเชื่อมโยง อาทิ การส่งเสริมการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้า การไปมาหาสูบ่ ริเวณ
ชายแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน และโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย

ผลการดาเนินการ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 นรม. ได้เยือนกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR)
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 โดยมีการหารือทวิภาคีระหว่าง นรม. ของทั้งสองประเทศ
การหารือทวิภาคีเต็มคณะ และการลงนามในเอกสารสาคัญต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 อู-มโย-มบินตาน เอกอัครราชทูต (ออท.) เมียนมาประจา
ประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงฯ ในโอกาสที่ ออท. เข้ารับตาแหน่งใหม่

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
3.2 มีการพบหารือ/การประชุม หรือการดาเนินกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพของเมียนมา เพื่อความ
สงบสุขบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา หรือการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ในรัฐยะไข่

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย 4.1 มีการหยิบยกประเด็นความร่วมมือในการหารือ
กับมาเลเซีย ตามผลการประชุมประจาปี ครั้งที่ 6
ระดับสูง* กับฝ่ายมาเลเซีย อย่างน้อย 5 ครั้ง
ระหว่าง นรม. กับ นรม. มาเลเซีย (9 ก.ย. 2559)
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
มีความคืบหน้าในประเด็นความร่วมมือ โดยติดตามจาก
ผลรายงานการประชุม

ผลการดาเนินการ
รมว. กต. ได้เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 29 – 30 ต.ค. 2560 ตามที่
นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษา (ทปษ.) แห่งรัฐ/รมว. กต. เมียนมา ได้เคยเชิญไว้ โดยได้
พบหารือกับนางออง ซาน ซู จี และในโอกาสดังกล่าวได้เข้าเยีย่ มคารวะ พล.อ. อาวุโส
มิน อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส. เมียนมา ที่กรุงเนปยีดอ โดยได้หารือเกีย่ วกับสถานการณ์ใน
รัฐยะไข่
4.1.1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2560 ออท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้พบหารือกับ Datuk
Seri Mustafar Haji Ali อธิบดีกรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย
4.1.2 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง (JWC-SC) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
4.1.3 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 นาง Suraya Binti Ahmad Pauzi ที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) มาเลเซียประจาประเทศไทย ได้เข้าพบผู้อานวยการ
(ผอ.) กองเอเชียตะวันออก 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินความสัมพันธ์ไทย
– มาเลเซีย ในปี 2561
4.1.4 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 รอง นรม.ประวิตรฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับ Dato’
Seri Hishammuddin Tun Hussein รมว. กห. มาเลเซีย ระหว่างการประชุม
General Border Committee (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 54 โดยได้แสดงความ
ยินดีถึงความคืบหน้าในความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งรวมถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
(JWC-SC)
4.1.5 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein รมว.กห.
มาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. โดยได้หารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางชายแดน และ
การแสดงความยินดีเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วย

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง (JWC-SC)

4.2 มีการผลักดันการจัดตั้งคณะทางานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย

5.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ไทย – เวียดนามในทุกมิติ ผ่านกลไกทวิภาคีทมี่ ีอยู่
และผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มผี ล
เป็นรูปธรรม/ความคืบหน้า

5.1 ประสานงานและดาเนินการต้อนรับการเข้าร่วม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของ
ผู้แทนระดับสูงของเวียดนาม

4.2.1 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 สมช. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซีย (Memorandum of
Understanding (MOU) between the Government of the Kingdom of
Thailand and the Government of Malaysia on the Establishment of
Thailand - Malaysia Joint Working Committee on Security Cooperation –
JWC-SC)
4.2.2 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 ระหว่างการเยี่ยมคารวะ นรม. โดย รมว. กห. มาเลเซีย
นรม. ได้แจ้งว่า ไทยและมาเลเซียจะต้องกระชับความร่วมมือเพื่อรับมือกับประเด็น
ท้าทายทางความมั่นคง โดยอาศัย MOU ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นเวทีหารือแนวทางการดาเนิน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในรอบด้านและเชิงลึกระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายควรจัด
การประชุมคณะทางานภายใต้ MOU ในโอกาสแรก โดยขอให้ถือเป็นวาระเร่งด่วน
ซึ่ง รมว. กห. มาเลเซีย เห็นพ้อง
5.1.1 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 นางดั่ง ถิ หง็อก ถิง รอง ปธน. เวียดนาม พร้อมด้วย
นายเหวียน มินห์ หวู ผู้ช่วย รมว. กต. เวียดนาม ได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้า
ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
5.2 มีการพบหารือ/การประชุมระหว่างผู้แทนระดับสูง
(ระหว่างการเยือน/การประชุมต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะมีความร่วมมือในด้าน
การพัฒนาความเชื่อมโยง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง หรือด้านการแก้ไขปัญหา
เรือประมงรุกล้าน่านน้า

6. การดาเนินงานด้าน เขตแดนระหว่างไทยกับประเทศ การจัด/เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับการสารวจ
เพื่อนบ้าน
และจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน จานวน 4 ครั้ง
ผลลัพธ์จากการจัด/เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา:
- ความคืบหน้าของงานสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
เช่น การสารวจหลักเขตแดนที่มีอยู่เดิม การเจรจาสร้างหลัก
เขตแดนเพิ่มเติม การเจรจากาหนดเส้นเขตแดน การจัดทา
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อช่วยในการสารวจและจัดทา

ผลการดาเนินการ
5.2.1 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2560 นรม. ได้หารือกับนายเหวียน ซวน ฟุก นรม. เวียดนาม
ในช่วงการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 ณ นครดานัง เวียดนาม

1. จัดการสัมมนาข้าราชการและผูน้ าท้องที่ในการดูแลเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เมื่อวันที่ 4-7 มีนาคม 2561
ผลการประชุม กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
กองกาลังสุรศักดิม์ นตรี ได้จดั สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรือ่ งการสารวจและ
จัดทาหลักเขตแดนไทย-ลาว รวมถึงแนวทางการป้องกันปัญหา ให้แก่ หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้นาท้องที่ นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณเกาะ/
ดอน ที่มีประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และนครพนม
2. จัดประชุม/หารือ ระหว่างประเทศร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
หลักเขตแดน เป็นต้น
- การกาหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเขตแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แนวทางในการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้าที่เป็นเขตแดน และการดาเนินการ
สารวจรายภูมิประเทศร่วม (Joint Detail Survey) กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมิให้ปญ
ั หาเขตแดนเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา
- ป้องกันไม่ให้ปัญหาเขตแดนลุกลามจนส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การปิดด่านการค้า
เป็นต้น
- สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเขตแดนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกัน
ปัญหามวลชน และให้เกิดการดาเนินงานตามแนวทางการทูต
ประชารัฐ
- ผลงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขตแดน
เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพืน้ ที่แก่งผาได บริเวณ
ชายแดนไทย – ลาว เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ผลการดาเนินการ
2.1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว
จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560
ผลการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้รว่ มกันหารือเกี่ยวกับการเตรียมการด้านสารัตถะ
สาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 11 ที่ฝ่ายไทยจะเป็น
เจ้าภาพ
2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้า
อย่างเป็นธรรม การบารุงและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้าในแม่น้าสาย - แม่น้า
รวก ร่วมกับฝ่ายเมียนมา ณ เมื่องท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560
ผลการประชุม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการใช้น้าอย่างเป็นธรรมในแม่น้าสายและ
แม่น้ารวก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแม่น้าระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมฯ ได้บรรลุ
ข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของฝายชั่วคราวทีฝ่ ่ายไทยจะติดตั้งในแม่น้า
สายในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ
2.3 การประชุมฝ่ายเลขานุการ JBC ไทย-เมียนมา และนาคณะผูแ้ ทนฝ่ายเมียนมา
เดินทางเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้าโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 27-30
พฤศจิกายน 2560
ผลการประชุม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานของ JBC และกลไก
ภายใต้ JBC สาหรับปีงบประมาณ 2561 รวมถึงกาหนดการและแผนงานเพื่อ
ดาเนินการตามผลการประชุม JBC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้นาคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยม
ชมโครงการปรับปรุงปาก-แม่น้าโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเรื่องการบริหารจัดการแม่น้าระหว่างประเทศ

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
ที่ประสบความสาเร็จโดยคณะฯ ได้หารือระดมสมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้า
ที่เป็นเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศด้วย
2.4 การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 15-19 มกราคม 2561
ผลการประชุม ที่ประชุมได้รับรองบันทึกผลการประชุมในการดาเนินการสารวจ
และจัดทาหลักเขตแดน นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และรับรองและรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมไทย-ลาว ของคณะอนุกรรมการเทคนิค
ร่วมไทย-ลาว นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งพิจารณา
แก้ไขปัญหาเขตแดนคงค้างในบริเวณต่าง ๆ
3. ตรวจพื้นที่ ทั้งฝ่ายเดียว และร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.1 เข้าร่วมสังเกตการณ์รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้าในแม่น้าสายร่วมกับฝ่ายเมียนมา
จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
ผลการดาเนินการ ไทยและเมียนมาหารือเกี่ยวกับแผนการดาเนินการรื้อถอนสิ่งกีด
ขวางลาน้าที่มีอยู่เดิมในแม่น้าสายออก และร่วมสังเกตการณ์การรื้อถอนสิ่งกีดขวาง
ดังกล่าว
3.2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การสร้างฝายชั่วคราวบริเวณแม่น้าสายกับฝ่ายเมียนมา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561
ผลการดาเนินการ ไทยและเมียนมาหารือเกี่ยวกับแผนการสร้างและร่วม
สังเกตการณ์การเริม่ ก่อสร้างฝายชัว่ คราวในแม่น้าสาย จังหวัดเชียงราย
3.3 การตรวจสภาพภูมิประเทศของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการ

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
เขตแดนร่วมไทย-ลาว บริเวณผาหม่น แก่งผาได-ผาบ่อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2561
ผลการดาเนินการ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตรวจสภาพภูมิประเทศผาหม่นตามมติ
ที่ประชุม ครั้งที่ 11 รวมทั้งบริเวณผาตั้ง และแก่งผาได และได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทา
บันทึกผลการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกล่าว
4. เข้าร่วมการประชุม/จัดการประชุม กับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งให้ความเห็นทาง
กฎหมาย
4.1 การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว (ฝ่ายไทย) ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ผลการประชุม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุม
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 11 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
4.2 การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา (JWG) เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม
2561
ผลการประชุม ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติม 18 หลัก
บริเวณแม่นาสาย
้ – แม่นารวก
้ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งทาพิธีส่งชุดสารวจเพื่อสร้าง
หลักเขตแดนเพิ่มเติมดังกล่าว
4.3 การประชุมเตรียมการฝ่ายเลขานุการ LBC ไทย - มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการประชุม ที่ประชุมหารือเตรียมท่าทีไทยสาหรับการประชุมฝ่ายเลขานุการ
LBC ไทย-มาเลเซีย ที่ประเทศมาเลเซีย
4.4 การประชุมหาแนวทางการดาเนินการสารวจฐานปฏิบัติการในพื้นที่อ้างสิทธิ์

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
ดอยลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ผลการประชุม ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับท่าทีไทยในการดาเนินการตามผลการ
ประชุม RBC
4.5 เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับแม่ทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2561
ผลการประชุม ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามผลการประชุม JBC ไทยเมียนมา ครั้งที่ 9
5. วิจัย/ หารือ ที่ปรึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ เพื่อ
สนับสนุนท่าทีของไทยในการเจรจา
5.1 จัดการประชุม/หารือ และนาที่ปรึกษาด้านแผนที่ชาวต่างประเทศด้านเขตแดน
ไทย-เมียนมา เดินทางไปตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการประชุม กองเขตแดนนาคณะผู้เชี่ยวชาญด้านแผนทีไ่ ปตรวจสภาพ
ภูมิประเทศบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และหารือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 การหารือกับที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการประชุม คณะผู้แทนกระทรวงฯ หารือกับที่ปรึกษากฎหมายระหว่าง
ประเทศ

1.2 ความสาเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์
ประเด็นความสาเร็จ
1. มีการดาเนินการ (ไทย-สหรัฐฯ)
1) ผลักดันให้มกี ารประชุมหรือการพบหารือระดับสูง
ในทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ /
กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกบั ประเทศยุทธศาสตร์
(สหรัฐฯ) ในมิตติ ่าง ๆ อาทิ การเมือง ความมัน่ คง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม และติดตาม
ความคืบหน้าการเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรีให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1.1 ชี้แจงพัฒนาการด้านต่างๆ ของไทยต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สหรัฐฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการชี้แจง/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
เพือ่ สร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์และพัฒนาการ
ของการเมืองไทย อันจะนาไปสู่การดาเนินกิจกรรม
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ

1.2 มีการหารือ/ประชุมทวิภาคี ระดับสูงอย่างน้อย 3 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
เพื่อรักษา momentum ของความร่วมมือหรือผลักดัน
ผลประโยชน์ของไทยกับสหรัฐฯ ด้านการเมืองความมั่นคง
ในภูมิภาค หรือ ด้านการค้าการลงทุน หรือ วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม

ผลการดาเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป็นไปโดยปกติและทวีความใกล้ชิดมากขึน้
สหรัฐฯ กลับมากระชับความสัมพันธ์กับไทยในทุกมิติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะด้าน
ความมั่นคงและการทหาร ดังจะเห็นได้จากการดาเนินการ อาทิ
(1) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 กห. สหรัฐฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Defense
Strategic Talks ครั้งที่ 4 ที่กรุงวอชิงตัน โดยมีนาย David Helvey, Acting
Assistant Secretary for Asian and Pacific Security Affairs เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนสหรัฐฯ และพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัด กห. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทย โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาฯ และ จนท. กองอเมริกา
เหนือ เข้าร่วมด้วย
(2) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 พลเรือเอก Harry Harris ผบ. กองกาลังภาคพื้น
แปซิฟิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นรม.
1.2.1 ความสัมพันธ์ระดับผู้นาได้กลับมามีความใกล้ชิดในระดับสูงสุด
โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เชิญนายกรัฐมนตรีและภริยาเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็น
ทางการ
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. – 5 ต.ค. 2560 นรม. และคณะได้เดินทางเยือนสหรัฐฯ ตามคา
เชิญของ ปธน. สหรัฐฯ โดย นรม. ได้หารือทวิภาคีกลุม่ เล็กกับ ปธน. สหรัฐฯ เมื่อ
วันที่ 2 ต.ค. 2560 นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นรม. ได้หารือเต็มคณะกับ ปธน.
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ผลการดาเนินการ

สหรัฐฯ ในช่วงอาหารกลางวัน
1.2.2 สหรัฐฯ และไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจใกล้ชิดโดยสหรัฐฯ
เห็นความสาคัญของศักยภาพของไทยในการขยายและดาเนินธุรกิจในไทย โดยมี
การหารือระดับสูงที่สาคัญ ได้แก่
(1) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 นายมาร์ค โอลีน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บริษัท Fitch Ratings ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
รอง นรม. สมคิดฯ และ รมว.อก.
(2) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 นาย Ali Faramawy รองประธานบริษัทไมโครซอฟท์
(รับผิดชอบงานเกี่ยวกับตลาดใหม่ในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)
ได้เข้าเยี่ยมคารวะรอง นรม. สมคิดฯ
(3) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561 ออท. สหรัฐฯ ประจาประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ
1.3 จัด / เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องให้กับ รมว.กค.
ความร่วมมือไทยกับสหรัฐฯ ในด้านวัฒนธรรมและประชาชน ขยายไปสู่มิติด้าน
ความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อาทิ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือ
(1) เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (นางนันทนา ศิวะเกื้อ)
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างน้อย
ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพ working lunch กั บ (1) Dr. Joyce White ผอ. Institute for
1 ครั้ง
Southeast Asian Archeology ม. เพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ (2) ดร. ภีร์ เวณุ นันทน์
อาจารย์ ภ าควิ ชาโบราณคดี ม. ศิ ล ปากร และ (3) รศ. สุ รพล นาถะพิ น ธุ คกก.
บริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ
เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
(2) เมื่อวันที่ 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 กรมอเมริกาฯ ได้นาคณะผู้เชีย่ วชาญ
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กรมศิลปากร และ ม. ศิลปากร ไปเรียนรูแ้ ละหารือกับผู้เชี่ยวชาญสถาบัน
สมิธโซเนียน และ ม. เพนซิลเวเนีย เพื่อ (1) สานต่อความร่วมมือเดิมเกี่ยวกับ
บ้านเชียง ซึ่งกรมศิลปากรเคยมีกบั ม. เพนซิลวาเนีย และ (2) หารือแนวทางนา
องค์ความรู้สมัยใหม่จากสหรัฐฯ มาเพิ่มขีดความสามารถด้านโบราณคดีและ
การบริหารพิพิธภัณฑ์ของไทย
(3) เมื่อ 8 ก.พ. 2561 กรมอเมริกาฯ ร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
จัดกิจกรรม Online Mentoring ครั้งที่ 3 โดยกรมอเมริกาฯ ได้เชิญวิทยากร
ชาวไทย 3 คนซึ่งทางานกับบริษัทชั้นนาในสหรัฐฯ อาทิ Amazon มาบรรยายและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางานด้าน Big Data และ AI ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า
200 คน

1.4 จัดทาคาแปลภาษาอังกฤษรายงานการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย (country
report) และรายงานเพิ่มเติม (ภาคผนวก) ให้สอดคล้องกับ กระทรวงฯ ได้มีโทรเลขรายงานผลการดาเนินการในการนาส่งรายงานดาเนินงาน
มาตรฐาน ความคาดหวัง และประเด็นที่ฝ่ายสหรัฐฯ สนใจ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ประจาปี 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
โดยปลัดกระทรวงฯ ได้มีหนังสือนาส่งรายงานฯ ถึง ออท. สหรัฐฯ ประจาประเทศ
และส่งให้ฝ่ายสหรัฐฯ
ไทย และเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 ผอ. กองอเมริกาเหนือได้บรรยายสรุปต่อ ทปษ.
ฝ่ายเศรษฐกิจ สอท. สหรัฐฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าที่สาคัญในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยในรอบปีที่ผ่านมา
1.5 ชี้แจงให้ฝ่ายต่างๆ ของสหรัฐฯ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
2) ชี้แจงและปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ
ของสหรัฐฯ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้า การดาเนินการและความคืบหน้าด้านการต่อต้านการค้า
สหรัฐฯ มีความเข้าใจ/มีมุมมองต่อไทยชัดเจน/ดีขึ้น ในด้านการดาเนินการต่อต้าน
มนุ
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ย์
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การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
การค้ามนุษย์ ฯลฯ โดยมีกิจกรรม/ ผลการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
(1) เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.กต.
ปัญหาและบรรเทาผลลบจากมาตรการทีเ่ กี่ยวข้องของ
(2) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 นาง Kari Johnstone รักษาการ ผอ. TIP Office และคณะ ได้
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ฝ่ายสหรัฐฯ

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน ในทุกมิติ รวมทั้ง
ผลักดันประเด็นคั่งค้างในความสัมพันธ์ให้มีผลเป็น
รูปธรรม/มีความคืบหน้า

ผลการดาเนินการ
พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมี
นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด พม. เป็นประธาน
(3) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาฯ ได้พ บ
หารื อ กั บ นาย Caleb McCarry, Senior Professional Staffer, Senate Foreign
Relations Office ที่อาคารสานักงานวุฒิสภาสหรัฐฯ
(4) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 กระทรวงฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินการ
อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาในภาคประมงไทย และเพื่อเป็นแนวทางชี้แจงเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์

2.1 ประสานงานการเยือน/สาส์น/สารของผู้แทนระดับสูง
ของจีนสาหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.2 ประสานงานการเยือน/มีการพบปะหารือทวิภาคีทั้งใน
ระดับสูงของรัฐบาลกลางและมณฑลระหว่างไทย - จีน
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในประเด็นความร่วมมือ
ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และประชาชนกับ
ประชาชน อย่างน้อย 3 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการเยือน/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: ทั้งสอง
ฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะกระชับและเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และประชาชนกับ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 นายจาง เกาลี่ ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
และรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อ
เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเดินทางกลับจีนเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560
2.2.1 รมช. กต. และ รอง นรม. สมคิดฯ พบหารือกับนายจาง เกาลี่ รอง นรม. จีน
ซึ่งเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้แทนพิเศษ ปธน. สี
จิ้นผิง ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2560
2.2.2 นรม. พบหารือทวิภาคีกับนางแคร์รี หล่า ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง เมื่อวันที่ 10
พ.ย. 2560 ในช่วงการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ นครดานัง โดยได้มีการ
หารือในประเด็นการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกง
2.2.3 นายจาง เสี่ยวซิน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ระดับ
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ประชาชน

3. ดาเนินการ (ไทย-สหภาพยุโรป)
1) สร้างความเชื่อมั่นต่อสหภาพยุโรป (European
Union – EU) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
นักวิชาการ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ
2) ส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบการประชุมพหุภาคี

ผลการดาเนินการ

เทียบเท่า รมช.) เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 2560 และได้เข้าเยี่ยม
คารวะ รมว.กต. และพบหารือกับ รองปลัดกระทรวงฯ (นายปัญญรักษ์ฯ) โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
2.2.4 รมว. กต. หารือทวิภาคีกับ รมว.กต. จีน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 ในระหว่าง
การประชุม รมว. กต. MLC ครั้งที่ 3 ณ มณฑลยูนนาน โดยได้หารือในประเด็น
ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - จีน และประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ MLC และแม่น้าโขง
2.2.5 นรม. พบหารือทวิภาคีกับ นรม. จีน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ระหว่าง
การประชุม MLC Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ
2.2.6 รมว. กต. เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค. 2561 และหารือ
ข้อราชการกับ นายหวัง อี้ รมว. กต. จีน (ตาแหน่งในขณะนั้น) ในประเด็น
ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย -จีนและความร่วมมือในระดับภูมภิ าค พัฒนาการที่สาคัญ
ในภูมิภาค
2.3 เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับไทย - จีน และบทบาทของ 2.3.1 การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทย - จีน ครั้งที่ 22
จีน อย่างน้อย 2 ครั้ง
และการประชุมเตรียมการพิธีเริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
2.3.2 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 37/2560 เมื่อวันที่
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
3 พ.ย. 2560
3.1 พบหารือระดับสูงกับสหภาพยุโรปเพื่อแจ้งพัฒนาการ
3.1.1 รมว.กต. พบหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ
การพัฒนา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 โดย รมว.กต. ได้หยิบยกประเด็นความร่วมมือ
จานวน 2 ครั้ง
เพื่อการพัฒนา ความร่วมมือสามฝ่าย และการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดในระดับโลก
ระหว่างไทยกับ EU
3.1.2 รมว. กต. พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรป (เทียบเท่า
รมว. กต.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 และวันที่ 5 มี.ค. 2561

ประเด็นความสาเร็จ
กับยุโรปเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
3.2 การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในกรอบ ASEM
และ OSCE เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยและผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศทีไ่ ทยให้ความสาคัญ จานวน
2 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ :
- มีการผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยให้ความสาคัญและมี
บทบาทนา อาทิ การเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้ นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศสมาชิก
ทุกระดับและทุกมิติ
- ใช้โอกาสในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทยในเชิงบวก และมีความเข้าใจในสถานการณ์ของ
ไทยมากขึ้น

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
3.2.1 รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการประชุมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13
(ASEM FMM13) ในวันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา โดย รมว.กต.
ได้กล่าวย้าความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพที่
ยั่งยืน รวมถึงได้เสนอให้นาหลักของความยั่งยืนมาบูรณาการความร่วมมือในสามเสา
หลักของ ASEM ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม
3.2.2 ออท. ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค.
2560 ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย โดย ออท.ฯ ได้กล่าวย้าถึงความพร้อมของไทยที่จะ
ร่วมมือกับ OSCE ทั้ง 3 มิติการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 ประเด็นสาคัญ
ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย การส่งเสริมแนวคิดสายกลางและ interfaith
dialogue การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ และการส่งเสิรมการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ผลการดาเนินการ

ประเด็นความสาเร็จ
4. ผลักดันให้มีการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น ในทุกมิติผ่าน
การแลกเปลี่ยนการเยือน การประชุม/หารือทวิภาคีใน
ระดับต่าง ๆ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
4.1 มีการหารือทวิภาคีในระดับสูง (นรม./รอง นรม.
รมว.กต./รมช.กต. ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อย่างน้อย
1 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการหารือ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
ภูมิภาค หรือความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ

4.2 การหารือในระดับต่าง ๆ (ปลัด กต./รองปลัด กต.
อธิบดี/รองอธิบดี) อย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการหารือ/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือในภูมิภาค
และเวทีระหว่างประเทศ

ผลการดาเนินการ
รอง นรม.สมคิดฯ ได้เยือน จ. ฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.พ.
2560 ตามคาเชิญของ จ. ฟุคุโอะกะ เพื่อพบปะกับภาครัฐและภาคเอกชนของ
จ. ฟุคุโอะกะ และหารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นไทย – ญี่ปุ่น และ
ส่งเสริมการลงทุนจาก จ. ฟุคุโอะกะ และภูมิภาคคิวชูในไทย โดยมีนายกอบศักดิ์
ภูตระกูล รมต. ประจาสานัก นรม. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช. กต. และนายสมชาย
หาญหิรญ
ั รมช. อก. เดินทางร่วมในคณะด้วย โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 นายฮิโระชิ
โอกะวะ ผู้ว่าราชการ จ.ฟุคุโอะกะ และนายอะกิระ ฮิกจุ ิ ประธานสภา จ. ฟุคุโอะกะ
ได้เข้าเยี่ยมคารวะรอง นรม. โดยรอง นรม. ได้แจ้งฝ่ายญี่ปุ่นว่า ครม.ได้อนุมัติการเปิด
สกญ. ณ เมืองฟุคุโอะกะ โดยฝ่ายไทยคาดหวังให้ สกญ. มีบทบาทในการส่งเสริมความ
ร่วมมือในระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ สานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
SMEs และ Start Up ในท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของ
ตนเอง ดึงดูดให้มีนักลงทุนไปลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และในเขต EEC ผลักดันให้มสี ถาบันการศึกษาและสถาบันด้านการวิจัยของญี่ปุ่นไป
จัดตั้งสานักงานใน EEC มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น
ซึ่งฝ่าย จ.ฟุคุโอะกะ ให้คามั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อช่วยสนับสนุน
การจัดตั้งและการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ของ สกญ. ณ เมืองฟุคุโอะกะ ต่อไป
รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (น.ส. อาจารี ศรีรัตนบัลล์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุม Sub-Committee on General Review (SCGR) ภายใต้ JapanThailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
13 – 15 ธ.ค. 2560 ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันวัตถุประสงค์ ขอบเขตและ
รูปแบบของการทบทวนทั่วไปตาม TOR ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint
Commission: JC) ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 4 เห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
5. ผลักดันให้มีการประชุมหรือการพบหารือระดับสูง
มีการหารือ/ประชุมทวิภาคีระดับสูงเพื่อรักษา
เพื่อเสริม/กระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
momentum ของความร่วมมือ อย่างน้อย 2 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ (ออสเตรเลีย) ในมิตติ ่างๆ อาทิ การเมือง ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ/ ประโยชน์ที่ไทยจะ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ ได้รับ: มีการผลักดันผลประโยชน์ของไทยกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม รวมถึง ออสเตรเลีย ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมภิ าค
เสริมสร้าง/ต่อยอดความร่วมมือทีส่ าคัญระหว่างกัน
ด้านการค้าการลงทุน หรือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ประเด็นความสาเร็จ

6. ผลักดันให้มีการดาเนินการ
(1) กระชับและรักษาพลวัตความสัมพันธ์ไทย –
อินเดีย การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านต่าง ๆ อาทิ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

6.1 มีการพบปะหารือ/การเยือน/การประชุมระดับสูง
อย่างน้อย 3 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายมีเจตจานงที่จะมีความร่วมมือในด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุน ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
ด้านการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ

ผลการดาเนินการ
5.1.1 ปลัด กต. หารือทวิภาคีกับรองปลัด กต. ออสเตรเลียในห้วงการประชุม EAS
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2560 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิด Indo-Pacific รวมถึงแนวทางความ
ร่วมมือต่อไปในอนาคตในด้านเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น
5.1.2 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิกใต้ได้พบกับ ออท. ออสเตรเลียในลักษณะ
working lunch เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 เพื่อเตรียมการเยือนออสเตรเลียของ นรม.
ในโอกาสที่ นรม. จะเข้าประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2561 และ
การเข้าร่วมการประชุม Business Summit ของภาคเอกชนไทย เพือ่ ส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน
6.1.1 การเดินทางเยือนไทยของ รมว.กต. อินเดีย ระหว่างวันที่ 4-5 ม.ค. 2561
โดยได้พบหารือทวิภาคีกับ รมว.กต. เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
นอกจากนี้ รมว.กต. ยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ รมว.กต. อินเดีย
และคณะในโอกาสดังกล่าวด้วย
6.1.2 การเข้าร่วมการประชุม ASEAN - India Commemorative Summit ของ
นรม. ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 2561 โดย นรม. มีโอกาสได้พบหารือทวิภาคีกับ นรม.
อินเดีย เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทั้งประเด็นด้านความสอดคล้องของ
นโยบายเศรษฐกิจ ความมั่นคง การท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ความเห็นในประเด็นระดับโลก
6.1.3 การหารือทวิภาคีระหว่าง ออท. อินเดียประจาประเทศไทย กับ รมช.กต. เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ. 2561 เพื่อผลักดันประเด็นเรื่องการเยือนระดับสูงระหว่างสองฝ่าย
โดยเฉพาะระดับ นรม.

ประเด็นความสาเร็จ

7. ผลักดันให้มีการประชุมหรือหารือระหว่างไทยกับ
เกาหลีใต้ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดี ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
ประเด็นระหว่างประเทศ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
6.2 มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อย่างน้อย
2 โครงการ โดยอาจเป็นในประเทศไทยหรือประเทศ
อินเดีย
ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียในด้าน
การเมือง ความมั่นคง หรือ เศรษฐกิจ หรือ การค้า
การลงทุน หรือ วัฒนธรรม หรือ การท่องเที่ยว หรือ
กีฬา
7.1 มีการหารือทวิภาคีในระดับสูง (นรม./รอง นรม.
รมว.กต./รมช.กต. ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อย่างน้อย
1 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจานงที่จะร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศ

ผลการดาเนินการ
6.2.1 การดาเนินโครงการนาคณะผู้แทนไทยเยือนอินเดียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเงิน ณ เมืองมุมไบ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ.
2561
6.2.2 การจัดโครงการเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival 2018 ของ สอท.
ณ กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2561 โดยมีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม
การสาธิตการทาอาหารไทย การออกร้านของผู้ประกอบการไทย เป็นต้น

7.1.1 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 นาย Song Young-moo รมว. กห. กลต. เข้าเยี่ยม
คารวะ นรม. ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้กระชับความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงและการทหาร และแนวทางส่งเสริมสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
7.1.2 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 นายโน ควัง-อิล ออท. เกาหลีใต้ประจาประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม. สมคิดฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต. ประจาสานัก
นรม. โดยได้หารือเพื่อกระชับและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย
7.1.3 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 ได้มีการหารือทวิภาคีระหว่าง รมช.กต. กับนาย Hyun
Cho ผู้ช่วย รมว. กต. เกาหลีใต้ (เทียบเท่าตาแหน่งปลัด กต.) ระหว่างการประชุม
OECD Southeast Asia Regional Program (SEARP) โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดง
ความยินดีต่อการครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย – เกาหลีใต้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกีย่ วกับความร่วมมือในช่วงการเป็น
ประธานร่วม SEARP และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง OECD กับอาเซียน

ประเด็นความสาเร็จ
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7.2 มีการหารือในระดับต่าง ๆ (ปลัด กต./รองปลัด กต./
อธิบดี/รองอธิบดีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการหารือ/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือในภูมิภาค
หรือเวทีระหว่างประเทศ

ผลการดาเนินการ
7.2.1 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 นายโน ควัง-อิล ออท. เกาหลีใต้ประจาประเทศไทย
เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
7.2.2 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 รองปลัด กต. (นายธานี ทองภักดี) หารือทวิภาคีกับ
นายยุน ซุน-กู รองปลัด กต. เกาหลีใต้ (ฝ่ายการเมือง) ณ กระทรวงการต่างประเทศ
เกาหลีใต้
7.2.3 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 นาง Park Jihyun อัครราชทูต สอท. เกาหลีใต้ประจา
ประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (น.ส.อาจารี
ศรีรัตนบัลล์) เพื่อแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

2. ความสาเร็จในการดาเนินความสัมพันธ์พหุภาคี
2.1 ความสาเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียน
ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1. การติดตามพัฒนาการและการดาเนินการตาม
1.1 การจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
แผนงานประชาคมอาเซียนของทั้ง 3 เสาหลัก ภายใต้
หรือการจัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กลไกระดับชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยโดยเฉพาะ กรอบอาเซียนในลักษณะ focus group อย่างน้อย
เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
1 ครั้ง
ชายแดน การส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล การต่อต้าน ผลลัพธ์ของการประชุม: มีการรายงานการติดตาม
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ
ความคืบหน้าในการดาเนินการของหน่วยงานใน
การส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน
หัวข้อความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรม การติดตาม
การดาเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ของอาเซียน และ
การประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี
2562
1.2 จัดกิจกรรม โครงการ หรือเป็นเจ้าภาพการประชุม
ในกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ได้แก่
1.2.1 การจัดการประชุม ASEAN Regional Forum
(ARF) Workshop on Typhoon Disaster Risk
Reduction and Damage Mitigation ร่วมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็น
การจัดประชุมตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมี
การรายงานการดาเนินการของประเทศสมาชิก ARF ใน
การจัดการภัยพิบตั ิที่สืบเนื่องจากไต้ฝุ่น และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประเทศสมาชิก ARF เกี่ยวกับการลด
ประเด็นความสาเร็จ

ผลการดาเนินการ
1.1.1 จัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานในช่วง
การดารงตาแหน่งประธานอาเซียนของไทย และการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน
และการประชุมที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดารง
ตาแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัด กต. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561
1.1.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562
ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มี.ค.
2561

1.2.1 การประชุม ARF Workshop on Typhoon Disaster Risk Reduction and
Damage Mitigation เมื่อวันที่ 5-6 ธ.ค. 2560 มีผู้เข้าร่วม 120 คน จาก 11 ประเทศ
สมาชิก ARF โดยส่วนใหญ่เป็นวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยจากหน่วยงานด้าน
การบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการน้า และอุตุนิยมวิทยา โดยได้มีการนาเสนอ
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากไต้ฝุ่น เช่น การป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม การเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
ระยะไกล การใช้เทคโนโลยีสร้างกาแพงคลื่นเพื่อป้องกันชายฝั่ง การใช้ smart
technology ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนจากฝ่ายหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของฝ่ายไทย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และ
กรมชลประทาน ได้นาเสนอต่อที่ประชุมฯ ในหัวข้อดังนี้ (1) Disaster Risk Reduction
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ผลกระทบของภัยพิบัติอันเนื่องมาจากพายุใต้ฝุ่นใน
ภูมิภาค
1.2.2 การจัดการประชุม Council for Security
Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP) General
Conference ครั้งที่ 11 ร่วมกับสมาคมการศึกษาเพื่อ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(CSCAP) และสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ
(Institute of Security and International Studies:
ISIS Thailand) โดยมีการหารือและเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างผู้แทน นักวิชาการ สถาบันในระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับความท้าทายและประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเมืองและความมั่นคงในระดับภูมภิ าค
1.2.3 การจัดการประชุม ASEAN Regional Forum
(ARF) Workshop on Sustainable Fisheries
Management and Food Security ร่วมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
การจัดประชุมตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อหารือและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับประเทศสมาชิก ARF
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน และ
ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค และจะมีการรายงาน
และหารือเพื่อร่วมกันกาหนดมาตราในการส่งเสริม
การจัดการประมงและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินการ
and Flood Management in Thailand (2) Thailand Typhoon Early Warning and
Forecasting และ (3) Sharing Experience on Disaster Management
1.2.2 การประชุม CSCAP General Conference ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.
2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 160 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
ความมั่นคงทางทะเล และสันติภาพ จากประเทศในเอเชียแปซิฟิก 21 ประเทศ ได้แก่
ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย
สิงคโปร์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม ตลอดจนสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่
The Institute of Strategic and International Studies (ISIS Thailand), The Asia
Foundation, The Institute of Strategic and International Studies (ISIS Malaysia),
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation, Cambodian
Institute for Cooperation and Peace (CICP), Center for Maritime Security and
Diplomacy (MSD), Maritime Institute of Malaysia (MIMA), Asia Conflict and
Security (ACAS) Consulting Ltd. (Hong Kong), The Center of Humanitarian
Dialogue และ S. Rajnam School of International Studies (RSIS) โดยที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการต่อต้านภัย
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลาง
การแข่งขันของประเทศมหาอานาจ การแก้ปัญหาภัยความมั่นคงทางทะเล การต่อต้าน
การก่อการร้าย การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น ที่ประชุมฯ เห็นพ้องให้ทุก
ประเทศใช้การหารือเพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่น และการรักษากฎระเบียบ
เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ทั้งนี้จะมีการจัดทาข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่อ

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
ระหว่างประเทศสมาชิก

ผลการดาเนินการ
ประเด็นหารือข้างต้นเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุม ARF พิจารณาต่อไป
1.2.3 สหรัฐฯ ไทย และจีนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF
Sustainable Fisheries Management and Food Security in Southeast Asia
เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน
ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการประมงของประเทศสมาชิก ARF
19 ประเทศ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการประมงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
แนวทางการร่วมมือแก้ปัญหาการประมง IUU ในระดับภูมิภาค ตลอดจนหารือเกี่ยวกับ
aquaculture ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการการประมงแบบยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

2.2 ความสาเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และในกรอบความร่วมมือ
ประเด็นความสาเร็จ
1. การนาเสนอแนวคิดและการมีบทบาทเชิงรุก
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1.1 เข้าร่วมประชุมที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 ครั้ง
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
ไทยแสดงบทบาทที่แข็งขัน และชีแ้ จงข้อห่วงกังวลตาม
แผนงานโครงการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ

ผลการดาเนินการ
1.1.1 การเข้าร่วม UN Forum on Business and Human Rights (BHR) ครั้งที่ 6
ที่นครเจนีวา ระหว่าง 27-29 พ.ย. 2560
- อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศพร้อม จนท. ได้นาคณะผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมฯ โดยบทบาทที่สาคัญของไทย ได้แก่ (1) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวถ้อยแถลงในวันที่ 29 พ.ย. 2560 ในหัวข้อ
National Action Plan (NAP) and access to remedy (2) กต. และ ยธ. ร่วมกับ
UNDP เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนานหัวข้อ “Moving forward with national
actions plans on business and human rights and implementing pillar III
in Southeast Asia” ในวันที่ 29 พ.ย. 2560 และ (3) อธิบดีกรมองค์การฯ ได้พบ

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
หารือกับประธานและสมาชิก Working Group on BHR เมื่อวันที่ 28 และ 29 พ.ย.
2560 ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยได้รับ ได้แก่ ไทยได้แสดงบทบาท
ที่แข็งขันในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยได้รับการกล่าวถึงในเชิงบวกในเรื่อง
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งใช้โอกาสนี้
ชี้แจงและติดตามประเด็นที่อยู่ในความสนใจ อาทิ กรณีนาย Andy Hall และ
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในระดับชาติและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 การเข้าร่วม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่
7-8 ธ.ค. 2560
- นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัด กต. พร้อมด้วยผู้อานวยการกองการสังคม และ จนท.
รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุม โดยบทบาทที่สาคัญของไทย ได้แก่ (1) รองปลัด กต. ใน
ฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วง General Debate (2) นักศึกษา
ไทย 2 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bali Democracy Student Conference เป็นครั้งแรก
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยได้รับ ได้แก่ ไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันใน
เรื่องพัฒนาการประชาธิปไตย โดยเชื่อมโยงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในระดับชาติและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้าง
ความเท่าเทียมและความสงบสุขในสังคม บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม การเข้าถึง
การศึกษาและความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของสังคม
นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงและแลกเปลีย่ นมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์
การเมืองไทยและสะท้อนแนวคิดของอาเซียนที่สนับสนุนการให้ทุนแก่เด็กและเยาวชน
ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
1.1.3 การเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Human Rights Council – HRC) สมัยที่ 37 ที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

1.2 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเกีย่ วกับ
(1) การเตรียมการและการเดินทางกลับโดยสมัครใจของ
ผู้หนีภัยการสูร้ บจากเมียนมา หรือ
(2) การเตรียมการจัดตั้งระบบคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและผู้ลภี้ ัย

ผลการดาเนินการ
2561
- รมว.กต. พร้อมด้วยอธิบดีกรมองค์การฯ ได้นาคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยบทบาทที่สาคัญของไทย ได้แก่ (1) รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลง
ในช่วงการประชุมระดับสูง (2) รมว.กต. พบหารือกับนายฟิลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่
ผู้ลภี้ ัยแห่งสหประชาชาติ และ (3) อธิบดีกรมองค์การฯ พบหารือกับนาง Laura
Thompson รองผู้อานวยการใหญ่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ได้แก่ ไทยได้ส่งเสริมบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่าง
ประเทศ โดยย้าความตั้งใจในการทางานร่วมกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ รวมทั้งแจ้งพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในไทยที่สาคัญ และให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
1.2.1 จัดการประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีปลัด กต. ไทยและ
เมียนมาเป็นประธานร่วม ซึ่งได้หารือการเตรียมการส่งผู้หนีภัยฯ กลุ่มที่ 2 กลับเมียนมา
และส่งกลุ่มต่อ ๆ ไป กลับเมียนมาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ ได้มีหนังสือ
ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบถึงแนวทางในการ
ดาเนินการเรื่องดังกล่าว
1.2.2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และการออกระเบียบว่าด้วยการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งมีรอง ผบ. สตม.
(รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12,25 ม.ค. และ 8 กพ. 2561
เพื่อพิจารณาร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย โดยเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2560

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
2. มีบทบาทร่วมในการแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปค เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคและผู้นาเขตเศรษฐกิจ
และปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจาปี 2561 เอเปค
ที่สะท้อนถึงประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญ โดยเฉพาะ ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: ผลักดัน
MSMEs และความมั่นคงทางอาหาร
ให้ APEC Strategy for Green, Sustainable and
Innovative MSMEs ซึ่งไทยมีบทบาทนาในการยกร่าง
อยู่ในแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปค และปฏิญญาผู้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปค
ประเด็นความสาเร็จ

ผลการดาเนินการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 และผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 7 – 11 พ.ย.
2560 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิบมเวียดนาม โดยที่ประชุมดังกล่าวได้รับรอง APEC
Strategy for Green, Sustainable MSMEs ได้รับการบรรจุเป็นภาคผนวกในถ้อยแถลงร่วม
รัฐมนตรีเอเปค ปี 2560 รวมทั้งได้รับการกล่าวถึงในปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
อีกด้วย

3. ความสาเร็จของการดาเนินภารกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand)
ประเด็นความสาเร็จ
1. การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการ

2.การดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1.1 การรับรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดย ครม.
ผลลัพธ์: ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
1.2 การรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดย ครม. โดยร่างฯ จะเป็น
แนวทางให้ทุกหน่วยราชการดาเนินการต่างประเทศให้
เป็นทิศทางเดียวกันในแต่ละภูมิภาค โดยมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของประเทศทีไ่ ทยจะร่วมมือ และลาดับ
ความสาคัญของประเด็นทีไ่ ทยขับเคลื่อนเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผลประโยชน์ของ
ชาติ
ผลลัพธ์: แผนยุทธศาสตร์รายภูมภิ าค
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศภายใต้งบประมาณภารกิจทีมประเทศไทยใน
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ (สอท./สกญ.) ใน

ผลการดาเนินการ
รมว. กต. ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานภายใน กต. ใช้ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศฯ
และร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาคฯ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินงานด้านการต่างประเทศ และใช้เป็นกรอบกาหนดงบประมาณตั้งแต่ปี
2562

2.1.1 โครงการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และเสริมสร้างอุตสาหกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรอัจฉริยะ (สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน)
ช่วงเวลาดาเนินโครงการ: 19 - 28 ม.ค. 2561
สถานที่ : กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
ต่างประเทศ จานวน 5 แห่ง
จากประเทศ : ชิลี โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยอรมนี ฮังการี จีน รัสเซีย
เบลเยียม สหรัฐฯ โปแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ แคนาดา
เกาหลีใต้ กัมพูชา อินเดีย โรมาเนีย เวียดนาม
ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเช็ก

ผลการดาเนินการ
หน่วยงานบูรณาการ : สนง. พาณิชย์ กรุงเบอร์ลนิ / ททท. นครแฟรงเฟิร์ต / สนง. การเกษตร
ตปท. ประจาสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์
การดาเนินโครงการ : (1) เชิญผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหารและเกษตรเพือ่ เข้าร่วมออกบูธ
ในคูหาไทย ในงาน International Green Week 2018 (IGW) โดยไทยเข้าร่วมงานภายใต้
หัวข้อหลัก Thailand : Green Village for Sustainable Economy (ประเทศไทยหมู่บ้าน
สีเขียวสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน)
2.1.2 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจสปาและนวดไทยในสหรัฐฯ
(สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส)
ช่วงเวลาดาเนินโครงการ: 22 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
สถานที:่ โรงเรียน / สถาบันการนวดของสหรัฐฯ ที่ผา่ นการรับรองจาก California Massage
Therapy Council (CAMTC)
หน่วยงานบูรณาการ : ทีม ปทท. / สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา
การดาเนินโครงการ : จัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทยให้แก่ผู้ประกอบการ
พนักงานนวด และคนไทยทีส่ นใจ เพือ่ เพิ่มพูนทักษะและความรูด้ ้านการนวดไทย โดยนา
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยมาเป็นวิทยากร
2.1.3 โครงการศูนย์ขอ้ มูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) (สกญ. ณ นครเฉิงตู)
ช่วงเวลาดาเนินโครงการ: ต.ค. - ธ.ค. 2560
สถานที:่ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
หน่วยงานบูรณาการ: สนง. ส่งเสริมการค้าใน ตปท. ณ นครเฉิงตู
การดาเนินโครงการ: (1) ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในมณฑล
เสฉวนและมหานครฉงซิ่ง (2) ศึกษาศักยภาพของนครเฉิงตูและมหานครฉงซิ่งในด้านโครงสร้าง

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
พื้นฐาน / โลจิสติกส์เชิงลึก (3) เข้าร่วมการประชุมสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งนโยบายเศรษฐกิจ
ในมณฑลเสฉวน
2.1.4 โครงการศูนย์ขอ้ มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) (สกญ. ณ นครหนานหนิง)
ช่วงเวลาดาเนินโครงการ: ต.ค. - ธ.ค. 2560
สถานที:่ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
หน่วยงานบูรณาการ: สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / ทีม ปทท. ณ นครหนานหนิง
การดาเนินโครงการ: (1) จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของกว่างซี
รวมถึงบทความเกี่ยวกับโอกาส / ข้อคิดในการทาธุรกิจในตลาดกว่างซีสาหรับนักธุรกิจไทย
(2) ให้คาปรึกษาและตอบคาถามทางธุรกิจ (3) ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
ไทยในจีน (4) เข้าร่วมประชุม / จัดสัมมนา เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการทาธุรกิจในกว่างซี
2.1.5 โครงการศูนย์ขอ้ มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) (สกญ. ณ นครเซีย่ งไฮ้)
ช่วงเวลาดาเนินโครงการ: ต.ค. - ธ.ค. 2560
สถานที:่ ที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
หน่วยงานบูรณาการ: สนง. ส่งเสริมการค้า ตปท. ณ ครเซี่ยงไฮ้ / สนง. เศรษฐกิจการลงทุน
ณ นครเซี่ยงไฮ้ / สนง. ททท. ณ นครเซี่ยงไฮ้ / สานักงานการเกษตร ณ นครเซีย่ งไฮ้
การดาเนินโครงการ: (1) รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้
และมณฑลในเขตอาณา (2) จัดทาข่าวเชิงวิเคราะห์ บทวิเคราะห์เกีย่ วกับโอกาสของธุรกิจไทย
ในจีน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (3) การตอบคาถาม / คาปรึกษา / ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการทาธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา

4. ความสาเร็จในการดาเนินนโยบาย Soft Power Diplomacy และ Public Diplomacy

เป้าหมายรอบที่ 1
ผลการดาเนินการ
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ 1.1 ดาเนินโครงการบัวแก้วสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้
1.1.1 ดาเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560
แก่สาธารณชนไทย
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศให้แก่หน่วยงานราชการและ โดยเยีย่ มเยือนโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม (บ้านเมืองนา) และโรงเรียนโรตารี่
เยาวชนไทยใน 2 จังหวัด
สวรรคโลก 1
1.1.2 ดาเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561โดย
เยี่ยมเยือนโรงเรียนสฤษดิเดช
1.2 จัดทาวารสารวิทยุสราญรมย์สง่ เสริมความรู้ ความเข้าใจ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาวารสารวิทยุ สราญรมย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 77
ด้านการต่างประเทศแก่สาธารณชนไทย 1 ครั้ง
(ต.ค. 60 – มี.ค. 61) เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน
2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย 2.1 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือดาเนินกิจกรรมเพื่อ
2.1.1 จัดทาและตีพิมพ์บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง “กฐินพระราชทาน ศรัทธา
การสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับประเทศไทย การ
ข้ามพรมแดน” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560
ของประเทศไทย
สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย 2.1.2 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง “การจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี
อย่างน้อย 2 ครั้ง
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น” ในจดหมายข่าวสราญรมย์
“การต่างประเทศของประชาชน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน ก.ย. – ต.ค. 2560
2.1.3 จัดทาสปอตประชาสัมพันธ์ศักยภาพประเทศไทย เผยแพร่ทาง CNBC Asia
Pacific และ CNBC India ในช่วงการประชุมผู้นาอาเซียน – อินเดีย และ
การประชุม ASEAN Foreign Ministers’ Retreat ที่กรุงนิวเดลีรวม 2 ครั้ง
2.1.4 จัดทาบทความเรื่อง “Thailand Gets Smart” เกี่ยวกับวีซ่าเพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเผยแพร่ผ่านสานักข่าวรอยเตอร์
1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 7-12 ก.พ. 2561 และลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Financial
Review (ออสเตรเลีย) ฉบับ ประจาวันที่ 17-18 มี.ค. 2561
2.1.5 จัดทาบทความเรื่อง “ASEAN-Australia: Close Partners for an even
Closer Future Together” ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald
ฉบับวันที่ 16 มี.ค. 2561 ในช่วงที่ นรม. เข้าร่วมการประชุม
ประเด็นความสาเร็จ

ประเด็นความสาเร็จ
3. การดาเนินนโยบายเชิงรุกในด้านการดาเนินการ
พิธีการทูต การรับรองบุคคลสาคัญต่างประเทศ และ
การให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
แก่คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศประจาประเทศไทย

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
จัดกิจกรรมกรมพิธีการทูตสัญจร (Protocol outreach)
เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค และเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านพิธีการทูต อาทิ การปฏิบตั ิตัว
ต่อผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต การรับรอง
บุคคลสาคัญ และงานด้านแบบพิธกี ารทูต กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผลการดาเนินการ
ASEAN-Australia Summit
3.1 จัดโครงการพิธีการทูตสัญจร โดยนาคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพิธีการทูต
เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะคณะผู้แทนกงสุลอาชีพและกงสุลกิตติมศักดิ์
ต่างประเทศและหน่วยงานราชการไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19
ม.ค. 2561 โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะได้พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ และหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พร้อม
ทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานกับผู้มี
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง
และลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านพิธีการทูต รวมถึงเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมพิธีการทูตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คณะกงสุลอาชีพ
และกงสุลกิตติมศักดิต์ ่างประเทศมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
3.2 จัดสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับรองบุคคลสาคัญ
ต่างประเทศและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 ก.พ.
2561 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยได้มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการทางานที่เกี่ยวกับการรับรองบุคคลสาคัญ
ต่างประเทศ ที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมเครือข่าย
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นเวทีสาคัญใน
การแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะเป็น

ประเด็นความสาเร็จ

4. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การตรวจลงตรา (Visa Data
Center)

5. การจัดทาและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยใน
สถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

4.1 สร้างฐานข้อมูลการตรวจลงตราจัดเก็บในศูนย์ข้อมูล
การตรวจลงตรา (Visa Data Center)

ผลการดาเนินการ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมพิธีการทูตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่าง
ประเทศทีส่ าคัญ
กระทรวงฯ ได้ดาเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนสร้างห้อง Visa Data Center เสร็จสิ้น
พร้อมสาหรับการใช้งานแล้ว และได้วางโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการตรวจลงตรา
แล้ว

4.2 ดาเนินการออกแบบโครงสร้างระบบ E- visa ให้
แล้วเสร็จ

กระทรวงฯ ได้ออกแบบโครงสร้างระบบ E-Visa แล้ว และอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ระบบให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มี
ความเสีย่ งดาเนินการปรับปรุงและซักซ้อมแผนการอพยพ
คนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน จานวน 5 แห่ง
ผลลัพธ์จากการดาเนินการปรับปรุง:
มีแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับ
การปรับปรุงจานวน 5 แห่ง

5.1 สอท./ สกญ. ในประเทศกลุม่ เป้าหมายจานวน 5 แห่ง ได้ปรับปรุงและซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ได้แก่
1) สอท. ณ กรุงโซล
2) สกญ. ณ นครโอซากา
3) สอท. ณ กรุงเตหะราน
4) สอท. ณ กรุงมะนิลา
5) สนง. การค้าฯ
- กรมการกงสุลได้จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและจัดการแผนบูรณาการ
อพยพในกรณีวิกฤตการณ์คาบสมุทรเกาหลีร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ สอท.
ณ กรุงโซล / สอท. ณ กรุงโตเกียว / สกญ. ณ นครโอซากา / ผชท.ทอ.-ทบ. / อทป.
ฝ่ายแรงงาน / อทป. สขช. ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ 4 – 9 ก.พ. 2561 ณ สอท.
ณ กรุงโซล
6.1 กรมการกงสุลทดลองใช้ระบบ Single Sign On (ระบบออกเอกสารทะเบียน

6.การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดทาแบบฟอร์ม บูรณาการงานเอกสารราชการ 2 ภาษาร่วมกับ

ประเด็นความสาเร็จ
เอกสารราชการแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ)

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
กรมการปกครองเตรียมนาร่องทดลองการจัดทาแบบฟอร์ม
เอกสารภาษาอังกฤษจานวน 6 แบบฟอร์ม

ผลการดาเนินการ

ราษฎร ทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ) ของกรมการปกครองเพื่อออกเอกสาร
ทางการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 6 แบบฟอร์มแล้ว ได้แก่ (1) สูติบัตร
(2) มรณบัตร (3) ทะเบียนบ้าน (ทร.14/1) (4) ทะเบียนสมรส (5) ทะเบียนหย่า และ
(6) ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
6.2 กรมการกงสุลได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้ระบบ Single
Sign On แก่กรมการปกครองทราบในการประชุมหารือการจัดทาแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการ 2 ภาษา เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561
7. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุลกับ
เข้าร่วมการหารือด้านการกงสุลกับกรมการกงสุลของ
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นาคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วม
ต่างประเทศ
ต่างประเทศจานวน 2 ครั้ง
การประชุมหารือด้านการกงุสลกับคณะผู้แทนด้านการกงสุลของต่างประเทศ
ผลลัพธ์ของการหารือ/ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
- กระชับความร่วมมือทวิภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น (1) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 ประชุมหารือด้านการกงุสลไทย – อิหร่าน ครั้งที่ 4
ซึ่งกันและกัน
ที่กรุงเตหะราน
- ติดตามความคืบหน้าในประเด็นด้านการกงสุลที่อยู่ในความ (2) เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 ประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สหราชอาณาจักร
สนใจของฝ่ายไทย อาทิ การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ
การอานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และ
ความร่วมมือทางอาญา
8. เสริมสร้างสถานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย
8.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับผู้เข้าร่วมจาก
8.1.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ สาหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศกาลังพัฒนาเพื่อ
ผ่านการดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
ประเทศกาลังพัฒนาเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การให้ทุนฝึกอบรมและ พอเพียง (SEP) จานวน 2 หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมด
1) Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural
ทุนการศึกษา) ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเผยแพร่
Development ระหว่างวันที่ 2 - 25 พ.ย. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 14 คน จาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และ/หรือ
12 ประเทศ ได้แก่ มาลาวี อียิปต์ ฟิจิ อิหร่าน ปาปัวนิวกินี ตูนิเซีย สวาซิแลนด์

ประเด็นความสาเร็จ
การแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ด/ี ประสบการณ์ของไทยใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายรอบที่ 1
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ผลการดาเนินการ

บอตสวานา อินโดนีเซีย เม็กซิโก กัมพูชา และ บังกลาเทศ
2) Sufficiency Economy - From Theory and Practices to Standardization
ระหว่างวันที่ 4 – 23 ธ.ค. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 17 คน จาก 16 ประเทศ
ได้แก่ อาร์เซอร์ไบจาน กาบูเวร์ดี ตองกา อียิปต์ แกมเบีย โตโก อิหร่าน ไลบีเรีย
มาดากัสการ์ เวียดนาม ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซามัว เซเนกัล เซียร์ราลีโอน และ
ทาจิกิสถาน
3) SEP: Thailand’s Path towards Sustainable Development ระหว่างวันที่
12 – 23 ก.พ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 13 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ชิลี
ฟิลิปปินส์ คีร์กีซ โซโลมอน บังกลาเทศ และ วานูอาตู
4) Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development
ระหว่างวันที่ 4 - 18 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 20 คน จาก 19 ประเทศ
ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา โกตดิวัวร์ อียิปต์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา เฮติ คีร์กีซ มาลี
ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ศรีลังกา ซูดาน ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ติมอร์เลสเต โตโก
และยูกันดา
4.2 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับผู้เข้าร่วมจาก
4.2.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ สาหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศกาลังพัฒนาเพื่อ
แบ่งปันหลักปฏิบัติทดี่ ี/ประสบการณ์ของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ประเทศกาลังพัฒนาเพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติทดี่ ี/
ประสบการณ์ของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (SDGs) จานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1) Best Available Technique (BAT) and Best Environmental Practice (BEP)
ยั่งยืน (SDGs) จานวน 3 หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมด
under the Context of United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) ระหว่างวันที่ 2 – 20 ต.ค. 2560 โดยมีผเู้ ข้าร่วมจานวน
18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน บราซิล เอกวาดอร์ อียิปต์ อิหร่าน
มาดากัสการ์ มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อกโก โมซัมบิก เนปาล เซียร์ราลีโอน ศรีลังกา

ประเด็นความสาเร็จ
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คอซอวอ พม่า เคนยา ยูกันดา และ เวียดนาม
2) Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability
ระหว่างวันที่ 9 - 28 พ.ย. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 17 คน จาก 15 ประเทศ
ได้แก่ อาร์เจนตินา บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา หมู่เกาะคุก โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย
เคนยา คอซอวอ มาเลเซีย เม็กซิโก พม่า ปากีสถาน เซเชลส์ และ เวียดนาม
3) R&D in Postharvest and Processing Technology for Food Security
ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 21 คน จาก 21
ประเทศ ได้แก่ คิวบา ไนจีเรีย เคนยา ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ พม่า บาร์เบโดส ชิลี
อาร์เจนตินา ไนเจอร์ ปากีสถาน คอสตาริกา บรูไนดารุสซาลาม นามิเบีย เลโซโท
บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา เปรู อินโดนีเซีย ปารากวัย และ ไทย
4) Forest-based Eco-tourism Management in Thailand ระหว่างวันที่
17 ก.พ. – 13 มี.ค. 2561 โดยมีผเู้ ข้าร่วมจานวน 18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก่
โคโมรอส จาไมกา ชิลี มาลี โตโก ไลบีเรีย พม่า คิริบาส เวียดนาม กัมพูชา โมร็อกโก
เซียร์ราลีโอน ปากีสถาน ศรีลังกา ไนเจอร์ อียิปต์ อาร์เจนตินา และ ยูเครน
5) Sexually Transmitted Infections Case Management Skills ระหว่างวันที่
5 – 16 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 18 คน จาก 15 ประเทศ ได้แก่ อาร์เมเนีย
อาร์เซอร์ไบจาน บาฮามาส เบลิซ ชิลี เอธิโอเปีย อิหร่าน มาดากัสการ์ มัลดีฟส์
มอริเชียส มองโกเลีย ปากีสถาน เซเชลส์ ศรีลังกา และ ยูกันดา
6) Tropical Medicine, Community Health Care and Research ระหว่างวันที่
5 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 18 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่
เบลารุส ภูฏาน เอธิโอเปีย จอร์แดน คีร์กีซ มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มอริเชียส
มองโกเลีย พม่า ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ เซนต์คิทส์และเนวิส ศรีลังกา ซูดาน ยูกันดา และ
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อุซเบกิสถาน
7) Towards Low Carbon Society via Holistic Environmental Engineering
Approach ระหว่างวันที่ 12 - 23 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 16 คน จาก
16 ประเทศ ได้แก่ จีน อาร์เจนตินา อาร์เซอร์ไบจาน บังกลาเทศ เลโซโท
มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มอริเชียส มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ศรีลังกา ยูกันดา
อุซเบกิสถาน เวียดนาม และ แซมเบีย
8) Global Warming Mitigation and Adaptation by Balancing Sustainable
Energy Management ระหว่างวันที่ 14 - 30 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน
18 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก่ อาร์เซอร์ไบจาน เบลารุส กินี คีร์กีซ มาดากัสการ์
มาลาวี มอริเชียส มองโกเลีย พม่า ไนเจอร์ ฟิลิปปินส์ เซนท์คิทส์และเนวิส ซามัว
ซู
ซูรินาเม ยูกันดา ยูเครน อุซเบกิสถาน และ แซมเบีย

กิจกรรมที่สาคัญตาม Action plan ในการดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ประเด็นความสาเร็จ
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1. สร้างความเชื่อมั่นต่อสหภาพยุโรป
1.1 การพบหารือระดับสูงกับสหภาพยุโรปเพื่อแจ้ง
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ
พัฒนาการต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งเรื่องการเมือง
โดยการชี้แจงและทาความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ และการปฏิรูปภาคประมง จานวน 2 ครั้ง
ประเด็นการทาประมงที่ผดิ กฎหมาย (IUU) และส่งเสริม
ความร่วมมือกับกับสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก
เพื่อนาองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา

ผลการดาเนินการ
1.1.1 รมว. กต. พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรป
(เทียบเท่า รมว.กต.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 60 และวันที่ 5 มี.ค. 61
โดย รมว. กต. ได้ใช้โอกาสดังกล่าวติดตามประเด็นการพัฒนาความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการปฏิรปู ภาคประมงและพัฒนาการใน
การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และพัฒนาการ
ทางการเมืองของไทย
1.1.2 รมว.กต. พบหารือกับกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม กิจการประมงและทะเล
ของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 โดย รมว. กต. ย้าถึงความมุ่งมั่นของ
ไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU และแรงงานบังคับในภาคประมง และ
พร้อมจะร่วมมือกับ EU และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาประมง
IUU ในกรอบอาเซียน

ประเด็นความสาเร็จ

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
1.2 การเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่าง ๆ เพื่อแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างไทยและสหภาพยุโรปหรือประเทศ
สมาชิกในการนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา IUU ไทย จานวน 2 ครั้ง

2. การขับเคลื่อน SEP for SDGs ในมิติต่าง ๆ

เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on
Sustainable Development (APFSD) 2018
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
รับทราบประสบการณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ต่าง ๆ และนาเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหนึ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยืนยัน
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปด้วยกัน

ผลการดาเนินการ
1.2.1 ออท. ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมคณะผู้แทนไทย เข้าพบสมาชิกสภายุโรป
เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 61 ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้า
ของไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU และแรงงานในภาคประมง เพื่อให้
พิจารณาสนับสนุนการปลดใบเหลืองของไทยด้วยดี
1.2.2 ออท. ผทถ. ณ นครนิวยอร์ก พร้อมคณะผู้แทนไทย จัดงานสัมมนา
“Thailand’s Path to Sustainable Fisheries” ในงาน Seafood Expo
North America เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 61 ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อ
ชี้แจงความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU และแรงงานใน
ภาคประมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการนาเข้าสัตว์น้าและสินค้า
ประมงจากไทย NGO ที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานของไทยผ่านสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานด้วย
(1) รมว.กต. นาคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on
Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 5 ทีเ่ อสแคป เมื่อวันที่ 28-30
มี.ค. 2561 ซึ่งได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อน SEP for SDGs ดังนี้
1. รมว.กต. ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม โดยได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ของไทยในการสร้างสังคมให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
โดยซึ่งให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติ
การเสริมพลังชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครื่องมือขับเคลื่อน
การพัฒนา การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในเรื่องต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแสดงความพร้อมของ
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3. การส่งเสริมบทบาทนาของไทยในเวทีความร่วมมือใน
ระดับอนุภมู ิภาคและภูมภิ าค ในการผลักดันศักยภาพ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค

เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานเพื่อยกร่าง
แผนแม่บท ACMECS ในเดือน พ.ย. 2560 และเดือน
มี.ค. 2561
ผลลัพธ์ของการประชุม/ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ:
เพื่อผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริม
ความเชื่อมโยงและการพัฒนาอนุภูมิภาค

ผลการดาเนินการ
ไทยที่จะแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งนับเป็นการยืนยัน
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
(2) ในห้วงของการประชุม นอกจากการรับทราบประสบการณ์สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ แล้ว ผูแ้ ทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศ
ไทย โดยได้แบ่งปันประสบการณ์การดาเนินการของไทยในการขับเคลื่อน
SDG17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา) ซึ่งรวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้าน
การพัฒนาระดับโลก โดยเฉพาะผ่านนโยบาย SEP for SDGs Partnership
ซึ่งดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
(3) กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เชิญให้หน่วยงานของไทยร่วมจัด
นิทรรศการเพื่อนาเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทาง
หนึ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(พอช.) นาเสนอตัวอย่างความสาเร็จของไทยในโครงการบ้านมั่นคงที่เมืองชุม
แพ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นาเสนอเรื่อง SEP for SDGs
Partnership
(1) นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็น
ประธานจัดการประชุมคณะทางานเพื่อยกร่างแผนแม่บท ACMECS ครั้งที่ 2
ระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการหารือถึง
โครงสร้างหลักและสาระสาคัญของแผนแม่บท
สมาชิก ACMECS ได้เห็นชอบต่อโครงสร้างหลักและสาระสาคัญของ
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เป้าหมายรอบที่ 1
( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ผลการดาเนินการ
แผนแม่บทที่มสี าระสาคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในอนุภูมภิ าค ได้แก่
Seamless Connectivity, Synchronized ACMECS Economies และ
Smart and Sustainable ACMECS โดยจะมีการรับรองแผนแม่บท
ACMECS เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นา ACMECS ครั้งที่ 8 ในวันที่
16 มิ.ย. 2561 นี้
(2) นายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็น
ประธานจัดเตรียมการด้านสารัตถะสาหรับการประชุมคณะทางานเพื่อยกร่าง
แผนแม่บท ครั้งที่ 3 ระหว่างหน่วยงานไทย ในวันที่ 26 มี.ค. 2561 ณ
วิเทศสโมสร ส่วนที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ โดยที่ประชุมได้หารือถึง
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ซึ่งเป็นเอกสารแนบของ
แผนแม่บท ACMECS โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่จะดาเนินการภายใต้แผนแม่บท ACMECS โดยในระยะแรก
(3-5 ปี ข้างหน้า) จะมุ่งเน้นโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor-EWEC)
และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor-SEC) ทั้ง
โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งดิจิทลั และพลังงาน (hardware
connectivity) โครงการเชื่อมโยงด้านระเบียบ การค้า การลงทุน การระดม
ทุน (software connectivity) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2 ตัวชี้วัดร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสารนิเทศ)
แผนการดาเนินงาน
ลาดับที่

เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
ต.ค. 60

1

ภาพลักษณ์ประเทศ
ไทย

2

การประมงยั่งยืน

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

ทีวี 2
สิ่งพิมพ์
1

สิ่งพิมพ์
2
เชิญสื่อ
เยือนไทย
1

แถลงข่าว 1 แถลงข่าว แถลงข่าว
ข่าว PR 2 4
4
ลงพื้นที่ 1 ข่าว PR 4 ข่าว PR 4
ลงพื้นที่ 1 ลงพื้นที่ 1

1.1 ทีวี จัดทาสปอตประชาสัมพันธ์ศักยภาพประเทศไทยเผยแพร่ทาง CNBC Asia Pacific และ
CNBC India ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน-อินเดีย และ การประชุม ASEAN Foreign
Ministers’ Retreat ที่กรุงนิวเดลีรวม 2 ครั้ง
1.2 สิ่งพิมพ์ จัดทาบทความเรื่อง (1) Thailand Gets Smart เกี่ยวกับวีซ่าเพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเผยแพร่ผ่านสานักข่าวรอยเตอร์ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่
7-12 ก.พ. 2561 และลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Financial Review (ออสเตรเลีย) ฉบับประจาวันที่
17-18 มี.ค. 2561 (2) ASEAN-Australia: Close Partners for an even Closer Future Together
ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald ฉบับวันที่ 16 มี.ค. 2561 ในช่วงที่ นรม. เข้าร่วม
การประชุม ASEAN-Australia Summit
1.3 กิจกรรม เชิญสื่อจากประเทศคู่เจรจาอาเซียน 13 คนเยือนไทยระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค. 2561
2.1 แถลงข่าว มีการแถลงข่าวความคืบหน้าการดาเนินการของไทยเพื่อส่งเสริมการประมงยั่งยืนทุก
สัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศ/โฆษก กต. ที่กระทรวงการต่างประเทศ บางกรณีเชิญผู้แทน
หน่วยงานอื่นๆ ร่วมแถลงด้วย เช่น กรมเจ้าท่า สตช.
2.2 ข่าว PR ออกข่าว PR แล้ว 14 ครั้ง
2.3 ลงพื้นที่ เชิญผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ รมว. แรงงาน 1 ครั้ง และไป จ. สมุทรสาคร 2 ครั้ง

แผนการดาเนินงาน
ลาดับที่

เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

3

การดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ของ
ไทย เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและ
ผลประโยชน์ของไทย

โทรทัศน์ 1
วิทยุ 1
สื่อสิ่งพิมพ์ 1
ออนไลน์ 5
แถลงข่าว 1

โทรทัศน์ 1
วิทยุ 1
สื่อสิ่งพิมพ์ 1
ออนไลน์ 5
แถลงข่าว 1

วิทยุ 1
สื่อสิ่งพิมพ์ 2
ออนไลน์ 10

วิทยุ 1
วิทยุ 1
วิทยุ 1
สื่อสิ่งพิมพ์ 2 สือ่ สิ่งพิมพ์ 2
ออนไลน์ 10

4

การดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในต่างประเทศ
การทูตสาธารณะ
และการต่างประเทศ
ของประชาชน

โทรทัศน์ 1 วิทยุ 1
วิทยุ 1
ออนไลน์ 5
ออนไลน์ 1 แถลงข่าว 1
แถลงข่าว 1

ก.พ. 61

มี.ค. 61

วิทยุ 1
ออนไลน์5
แถลงข่าว 1

วิทยุ 1
สื่อสิ่งพิมพ์ 1
ออนไลน์ 5
แถลงข่าว 1

วิทยุ 1
วิทยุ 1
ออนไลน์ 10 สื่อสิ่งพิมพ์ 2

ดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- โทรทัศน์ 4 ครั้ง
- วิทยุ 6 ครั้ง
- สื่อสิ่งพิมพ์ 4 ครั้ง
- ออนไลน์ 30 ครั้ง
- แถลงข่าว 29 ครั้ง
ดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- วิทยุ 6 ครั้ง
- สื่อสิ่งพิมพ์ 8 ครั้ง
- ออนไลน์ 30 ครั้ง

ข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 )
กระทรวงการต่างประเทศ
รอบที่ 1
งบประมาณ
รหัสงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ชื่อโครงการ
โครงการ
GFMIS
หน่วย
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
นับ
1 ค่าใช้จ่ายในการ
0400225025700011 50.00 ประเทศ 1. มีการเริม่ ดาเนินโครงการ
มีการเริ่มดาเนินโครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ 040021000M0593
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (BIC) ในประเทศ (BIC) ในประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 3
และขยายความ
เพื่อนบ้าน จานวน 3 ประเทศ
ประเทศ ได้แก่ ลาว (เวียงจันทน์ / แขวง
ร่วมมือกับประเทศ
สะหวันนะเขต) เวียดนาม (กรุงฮานอย /
เพื่อนบ้าน
นครโฮจิมินห์) และเมียนมา (กรุงย่างกุ้ง)
บทความ 2. จานวนบทความหรือข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว และศักยภาพใน
การทาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ลาว เวียดนาม และเมียนมา
จานวน 20 บทความ
2

ค่าใช้จ่ายในการ

0400206024700002

47.58

ครั้ง

1 .การจัดประชุมคณะกรรมการ/

เบิกจ่าย
ร้อย
ละ
100

มีบทความหรือข่าวที่เกีย่ วกับการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และศักยภาพใน
การทาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
ลาว เวียดนาม และเมียนมา จานวน 20
บทความ

100

การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

35,100,000 31,301,067.52

89.18

37,000,000 6,079,524.30

16.43

ลาดับ

ชื่อโครงการ
ดาเนินงานด้านเขต
แดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

040021000M0588

ครั้ง

3

ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
ตามกรอบข้อตกลง
ของประชาคม
อาเซียน

0400225026700005
040021000M0594

50.00

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านหรือ
การประชุมทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน
1 ครั้ง

(JBC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่
15-19 ม.ค. 2561

2. การจัดสัมมนาและมวลชน
สัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 1 ครั้ง

จัดการสัมมนาข้าราชการและผู้นาท้องที่ใน 100
การดูแลเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ
นครพนม เมื่อวันที่ 4-7 มี.ค. 2561
1.1 หนังสือแผนแม่บทว่าด้วยความ
100
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025
จานวน 3000 เล่ม รวมเป็นเงินจานวน
195,000 บาท

รายการ 1. การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร
และผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
การเป็นประธานอาเซียนของไทย
1.1 การจัดทาหนังสือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จานวน
1 รายการ
1.2 การจัดทาชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่ จานวน 1 รายการ
ครั้ง

เบิกจ่าย

2. การจัดอาเซียนสัญจร
มีการดาเนินกิจกรรมอาเซียนสัญจร
จานวน 3 ครั้ง

1.2 ได้จัดทาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง
ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของ
ประชาคมอาเซียน, นิทรรศการ 3 เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

100

2.1 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่ จ. ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2560
2.2 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

29,000,000 2,923,641.95

100.82

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค.
2560
2.3 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่
จ. พัทลุง และ จ. นครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2561
2.4 จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ที่ จ. พิจิตร
และ จ. กาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11-13
มี.ค. 2561
โครงการ 3. การสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการอาเซียน ในประเทศ
ที่ 3 มีการดาเนินโครงการสนับสนุน
กิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียน
ในประเทศที่ 3 จานวน 3 โครงการ

3.1 โครงการการเข้าร่วมเทศกาล
ภาพยนตร์อาเซียน-อินเดีย ในโอกาส
ครอบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียนอินเดีย จานวน 68,000 บาท
3.2 โครงการแข่งขันตอบคาถามเกี่ยวกับ
อาเซียนสาหรับเยาวชนอินเดีย จานวน
260,000 บาท
3.3 โครงการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร
ระดับสูงของอินเดีย เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็น
ประเทศผุ้ประสานงานอาเซียน-อินเดีย

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

2,200,000

1,422,035.5

64.64

จานวน 60,000 บาท
4

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ไทยต่อ
โลกมุสลิม

0400206024700005
040021000M0588

10.00

ครั้ง

การอานวยความสะดวกแก่ผู้ไป
ประกอบพิธีฮัจญ์
- กระทรวงการต่างประเทศ ประชุม
ร่วมกับกรมการปกครองเพื่อ
เตรียมการการอานวยความสะดวก
แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อย 1
ครั้ง

1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้ไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 ณ ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อกาหนดกรอบ
การเจรจาเกี่ยวกับการจัดเที่ยวบินให้กับ
คณะอนุกรรมการเป็นผู้แทนฮัจญ์ของไทย
ไปร่วมประชุมเตรียมการฮัจญ์กับประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ณ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
ประจาปี พ.ศ. 2561
1.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 ณ ศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือและ
เตรียมพร้อมสาหรับการประชุมเตรียมการ
ฮัจญ์กับซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 31 ม.ค.
2561

ลาดับ

5

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

ค่าใช้จ่ายในการ
0400225025700001
พัฒนาฐานข้อมูล
040021000M0593
และองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ
(GIU)

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

5.00

ครั้ง

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

1.3 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา
14.00 น. ณ ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตาม รับทราบ
ผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 และ
รับทราบผลการประชุมเตรียมการฮัจญ์กับ
ซาอุดิอาระเบีย
1.4 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา
14.00 น. ณ โรงแรม New World City
เพื่อติดตามและรับทราบผลการประชุม
ครั้งที่ 2/2561
1. ดาเนินโครงการเผยแพร่
1.1 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560
องค์ความรู้และส่งเสริมความร่วมมือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับสถาบัน
กับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและ การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
แปซิฟิกใต้ ในด้านต่าง ๆ จานวน
จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Australia's
3 ครั้ง
Foreign Policy WhitePaper” โดยมี

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

2,900,000

2,905,989.97

100.21

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

นายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจาประเทศไทย นายพิชาย
ชื่นสุขสวัสดิ์ อดีตบรรณาธิการ นสพ.
Bangkok Post เป็นคู่เสวนา โดยกิจกรรม
ดังกล่าว มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ให้แก่สาธารณชน นักศึกษา
นักวิชาการและข้าราชการที่เข้าร่วม
การเสวนารวมกว่า 100 คน
1.2 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561 กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิ
การศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (มูลนิธิเอเอฟเอส) ได้จดั
โครงการอบรมภาษาสเปนพื้นฐานให้แก่
นักเรียนไทยที่จะไปแลกเปลี่ยนการศึกษา
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาสเปนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน
ที่กาลังจะเดินทางไปศึกษาในภูมภิ าค
ลาตินอเมริกา ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ไปทา

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

หน้าที่เสมือนยุวทูตเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
และทาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเมือง
และจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคลาติน
อเมริกาและจะต้องมีทักษะสาคัญใน
การสื่อสารกับคนท้องถิ่น คือ การรู้ภาษา
สเปน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถให้
การอบรมแก่นักเรียนไทยที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนในลาตินอเมริการวม
60 คน
1.3 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
กรมอเมริกาฯ ได้นาคณะผู้เชี่ยวชาญ
กรมศิลปากร และ ม. ศิลปากรไปเรียนรู้
และหารือกับผู้เชี่ยวชาญสถาบันสมิธโซเนียน และ ม. เพนซิลเวเนีย เพื่อ
(1) สานต่อความร่วมมือเดิมเกี่ยวกับ
บ้านเชียง ซึ่งกรมศิลปากรเคยมีความ
ร่วมมือกับ ม. เพนซิลวาเนีย และ
(2) หารือแนวทางนาองค์ความรู้สมัยใหม่
จากสหรัฐฯ มาเพิม่ ขีดความสามารถด้าน
โบราณคดีและการบริหารพิพิธภัณฑ์ของ

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

เรื่อง

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ไทย
1.4 เมื่อ 8 ก.พ. 2561 กรมอเมริกาฯ
ร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
จัดกิจกรรม Online Mentoring ครั้งที่ 3
โดยกรมอเมริกาฯ ได้เชิญวิทยากรชาวไทย
3 คนซึ่งทางานกับบริษัทชั้นนาในสหรัฐฯ
อาทิ Amazon มาบรรยายและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางานด้าน
Big Data และ AI ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า
200 คนรวมทั้งมีการถ่ายทอดการสัมมนา
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook live
ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ใน
ด้านต่าง ๆ (อาทิ การเมือง
เผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการใน
เศรษฐกิจ และสังคม) ในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ รายงานข่าว บทความ ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ในด้าน
ต่าง ๆ (อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ และ
บทสัมภาษณ์ หรือบทวิเคราะห์
สังคม) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ในเว็บไซต์
อย่างน้อย 20 เรื่อง
กรมอเมริกาฯ รายงานข่าวในภูมิภาค
8 เรื่อง รายงานข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของกรมอเมริกาฯ
11 เรื่อง และการเผยแพร่ข้อมูลในรายการ

ร้อย
ละ

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

เรื่อง

6

การมอบเงินอุดหนุน
องค์การระหว่าง
ประเทศทีไ่ ทยเป็น
สมาชิก

0400225026500002
040021000M0594

460.27

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

หน้าต่างโลกกว้าง สถานีวิทยุสราญรมย์
3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ จานวน 18 เรื่อง
ในภูมิภาคยุโรปในด้านต่าง ๆ (อาทิ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม)
กรมยุโรปได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รายงานข่าว เกี่ยวกับพัฒนาการในภูมภิ าคยุโรปในด้าน
บทความ บทสัมภาษณ์
ต่าง ๆ จานวน 15 เรื่อง (ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.
60-ก.พ. 61)

รายการ การมอบเงินอุดหนุนองค์การ
ระหว่างประเทศ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
4 รายการ
2. เงินอุดหนุนปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ จานวน 9 รายการ
3. เงินอุดหนุนสมัครใจ จานวน
16 รายการ

1. เงินอุดหนุนทั่วไป
จ่ายเงินอุดหนุน 4 รายการ
1. ค่าบารุงงบประมาณปกติของ UN
ประจาปี 2561
2. International Tribunal for the
Prosecution of Persons Responsible
for Serious Violations of
International Humanitarian Law
Committed in the Territory of the
Former Yugoslavia (ICTY)
3. International Residual
Mechanism for Criminal Tribunals

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

100

343,000,000 309,217,989.96

90.15

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

(IRMCT)
4. เงินอุดหนุนศาลกฎหมายทะเลระหว่าง
ประเทศ
2. เงินอุดหนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
จ่ายเงินอุดหนุน 10 รายการ
1. UNMISS (ครั้งที่ 1)
2. UNIMISS (ครั้งที่ 2)
3. UNDOF (ครั้งที่ 1)
4. UNIDOF (ครั้งที่ 2)
5. MINUSCA (ครั้งที่ 1)
6. MINUSCA (ครั้งที่ 2)
7. UNISFA
8. UNAMID
9. MINURSO
10. MINUSTAH
3. เงินอุดหนุนสมัครใจ
จ่ายเงินอุดหนุน 16 รายการ
1. UNICEF
2. UNHCR
3. OHCHR

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

8,700,000

7,676,067.42

88.23

4. UNRWA
5. UNDP
6. UNCDF
7. UNITAR
8. UNIDIP
9. UNRCPD
10. TRUST FUND FOR THE PACIFIC
ISLAND COUNTRIES
11. APF
12. CERF
13. TRUST FUND FOR THE ALLIANCE
OF CIVILIZATIONS
14. UNAT
15. เงินอุดหนุนในกรอบอนุสญ
ั ญาห้าม
ทุ่นระเบิด
16. เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน-เกาหลี
7

ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมพัฒนา
ความร่วมมือใน
กรอบภูมิภาคและ

0400225026700002
040021000M0594

15.00

ครั้ง

1. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่
1.1 เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค
อาวุโสเอเปค ปี 2560 และ
ครั้งที่ 29 และการประชุมผู้นาเขต
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่
และการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจ
7 – 11 พ.ย. 2561 ณ นครดานัง

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

อนุภูมิภาค (APEC)

8

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมความเชื่อมั่น
ต่อประเทศไทย

0400225027700006
040021000M0595

รอบที่ 1

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

66.80

วัน

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ครั้งที่ 25

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.2 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเปคไทย เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งสุดท้าย
ประจาปี 2560 ณ นครดานัง ประเทศ
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 2560

2. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1/2561

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค
ครั้งที่ 1/2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี
ปาปัวนิวกินี ระหว่างวันที่ 4 - 9 มี.ค.
2561 โดยได้รายงานผลการดาเนินงาน
ของไทยในเรื่องกิจกรรมส่งเสริม green
MSMEs ต่อเนื่องจากการผลักดัน APEC
Strategy for Green, Sustainable
MSMEs

1. การบอกรับข่าวตัดจาก
หนังสือพิมพ์
และการให้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

มีการจัดทาข่าวตัดประจาวัน (เฉพาะ
วันทาการ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560- 31
มี.ค. 2561 รวมจานวนวันทั้งสิ้น 122 วัน

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

27,900,000 6,839,775.82

24.52

100

100

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

- มีการจัดทาข่าวตัดประจาวัน
(เฉพาะวันทาการ)
ครั้ง

2. การบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารด้านการต่างประเทศเพื่อ
เผยแพร่ในสื่อแนวใหม่
- มีการเผยแพร่ข่าวสารด้าน
การต่างประเทศในสื่อแนวใหม่ของ
กระทรวงฯ อย่างน้อยเดือนละ
10 ครั้ง

เผยแพร่ข่าวสารการต่างประเทศผ่าน
Facebook กระทรวงการต่างประเทศ
รวม 120 ครั้ง

100

ครั้ง

3. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และป้องกัน การละเมิดเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันทางการทูตของ
ประเทศไทย
จัดการสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบและ
หลักการในการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันทางการทูต อย่างน้อย
1 ครั้ง

ดาเนินการจัดสัมมนา เรื่อง "มาตรการ
รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานใน
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคณะผูแ้ ทนทาง
ทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศ ประจาประเทศไทย" ในวันที่ 8
มี.ค. 2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
มีผู้เข้าร่วมจานวน 70 คน โดยได้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานใน

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

9

ชื่อโครงการ

เงินอุดหนุนการให้
ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ
ทางวิชาการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

0400225025500003
040021000M0593

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

65.00

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันทางการทูต โดยเฉพาะ
การออกบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม
สนามบิน รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอานวยความ
สะดวกและรับรองบุคคลสาคัญ
ต่างประเทศที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี และการประชุม
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพในอนาคต ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
และการรับรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี รวมถึง
บูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศ 1. โครงการความร่วมมือเพื่อการ 1.1 สปป.ลาว : ส่งผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความรู้แก่
พัฒนาบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่าง ๆ คือ
มีการดาเนินกิจกรรมภายใต้
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อ

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

38,800,000

43,200,000

111.34

ลาดับ

ชื่อโครงการ
และเศรษฐกิจแก่
ต่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับประเทศ
ต่าง ๆ จานวน 2 ประเทศ

การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียน
เทคนิคกสิกรรมดงคาช้าง สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค. 2561
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคาม่วน สปป.
ลาว ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ย. 2560 และ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.พ. 2561
(3) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม
แขวงเซกอง\สปป.ลาว ระหว่างวันที่
28 - 30 พ.ย. 2560 และระหว่างวันที่
19 - 20 ก.พ. 2560
1.2 ศรีลังกา : จัดอบรมแก่ จนท.รัฐ
หัวหน้าชุมชน และชาวบ้าน 3 หมูบ่ ้าน
ได้แก่

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

(1) หมู่บ้าน Delthota Pahalagam เมือง
Kandy
(2) หมู่บ้าน Laksha Uyana เมือง
Polonnaru wa
(3) หมู่บ้าน Wathupola เมือง Puttalam
ประเทศ 2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับประเทศคูร่ ่วมมือและหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาเพื่อดาเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เสริมสร้าง SEP for SDGs
Partnership ในประเทศเป้าหมาย
มีการดาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง กับประเทศ
ต่าง ๆ จานวน 2 ประเทศ

2.1 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโมซัมบิก โดยส่ง
อาสาสมัครด้านการประมง สาขา
เพาะเลี้ยง จานวน 2 คน ระหว่างเดือน
ก.พ. 2561 - ม.ค. 2562 และส่งคณะ
ผู้แทนไทยหารือด้านเลี้ยงปลานิลและปลูก
ข้าว ระหว่างวันที่ 17 - 26 ก.พ. 2561
2.2 โครงการ Sustainable Tourism
and Sufficiency Economy in
Mongolia ดังนี้
-การจัดศึกษาดูงานเรื่อง Tourism
Management and Sufficiency
Economy : Practice in Thailand

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของมองโกเลีย
จานวน 11 ราย ระหว่างวันที่ 3 - 10
ก.พ. 2561
-การจัดศึกษาดูงานหัวข้อ Sufficiency
Economy and Community-based
Tourism in Thailand ให้แก่ผู้แทนจาก
มองโกเลีย 16 คน จัดโดยสถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 14 - 28
มี.ค. 2561
2.3 โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ไทย – หมู่เกาะโซโลมอน โดยคณะผู้แทน
ไทยนาโดยอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ
พัฒนาชุมชน รวม 5 คน ไปหารือและ
สารวจพื้นที่เกี่ยวกับโครงการไทย –
โซโลมอน เพื่อพัฒนาชุมขนเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นพัฒนาพี้นที่ชุมชน Sasa
เป็นโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบตาม

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาพื้นที่
ของกลุ่มเกษตรกรรากหญ้าที่มีการปลูกผัก
ใน Burns Creek Village เป็นการปลูก
พืชแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (เกษตรกร
จานวน 5 ราย สนใจเข้าร่วมโครงการ)
ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2561
2.4 โครงการ Water Resource
Management in Lao PDR ระหว่างวันที่
4 - 6 ธ.ค. 2560
กิจกรรม 3. โครงการด้านการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 2 กิจกรรม

3.1 สนับสนุนหนังสือและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดนิทรรศการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SEP
for SDGs Partnership ในการประชุม
วิชาการหัวข้อ Knowledge
Partnerships to Advance UN
Sustainable Development Goals:
an International Interdisciplinary
Conference ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย.
2560 ณ เมืองไมซอร์ สาธารณรัฐอินเดีย

100

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

3.2 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ SEP for SDGs
Partnership ในช่วงการประชุม UN
Global South-South Development
Expo (GSSD Expo 2017) ระหว่างวันที่
27 - 30 พ.ย. 2560 ณ เมือง อันทาเลีย
สาธารณรัฐตุรกี
3.3 จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา ในช่วง
เทศกาลไทย ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค.
2561 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
3.4 ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากร
ของประเทศกาลังพัฒนา จานวน 7
หลักสูตร คือ
(1) Sufficiency Economy
Philosophy: Tool for Sustainable
Rural Development ระหว่างวันที่
2 - 25 พ.ย. 2560 จานวน 14 คนจาก

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

12 ประเทศ
(2) Sustainable Agriculture and
Environmental Management based
on Sufficiency Economy Philosophy
ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 22 พ.ย. 2560
แก่ จนท. รัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน
9 คน จาก 4 ประเทศ
(3) Sufficiency Economy From
Theory and Practices to
Standardization ระหว่างวันที่ 4 - 23
ธ.ค. 2560 แก่ประเทศกาลังพัฒนา
17 คน จาก 16 ประเทศ
(4) SEP : Thailand’s Path towards
Sustainable Development ระหว่าง
วันที่ 12 -23 ก.พ. 2561 แก่ จนท.รัฐและ
NGOs 13 คนจาก 6 ประเทศ
(5) Knowledge of Diplomacy :
Sustainable Development and the
Sufficiency Economy ระหว่างวันที่
19 ก.พ. - 8 มี.ค. 2561 ให้แก่นักการทูต

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

14 คน จาก 13 ประเทศ
(6) Sustainable Development in
Developing Country: Thailand
Model for Africa ระหว่างวันที่ 3 - 25
มี.ค. 2561 ให้แก่ภูมิภาคแอฟริกา 15 คน
จาก 6 ประเทศ
(7) Sufficiency Economy Philosophy
towards a Sustainable
Development ระหว่างวันที่ 4 - 18 มี.ค.
2561 ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา 18 คน
จากประเทศสมาชิก CICA
3.5 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทย โดย
(1) รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ และ
จนท. กรมความร่วมมือฯ ศึกษาดูงาน
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จ.น่าน
จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
ระหว่าง 3-5 ม.ค. 2561 (2) นายไพศาล
หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความ

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ร่วมมือฯ ผู้แทนจากสานักงาน UNOSSC
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนท. สศช. และ
กระทรวงฯ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนน
หมายเลข 48 (เกาะกง – สะแรอัมเบิล)
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา โครงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ อ.แหลมกลัด
จ.ตราด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.จันทบุรี และชุมชนบางน้าผึ้ง จ.
สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ.
2561 (3) การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจโดยวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
วันที่ 13 - 15 มี.ค. 2561 ณ จ. สิงห์บุรี
10

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนกิจกรรม
คนไทยใน
ต่างประเทศ

0400225027700003
040021000M0597

37.00

โครงการ มีการดาเนินโครงการสนับสนุน
คนไทยในต่างประเทศ จานวน
6 โครงการ

กรมการกงสุลได้รับรายงานผลการดาเนิน
โครงการสนับสนุนคนไทยในต่างประเทศ
ในรอบเดือน ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561
จานวน 6 โครงการ ได้แก่

100

18,600,000 13,323,230.59

71.63

ลาดับ

11

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
การทูตและการ
ต่างประเทศ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

0400225027700011
040021000M0596

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

33.00

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

หลักสูตร 1. มีการจัดหลักสูตรอบรม หรือ
สัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่ตอบสนอง
การดาเนินงานด้านการทูต
การต่างประเทศ อย่างน้อย 7
หลักสูตร

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

สอท ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (1 โครงการ)
สอท. ณ คูเวต (1 โครงการ)
สอท. ณ กรุงบราซิเลีย (1 โครงการ)
สอท. ณ กรุงโตเกียว (1 โครงการ)
สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ (1 โครงการ)
สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ (1 โครงการ)
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ได้จัดหลักสูตรอบรม หรือสัมมนา หรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ที่ตอบสนองการดาเนินงานด้านการทูต
การต่างประเทศ จานวน 7 หลักสูตร ดังนี้
(1) การฝึกอบรมข้าราชการไปประจาการ
ในต่างประเทศ ระดับเลขานุการฯ และ
ที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้ง
คู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 8-20 พ.ย. 2560
(2) การฝึกอบรมภาษาที่ใช้ในประเทศที่
ประจาการ หลักสูตรเร่งรัด เพิ่มเติม
สาหรับ ขรก. ที่จะไปประจาการงวดเดือน

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

9,900,000

10,468,243.03

105.14

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ธ.ค. 2560 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.60
(3) หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุน
(ออกประจาการ) บรรจุใหม่ของ
กระทรวงฯ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่
1 – 8 พ.ย. 2560
(4) หลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่
จุดหมาย ประจาปี 2561 ในห้วงเดือน
ธันวาคม 2560
(5) การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง
“การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตาม พรบ. ฉบับใหม่ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2560
(6) การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ
“สร้างสุขการทางานสู่ความผูกพันใน
องค์กรอย่างยั่งยืน (Happy
Workplace)” ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.3 ธ.ค. 2560
(7) การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของ
กระทรวงฯ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่

ร้อย
ละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
หน่วย
(ล้านบาท)
นับ

รอบที่ 1
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ร้อย
ละ

19-22 ธ.ค. 2560
หลักสูตร 2. มีการจัดส่งข้าราชการไปเข้ารับ
การอบรม หรือ ศึกษาดูงาน หรือ
ศึกษาต่อ หรือ การฝึกงาน ณ
หน่วยงาน / สถาบันชั้นนาทั้งในและ
ต่างประเทศ อย่างน้อย 2 หลักสูตร

กระทรวงฯ ได้ส่งข้าราชการเข้ารับ
การอบรมหรือ ศึกษาดูงาน หรือ ศึกษาต่อ
หรือ การฝึกงาน ณ หน่วยงาน / สถาบัน
ชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ จานวน
6 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง ระหว่างวันที่ 12 ก.พ.-26 มี.ค.
2561)
(2) หลักสูตร Executive Seminar for
International Diplomat ครั้งที่ 42
โดยกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี
(3) หลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
รุ่นที่ 1 ประจาปี 2561 โดยศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2561
(4) หลักสูตรการจัดทาแผนการจัดการ
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หลักสูตร 3. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ข้าราชการกระทรวงฯ
ทุกระดับ ทุกสายงาน อย่างน้อย
5 หลักสูตร

เบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน

ความรู้รายบุคคลฯ โดยศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2560
(5) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 โดย
กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 10 ม.ค.23 มิ.ย. 61
(6) การฝึกงานตามโครงการ Young
Diplomat Programme โดย OSCE
กรุงเวียนนา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 2560
– 13 เม.ย. 2561
มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่ข้าราชการ
กระทรวงฯ ทุกระดับ ทุกสายงาน จานวน
9 หลักสูตร ดังนี้
(1) การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับข้าราชการแรกเข้าฯ เพิม่ เติม
ในห้วงเดือน ต.ค. – พ.ย. 2560
(2) หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
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ข้าราชการสายสนับสนุนไปประจาการ
ห้วงเดือน ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561
(3) การอบรมภาษาจีนสาหรับข้าราชการ
กต. ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 2560 12 มี.ค. 2561
(4) การอบรมภาษาอินโดนีเซีย 69 ชม.
(5) การอบรมภาษามาเลเซีย 64 ชม.
(6) การอบรมภาษาเมียนมา 146 ชม.
(7) การอบรมภาษาเขมร 144 ชม.
(8) การอบรมภาษาเวียดนาม 25 ชม.
(9) การอบรมภาษาอารบิค 142.5 ชม.
หลักสูตร 4. มีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
อย่างน้อย 2 หลักสูตร

มีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารระหว่างประเทศ จานวน
2 หลักสูตร ดังนี้
(1) การอบรมเสริมภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการสายการทูตและสายสนับสนุน
ที่จะไปประจาการ งวดเดือน ธ.ค. 2560
ระหว่างวันที่ 21-22 และ 20-24 พ.ย.
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(2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศขั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-4 มี.ค.2561
เฉลี่ยผลการดาเนินงาน

100 527,000,000 435,357,566.06 82.61

