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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อน
กรอบนโยบายต่างประเทศจานวน ๓ แผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็ นการต่ างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนระดับ ๒ ของชาติ ๑ และเป็นกรอบในการดาเนิ น
นโยบายด้านการต่างประเทศที่ทุกส่วนราชการใช้กาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในมิติต่างประเทศ ในรายประเด็นยุทธศาสตร์ (issue-based) ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะรั ฐมนตรี ได้ ก าหนดให้ กระทรวงการต่ างประเทศเป็ น หน่ ว ยงานเจ้ าภาพขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทดั งกล่ าว๒
๒. แผนยุทธศาสตร์รายภู มิภาค ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งมุ่งขับเคลื่ อนการต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศต่าง ๆ รายภูมิภาค (area-based) และ ๓. แผนปฏิบัติการด้านการทูต
พหุภาคี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสาคัญในมิติการทูต
พหุภาคีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้ วย วิสั ย ทัศน์ พั น ธกิ จ แผนปฏิ บั ติราชการ ๕ เรื่อง (แนวทางการพั ฒ นาและโครงการส าคัญ ) และ
งบประมาณ ทั้ ง นี้ แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น
การต่างประเทศ หรือ “การต่างประเทศ 5S/๕ มี” โดยแบ่งเป็น ๕ เรื่อง ได้แก่
๑) แผนปฏิบัติราชการเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง)
๒) แผนปฏิบัติราชการเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน)
๓) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการพัฒ นาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี ระหว่างประเทศ
(Standard/มีมาตรฐานสากล)
๔) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/
มีสถานะและเกียรติภูม)ิ และ
๕) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และทีป่ ระชุม ครม. เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๒
๑
๒
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การดาเนินการของไทยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
เนื่ องจากปี ๒๕๖๓ เป็ นปี ที่การแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ ได้ส่ งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งต่อเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจไทย จึงมีความจาเป็นต้องปรับเพิ่ม จุดเน้นการดาเนินงานภายใต้ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ให้ ตอบสนองต่อความจาเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในของไทยและ
ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ ดังนี้
ด้าน Security /มีความมั่นคง
- ในมิติความมั่นคงรูปแบบใหม่: ให้ความสาคัญลาดับต้นกับการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพมากขึ้นทั้งในกรอบทวิภาคี/ภูมิภาค/พหุภาคี
- ในมิติความมั่นคงรูปแบบเดิม: รักษาแนวทางการดาเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจอย่างสมดุล
โดยเฉพาะในห้ วงที่ ความขัดแย้ งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ก่อให้ เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงของภูมิ รัฐศาสตร์ ควบคู่กั บ
การส่ งเสริ มความสั มพั นธ์กั บประเทศยุ ทธศาสตร์ ส าคั ญ ในภู มิ ภาคต่ าง ๆ ส่ งเสริมความร่วมมื อระหว่างอาเซี ยน
เพื่อรักษาความเป็ นแกนกลางในภูมิภาคที่ จะมี การแข่งขันระหว่างมหาอานาจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่งเสริมระบบ
พหุภาคีนิยมและกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้าน Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
- เตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC/ BIMSTEC
- ผลั กดั นความร่ วมมื อเรื่ องความเชื่ อมโยงในภู มิ ภาค โดยเฉพาะการเชื่ อมโยงระเบี ยงเศรษฐกิ จต่ าง ๆ
ในกรอบอนุภูมิภาคกับ EEC ลดอุปสรรคด้านการค้าและการขนส่งระหว่ างไทยกับประเทศเพื่ อนบ้าน เพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน ส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน พิจารณาการเข้าร่วม/
การเจรจากรอบความตกลงทางการค้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและรักษาฐานการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
- ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อไทยในการเป็นฐานการผลิตอาหารที่สาคัญของภูมิภาค โดยเจาะตลาดประเทศ
และภู มิ ภ าคที่ มี ศั ก ยภาพและมี แ นวโน้ ม ของอุ ป สงค์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และเน้ น ภาพลั กษณ์ ของสิ น ค้ าอาหารไทยที่ มี
ความปลอดภัย (food safety) และใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี (food innovation)
- สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ/หาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาแรงงานไทย (upskill/reskill) เพื่อคว้า
โอกาสของการปรับห่วงโซ่อุปทานที่มีแนวโน้มจะย้ายเข้ามาอาเซียนมากขึ้น และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายัง EEC
- ชี้ช่อง สร้างโอกาส และส่งเสริมขีดความสามารถ และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ
SMEs และเศรษฐกิจฐานรากผ่านการดาเนินการการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เช่น ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ Globthailand
- สนั บ สนุ น การผลั ก ดั น การท่ อ งเที่ ย วเชิ งคุ ณ ภาพและสุ ข ภาพ (Medical and wellness tourism)
ประชาสัมพันธ์ และอานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ นาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ของไทย เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการน าเข้าของสินค้าบางประเภทที่มีความจาเป็นด้านสาธารณสุข และเพิ่ม
ความยั่งยืนในการส่งออก โดยเป็นไปตาม BCG Model
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- ผลักดันบทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อน SEP for SDGs ในประเด็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทรัพยากรน้า โดยเฉพาะในบริบทของลุ่มน้าโขง
- ขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกสาขา ทั้งด้านสาธารณสุข ฝีมือแรงงาน และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสนับสนุนนโยบาย Health
Diplomacy และ Economic Diplomacy”
ด้าน Standard/มีมาตรฐานสากล
- ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การอนุ วั ติ Sustainable Development Goal (SDG) 3 Good health and wellbeing และพั น ธกรณี ระหว่ างประเทศของไทย ด าเนิ น งานเพื่ อผลั กดั นการปรั บ ปรุ งมาตรฐานภายในประเทศ
โดยเฉพาะในด้านที่เป็นที่ถูกจับตา อาทิ ในบริบทการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (TIP report) ปัญหา IUU ตลอดจน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน รวมทั้งการมีบทบาทเชิงรุกในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาขยะทะเล
ด้าน Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ
- ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์จุดแข็งของไทยในด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านสาธารณสุข
เพื่อเตรียมรองรับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างสมดุล โดยคานึ งถึงความปลอดภั ยด้านสาธารณสุขควบคู่กับ
การกระจายรายได้ต่อเศรษฐกิจฐานราก และการรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
- ขับเคลื่อนการทูตเพื่อการพัฒนาและการทูตสาธารณสุข โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เน้นโครงการการทูต
เพื่อการพัฒนาในด้านที่เป็นจุดแข็งของไทยในด้านสาธารณสุขและการเกษตร
- พิจารณาแนวทางในการรักษาสถานะของไทยในการเป็น Geneva of Asia ในสถานการณ์ความปกติใหม่
(New Normal) เพื่อช่วยธุรกิจ MICE ของไทย และคงให้ไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และมาตรฐานสากลในภูมิภาค
- ขั บ เคลื่ อ นบทบาทไทยในการเป็ น หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาในกรอบ South-South
Cooperation เพื่อส่งเสริมสถานะไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีองค์การสหประชาชาติและกรอบอนุภูมิภาค และภูมิภาค
ที่ไทยมีบทบาทหลัก
ด้าน Synergy/มีพลัง
- ร่วมดาเนินการกับทีมประเทศไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่ อร่วม
ขับเคลื่อนโครงการสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ต่อการกระจายรายได้ต่อเศรษฐกิจฐานรากของไทย
- ดูแลและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- มุ่ งพั ฒ นาบริ การด้ านกงสุ ล น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาปรั บปรุงระบบงานเพื่ อเพิ่ มความสะดวกรวดเร็ ว
ในการติดต่อและให้บริการประชาชน
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ทหี่ ลากหลาย
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
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๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๔ พัฒนาพื้นทีเ่ มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมททธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพทติมิชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศมีแนวทาง
การพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชม
และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

แผนย่อย Security/มีความมั่นคง
- แนวทางที่ ๑-๘ ส่งเสริมความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิม
และในรูปแบบใหม่ที่มีมิติต่างประเทศ
แผนย่อย Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

แผนย่อย Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
- แนวทางที่ ๖-๘ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
และของโลก
- แนวทางที่ ๑-๕ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย
แผนย่อย Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
แนวทางที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน
แผนย่อยด้าน Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ
แนวทางที่ ๕ สนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียงหรือดารงตาแหน่งทีส่ าคัญในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
แผนย่อย Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
ความเสมอภาคทางสังคม
แนวทางที่ ๗ เพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
แผนย่อย Synergy/มีพลัง
ในทุกมิติ
แนวทางที่ ๔ พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศ
แก่คนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ แผนย่อย Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๖-๘ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ และของโลก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมททธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

แผนย่อย Synergy/มีพลัง
แนวทางที่ ๑-๖ มุ่งดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และมุ่งบริการ
ด้านการต่างประเทศแก่คนไทย
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นการต่างประเทศ
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพทาให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- บรรลุทั้ง ๑๖ ตัวชีว้ ัดย่อยของ ๕ แผนย่อยในแผนแม่บทฯ
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑-๗ และ ๙-๑๖ มีค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘ ได้แก่ SDG Index Score ของไทยสูงกว่า SDG Regional
Score ในอัตรามากกว่าร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง
(๑.๒) แผนย่ อ ยด้ า นความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า งประเทศ (Security/
มี ค วามมั่ น คง) (หมายเหตุ : มี เนื้ อ หาสาระเหมื อ นกั บ แผนย่ อ ยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คง
กับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น
ความมั่นคง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้
ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดาเนิ น ความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชื่อมโยงกันทั้งในมิติ
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส โดยการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหน้า
ของไทยในกรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ผนึ ก พลั งในทุ ก ๆ ด้ าน ให้ น ามาสู่ เสถี ย รภาพของภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึงส่งเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหว่างประเทศและระบบกฎเกณฑ์
ทีเ่ ป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สาหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) สร้างเสริม
ความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสมสาหรับ การรักษา
อ านาจอธิ ป ไตยของรั ฐ ไทย และเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงภายใน (๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ (๓) ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยง โดยมุ่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยง
ในหลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
๒) การเสริ ม สร้ า งและธ ารงไว้ ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค
เน้นความเป็นปึกแผ่ นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาท
เชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพ และส่งเสริมความร่ วมมือในกรอบ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งส่ง เสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติ การเมือง การทหาร
เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ให้ ส ามารถป้ อ งกั น และรั บ มื อ กั บ ภั ย ความมั่ น คงทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง
ภัย ความมั่น คงรูป แบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษ ย์
ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) ส่งเสริม
ความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
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ใช้ความรุนแรงทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษากับ
ต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ (๓) ผลักดันความร่วมมือ
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการโยกย้ ายถิ่ น ฐานแบบไม่ ป กติ ซึ่ งรวมถึ งการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั งคม
ในประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล
การค้ าทางทะเล และการใช้ ท รั พ ยากรทางทะเลอย่ า งยั่ ง ยื น และ (๕) ด าเนิ น ความร่ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม
๓) การร่ว มมื อ ทางการพั ฒ นากับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน ภู มิ ภ าค โลก รวมถึ ง
องค์ ก รภาครั ฐ และที่ มิ ใช่ ภ าครั ฐ เน้ น ความสั ม พั น ธ์อั น ดี ระหว่างรั ฐ ต่ อ รัฐ เอกชนต่ อ เอกชน และประชาชน
ต่ อ ประชาชนผ่ า นการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ นานาชาติ ในการป้ อ งกั น และระวั ง ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ
พร้ อ มพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยเฉพาะผ่ า นการทู ต เชิ ง มนุ ษ ยธรรมและการทู ต
เพื่อการพัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์
ร่วมกัน (win-win) บนพื้น ฐานความไว้เนื้ อเชื่อใจ (๒) สร้างศักยภาพและส่ งเสริมความร่ว มมือในกรอบทวิภ าคี
ภู มิภ าค และพหุ ภ าคี เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความมั่ น คงแบบองค์รวม (๓) ส่ งเสริม ความสั มพั น ธ์ในทุ กระดั บ และสาน
ความสัมพันธ์กับผู้นารุ่นใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก (๕) มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
เพื่อเสริมสร้ างให้ ไทยเป็ น พหุ สั งคมที่ เข้ม แข็ง และ (๖) กระชั บความสั มพัน ธ์ระหว่างภาครัฐกับ กลุ่ มเยาวชน/
นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพหรือการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้าน
ต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบ
๒) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่ งเสริมเสถี ยรภาพ
ของภูมภิ าคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิ าคอาเซียน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
๑) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ กับประเทศ
มหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
๒) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมภิ าคเอเชีย
(๑.๓) แผนย่อยด้านความร่วมมือด้า นเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่ อการพัฒ นา
ระหว่างประเทศ (Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน)
 แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
บนพื้น ฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒ นาภาคการผลิตและการบริการที่จะนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
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๒) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ งและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ของไทย เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย
ที่สาคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิ จ ไปสู่ ภู มิ ภ าคต่ าง ๆ ของประเทศไทยอย่ า งทั่ ว ถึ งมากขึ้ น รวมทั้ งมี บ ทบาทที่ แ ข็ งขั น
ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรอบความร่วมมือ
อนุ ภู มิ ภ าค : ความริ เริ่ ม แห่ งอ่ า วเบงกอลส าหรับ ความร่ ว มมื อ หลากหลายสาขาทางวิช าการและเศรษฐกิ จ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีจ่ ะได้รับ
๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่เป็ น เลิ ศจากประเทศที่ มีศักยภาพในสาขาที่ เป็น ประโยชน์ต่อการพั ฒ นาประเทศไทย รวมถึงการเสริม สร้าง
ความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่ อเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่ มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการนาเข้าและ
ใช้ป ระโยชน์จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคานึง ถึง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
๕) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กรและภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม โอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุน
การแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่ งวัตถุดิบใหม่ ของผู้ ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒ นา
และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารของไทย โดยเน้ น การต่ อ ยอดพื้ น ฐานที่ เ ข้ ม แข็ ง ของไทยและเอกลั ก ษณ์ ไทย
ในด้ านการบริการ โดยใช้ป ระโยชน์ จ ากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่ อมุ่งให้ ป ระเทศไทยเป็น หนึ่ งในศูนย์กลาง
การบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
๖) ขยายความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง
เสริม สร้างความร่ว มมือ กั บ ต่ างประเทศในการส่ งเสริมความมั่น คงทางพลั งงาน ทรัพ ยากรน้ าและอาหารของ
ประเทศไทยซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของไทย
๗) ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศเพื่อรองรับ
ความท้ า ทายควบคู่ กั บ การส่ งเสริ ม โอกาสจากสั งคมสู งวั ย ของไทยและของโลก รวมทั้ งร่ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว น
ที่มีศักยภาพของมิตรประเทศในด้ านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้ น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรั บตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้ม
ที่สาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๘) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพั ฒ นาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ
ทั้งในระดับ ทวิภ าคี ไตรภาคี ภูมิภ าค และพหุ ภ าคี เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยังยืน โดยมีห ลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ ก ลางการค้ า การลงทุ น การบริ ก าร
และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
๒) ประเทศไทยเป็น หุ้ นส่ ว นการพั ฒ นาที่ยั่งยืนกั บต่ างประเทศเพื่ อร่ว มกั น
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
๑) ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ความเชื่ อ มโยง
และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
๒) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้ นส่วนการพัฒ นาที่ยั่งยืน
กับต่างประเทศ
(๑.๔) แผนย่อยด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (Standard/มีมาตรฐานสากล)
 แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ เรี ย นรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
๒) ผลั กดันให้ มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศให้ ส อดคล้องกับ พันธกรณี ระหว่างประเทศของไทยและมี ความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทา
ความตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัติพันธกรณี
ระหว่า งประเทศอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ งมี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดมาตรฐานหรือ กฎเกณฑ์ ส ากลที่ ส าคั ญ
หรือที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
๓) มุ่ งส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากลอย่ างบู ร ณาการ
ในประเด็นที่เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒ นาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่ อต้านการค้ามนุษย์
มาตรฐานการบินพลเรือน การเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และดาเนินนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้านต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔) สร้างความตระหนักรู้และเสริม สร้างขีดความสามารถของส่ วนราชการ
กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐาน
ระหว่ า งประเทศที่ ส าคั ญ สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ ความท้ า ทายและโอกาสจากสภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
 เป้ าห มายของแผนย่ อ ย ประเทศไท ยมี ก ารพั ฒ น าที่ สอดค ล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
๑) ระดั บ ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศในการปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นามาตรฐาน
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ
๒) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
๓) อั น ดั บ /คะแนนของไทยในดั ช นี ส ากลในประเด็ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ผลประโยชน์ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(๑.๕) แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
(Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ งเสริ ม เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
รวมไปถึงองค์ค วามรู้ และงานสร้ างสรรค์ข องไทย เพื่ อมุ่งสร้างความนิ ยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมู ล ค่ า
ให้แก่แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ
๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยมี บ ทบาทในความร่ ว มมื อ ทุ ก ระดั บ อย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับ และมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกั น รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
๓) ส่ง เสริม ความร่ว มมือ เพื ่อ การพัฒ นาและทางวิช าก าร หรือ การให้
ความช่ว ยเหลืออื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอานาจ
แบบนุ่มนวลของไทย
๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ของโลก และส่ งเสริ ม ให้ ไทยเป็ น ที่ ห มายของการจั ด ประชุ ม /กิ จ กรรมระหว่ างประเทศที่ ส าคั ญ ของภู มิ ภ าค
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความนิ ย มและภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องประเทศไทยในหมู่ ช าวต่ า งชาติ รวมทั้ งการขยายบทบาท
การเป็นศูนย์กลางของทีต่ ั้งสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
๕) ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพและเสริ ม สร้า งขี ด ความสามารถให้ แ ก่ ค นไทย ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทย
ที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ
 เป้ าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีเกี ยรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับ
การยอมรับในสากลมากขึน้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
๑) ระดับความสาเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลั กษณ์
และความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
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๒) ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๓) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/
ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ
(๑.๖) แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)
 แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การและด าเนิ น งานด้ า นการต่ า งประเทศ
ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
๒) ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจว่ า ประชาชนทุ ก ระดั บ มี ค วามเชื่ อ มโยง
กั บการต่ างประเทศในมิ ติ ต่ าง ๆ รวมถึ งเสริ มสร้ างขี ดความสามารถและส่ งเสริ มให้ ภ าคส่ วนต่ าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาคประชาสั งคมและภาคเอกชน สามารถร่ว มขั บ เคลื่ อ นการต่างประเทศไทยอย่างบู รณาการ ภายใต้ กลไก
การทูตเพื่อประชาชน และการทูตสาธารณะ
๓) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิ บัติงานด้านการต่างประเทศ
ในทุกมิติและทุกระดับ เพือ่ ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง
การให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
๔) พั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการต่ า งประเทศแก่ ค นไทยให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๕) พั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก ร บุ ค ลากร รวมถึ ง กฎระเบี ย บ
และข้อบังคับด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนิ นบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อม
๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่ วยราชการไทย เพื่อร่วมกัน
ขั บ เคลื่ อ นการต่ า งประเทศอย่ า งบู ร ณาการ ทั้ งในการก าหนดมาตรการและโครงการร่ ว มกั น และติ ด ตาม
การดาเนินงานที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหาร
ราชการในต่ างประเทศ คณะกรรมการบริห ารสถานเอกอั ค รราชทู ต /สถานกงสุ ล ใหญ่ หรือ ที ม ประเทศไทย
ในต่างประเทศ
๗) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มี
อิทธิพลทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ
 เป้ าหมายของแผนย่ อย ทุ กภาคส่ ว นมีส่ ว นร่วมขับ เคลื่ อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
๑) ระดั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส่ ว นราชการไทยเพื่ อ พั ฒ นา/ขั บ เคลื่ อ น
การต่างประเทศในทุกมิติอย่างมีบูรณาการ
๒) ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง
ๆ
๓) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล
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๔) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ ายบุ คคลและองค์ กรที่เป็ นมิตร
กับประเทศไทยในต่างประเทศ
๒.๒.๒ แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑) ประเด็นการปฏิรูป ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน ดาเนินกิจกรรม
๓) กิจกรรม อาทิ การขับเคลื่อนและบริหารข้อมูลแบบรวมศูนย์และบูรณาการ (Centralized
Consular Data Center – CCDC) /การต่อยอดโครงการเอกสารราชการสองภาษา
๔) เป้าหมายกิจกรรม
กรมการกงสุ ลได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “องค์กรนาในการให้ บริการด้านการกงสุ ล
ที่ทัน สมัยและดีที่สุดเพื่อคนไทย” (Digital Department of the Best & Smart Consular Services for Thai
People) ตลอดจนส่งเสริมการดาเนินงาน “การทูตเพื่อประชาชน”
๒.๒.๓ แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
๑) ประเด็น ปฏิรูป ๗ มีกลไกให้ ประชาชนเข้ าถึงกฎหมายหรือกฎโดยสะดวก และเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย
หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชาชน
๓ ) กิ จ กรรม อาทิ การเผ ยแพ ร่ ข้ อ มู ล สนธิ สั ญ ญ าของประเท ศไทย บ นเว็ บ ไซต์
www.thaitreatydatabase.mfa.go.th
๔) เป้าหมายกิจกรรม มีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒.๒.๔ แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
๑) ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน จัดทาโครงการและการประชุม
๓) กิจกรรม อาทิ ขับเคลื่อน ACMECS Master Plan โดยจัดทาแผน Joint Development
Plan กั บ ประเทศ ACMECS Development Partners และจั ด ตั้ ง กองทุ น ACMECS Development Fund
รวมทั้งจัดตั้งสานักงานเลขาธิการ ACMECS ที่กรุงเทพฯ
๔) เป้าหมายกิจกรรม ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒.๒.๕ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ประเด็น ปฏิรูป ที่ ๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ ทันสมัยและสอดคล้ อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการและจัดทาโครงการ
๓) กิจกรรม การอนุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในกรอบ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ (๑) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (๒) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรมี ชีวิ ตให้ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
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(๓) คณะอนุ ก รรมการปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรไม่ มี ชี วิ ต ให้ ส อดคล้ องกั บ อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (๔) คณะอนุ ก รรมการปรับ ปรุงแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง
กับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
และ (๕) คณะอนุ ก รรมการปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการทางภาษี แ ละศุ ล กากร การวิ จั ย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยีมลพิษและสิ่ ง แวดล้อม การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุ ข
และโบราณคดี
- โครงการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ว่าด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และการแก้ไขกฎหมายภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล
๔) เป้ าหมายกิจ กรรม เพื่อให้กฎหมายไทยสอดคล้ องกับอนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้ ว ย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และติดตาม เร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการรองรับพันธกรณีดังกล่าว
๒.๒.๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๑.๗ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity)
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิ ภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๒) เป้ าหมายรวมที่ ๒.๕ มีค วามมั่ นคงในเอกราชและอธิป ไตย สั งคมปลอดภัย สามัค คี
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(๓.๑) เป้ าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์แ ละความร่ว มมื อด้ านความมั่ น คง
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
(๓.๒ ) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓ .๓ การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ
ด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกัน
ภัยคุกคามข้ามชาติ
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(๔.๑) เป้ าหมายที่ ๑ เครือ ข่ ายการเชื่ อ มโยงตามแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
เป้ า หมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็ น ฐานเศรษฐกิ จ การค้ าและการลงทุ น ที่ ส าคั ญ
ในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซี ยน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในทุกระดับ
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(๔.๒) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๑ ขยายความร่ ว มมื อ ทางการค้ า และการลงทุ น กั บ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย
(๔.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ขนส่ง โลจิสติกส์
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS
และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(๔.๔) แนวทางการพัฒ นาที่ ๓.๓ พัฒ นาและส่งเสริมให้ ไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
(๔.๕) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๔ ส่ งเสริ ม การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ (Outward
investment) ของผู้ประกอบการไทย
(๔.๖) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(๔.๗) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๖ สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากั บ ประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
(๔.๘) แนวทางการพัฒ นาที่ ๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี
บทบาทที่สร้างสรรค์
(๔.๙) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๘ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ภู มิ ภ าคและนานาชาติ
ในการสร้างความมั่นคง
(๔.๑๐) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
และด้านการต่างประเทศ
(๔.๑๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
๒.๒.๗ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
๑) นโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ ที่ ๑๖ เสริม สร้างดุล ยภาพในการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ
๒) แผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๖
เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่ แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน
และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคง
รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
๔) ตัวชี้วัด
(๑) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการมี บ ทบาทเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องไทยด้ านการเมื อ ง และ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
(๒) ระดั บ ความส าเร็ จ ในการรั ก ษาดุ ล ยภาพความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า น
ความมั่นคงกับประเทศมหาอานาจ
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(๓) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน
๕) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ กั บหน่วยงาน
ความมั่นคงต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศที่มีความสาคัญ
ทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
(๒) ใช้ ป ระโยชน์ จ ากกลไกความร่ว มมื อ ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ติ ด ตามและผลั ก ดั น ความร่ว มมื อ
ระหว่างกัน และริเริ่มเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็น ผลประโยชน์ร่ วมกัน รวมถึงพัฒ นา ส่งเสริม และริเริ่มความร่วมมือ
โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความสาคัญในเชิงยุทธศาสตร์
(๓) ส่ งเสริ ม ให้ ไทยมี บ ทบาทที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละรั บ ผิ ด ชอบให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในกรอบ
ความร่วมมืออาเซียนและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
(๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย ตลอดจนความตระหนัก
เกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีระดับภูมภิ าคและระหว่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความสามารถของไทยและมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาประเทศเข้าดารงตาแหน่งที่สาคัญในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวข้องกับมิติงาน
ความมั่นคง
(๖) ส่งเสริมการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอานาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้ านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน
(๗) ส่ งเสริ ม บทบาทที่ เป็ น แกนกลางและการมี ท่ า ที ร่ ว มกั น ของอาเซี ย น เพื่ อ รั บ มื อ
ความท้าทายต่าง ๆ ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ และเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไข
ความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี
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ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศ
เป็ น องค์ กรน าในการขั บ เคลื่ อนการต่ างประเทศไทยอย่ างมี เอกภาพ ท าให้ ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
๑. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทย
ในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่น คงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
๒. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
๔. ส่ ง เสริ ม บทบาท อ านาจต่ อ รอง เกี ย รติ ภู มิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก
และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
๕. พั ฒ นาการดาเนิ น งานด้ านการต่างประเทศให้ มี พ ลวัตและมีเอกภาพ เกิด ประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรือ่ งความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/
มีความมั่นคง)
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ประเทศไทยมีความมั่ นคงและสามารถรับมื อกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบ
(๑.๒) ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
๒) ตัวชี้วัด
(๒.๑) ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในทุ ก มิ ติ กั บ ประเทศ
มหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จานวนการเยือน/การประชุม/การหารือ/กิจกรรมด้านการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
(๒.๒) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จ านวนกิจ กรรม/การหารือ/การประชุมด้านการเมืองและความมั่นคงระดั บ
อนุภูมิภาค/ภูมิภาค ที่ไทยเป็นประธาน/เจ้าภาพ
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- จานวนเอกสาร/ข้อเสนอด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมที่มีนัยสาคัญต่ออนุภูมิภาค/ภูมิภาค
๓) ค่าเป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมไปคานวณอัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุ ค่าเป้ าหมาย อัตราเฉลี่ ยของช่วงที่ ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐ จาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) การเชิดชูและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
(๔.๒) ดาเนิ น ความร่ วมมื อกับ ต่ างประเทศอย่างสมดุล เพื่ อส่ งเสริมสภาวะแวดล้ อ ม
ระหว่างประเทศที่เหมาะสมสาหรับการรักษาอานาจอธิปไตยของรัฐ และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
(๔.๓) ร่วมเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
(๔.๔) สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภ าคี ภูมิภ าค และพหุภ าคี
เพื่ อส่ งเสริมความมั่น คงที่ ครอบคลุ มในทุกมิติ (comprehensive security) โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบตั ิ
(๔.๕) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษากับ ต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ น กลางเกี่ยวกับ ความเชื่อต่าง ๆ การแลกเปลี่ ยนระดั บ ประชาชน เพื่ อเสริมสร้างให้ ไทย
เป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับนักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ
(๔.๖) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึง
การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต้นทาง
(๔.๗) สร้ างเสริ ม ความมั่ น คงและความปลอดภั ย ทางทะเลในภู มิ ภ าค เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเลและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
(๔.๘) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(early warning) ของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก
(๔.๙) ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบท
ที่ เหมาะสม โดยเฉพาะในการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
และการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย
(๔.๑๐) สารวจและจัดทาหลักเขตแดนเพื่อนาไปสู่ความชัดเจนเกี่ยวกับเขตแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างถาวร ลดประเด็นความขัดแย้งระหว่างกันและกัน และเอื้อให้สามารถพัฒนาพื้นที่
ตามแนวชายแดนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในระหว่างที่การสารวจ
และจั ด ท าหลั กเขตแดนยั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ต้ อ งเจรจาหามาตรการที่ จะไม่ ให้ ปั ญ หาความไม่ ชัด เจนของเขตแดน
เป็นอุปสรรคต่อการพั ฒ นา นอกจากนี้ สนับสนุนการให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือการดาเนินการที่อาจจะ
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ส่งผลกระทบต่อ แนวเขตแดน รวมถึงการให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ แนวปฏิบั ติ
ตามบริเวณชายแดน
๕) แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๕.๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๕.๒) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาไทย
ในต่างประเทศ
(๕.๓)

กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้คา่ ใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
(๕.๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลก
มุสลิม
(๕.๖) กลุ่ มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นการดาเนินการส่ งกลับผู้ ห นี ภั ย
การสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน
(๕.๗) กลุ่ ม โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานด้า นเขตแดนระหว่ างไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(๕.๘) กลุ่ มโครงการภายใต้ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งเสริม ความร่ว มมื อด้ านการเมื อ งและ
ความมั่นคงในกรอบอาเซียน
(๕.๙) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ น การหลั งคาพิ พ ากษาคดีป ราสาท
พระวิหาร
(๕.๑๐) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ าใช้ จ่ ายในการสร้ างความเข้าใจกั บ สหรัฐ ฯ เกี่ ยวกั บ
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย
(๕.๑๑) กลุ่ มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมและจัดการประชุม
ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน)
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง
ที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
(๑.๒) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนของโลก
๒) ค่าเป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมไปคานวณอัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)
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๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม
ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จ านวนกิ จ กรรม/การหารื อ /การประชุ ม ด้ า นเศรษฐกิ จ ความเชื่ อ มโยง
และนวัตกรรมกับต่างประเทศที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป)
(๓.๒) ระดั บ ความส าเร็ จ ของบทบาทไทยในการเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น กั บ
ต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จานวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับต่างประเทศ
ซึ่งรวมถึงบริบทของ SEP for SDGs และการทูตเพื่อการพัฒนา (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป)
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) เสริมสร้างความร่ว มมือกับ ต่างประเทศในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจบนพื้ นฐาน
ของนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
(๔.๒) พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งและระบบโลจิส ติกส์ ของไทย
เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ
รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
(๔.๓) ส่ งเสริ ม ความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่างประเทศที่ มุ่ งกระจายความเจริ ญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น
(๔.๔) มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือ
ระดับ อนุ ภูมิภ าคและภูมิภ าคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภู มิภ าค : ยุท ธศาสตร์ความร่วมมื อ
ทางเศรษฐกิจ อิร วดี -เจ้ าพระยา-แม่ โขง กรอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าค : ความริเริ่มแห่ งอ่า วเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
เป็นต้น รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
(๔.๕) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิ บัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในด้านการยกระดับ การศึกษา การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่ งเสริมการบริหารจัดการการนาเข้าและใช้ประโยชน์
จากแรงงานและผู้ ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคานึ งถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
(๔.๖) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากั บมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหา
ตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
(๔.๗) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารของไทย โดยเน้ น การต่ อ ยอดพื้ น ฐาน
ที่เข้มแข็งของไทยและเอกลั กษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
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(๔.๘) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้าและอาหารของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของไทย
(๔.๙) ใช้ป ระโยชน์จากความสั ม พัน ธ์แ ละความร่ว มมื อจากต่างประเทศ เพื่ อรองรับ
ความท้าทายควบคู่กับ การส่ ง เสริ มโอกาสจากสังคมสู งวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่ วนที่ มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในด้า นการสนับ สนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับ ตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้ม
ที่สาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(๔.๑๐) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ ทั้งใน
ระดั บ ทวิภ าคี ไตรภาคี ภู มิ ภ าค และพหุ ภ าคี เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั งยื น โดยมี ห ลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๕.๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาล
ในต่างประเทศ
(๕.๒) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม นโยบายครั ว ไทยสู่ ค รั ว โลก
ในต่างประเทศ
(๕.๓) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
ภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่ วมมือในกรอบภูมิภาค
และอนุภูมิภาค
(๕.๕) กลุ่ มโครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ ายในการผลั ก ดั น การคุ้ ม ครองการลงทุ น ระหว่ า ง
ประเทศของไทย
(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบการเข้าเป็น
สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย (ระยะที่ ๒)
(๕.๗) กลุ่มโครงการภายใต้ ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่ งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี
๒๕๖๕
(๕.๙) เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(๕.๑๐) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ
(๕.๑๑) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
(๕.๑๒) เงินอุดหนุนงานพัฒนาชุมชนในทวาย
(๕.๑๓) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรีย มความพร้อมสาหรับโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน
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(๕.๑๔) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน
(๕.๑๕) เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
(๕.๑๖) โครงการพระราชด าริ ในสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๕.๑๗) โครงการพระราชดาริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับ
ต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(๕.๑๘) เงิน อุ ด หนุ น โครงการความร่ ว มมื อ กั บ แหล่ งความช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ กั บ
ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
(๕.๑๙) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ
(๕.๒๐) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
(๕.๒๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการเรือ่ งการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (Standard/มีมาตรฐานสากล)
๑) เป้าหมาย
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
๒) ค่าเป้าหมาย
(๒.๑) จั ดเก็ บข้ อมู ลที่ เกิดขึ้ นในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่ อรวบรวมไปค านวณอั ตราเฉลี่ ย
ของช่วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งในการบรรลุค่าเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑ ต้องมากขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ – ๑๐
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)
(๒.๒) SDG Index Score ของไทย สู งกว่ า SDG Regional Score ในอั ต รามากกว่ า
ร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จ านวนกิ จ กรรม/การประชุ ม /ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศที่ ส ะท้ อ น
ความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒ นามาตรฐานภายในประเทศของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ
(๓.๒) ระดั บ ความส าเร็ จ ของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทั ด ฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับการมีบทบาทเป็นผู้เล่ น
ที่สาคัญ และกิจกรรม/การประชุม ซึ่งไทยจัด/ร่วมจัดในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านที่ไทยมีแนวปฏิบัติที่ดี
(๓.๓) อัน ดั บ /คะแนนของไทยในดั ช นี ส ากลในประเด็น ที่มีนัยส าคัญ ต่ อผลประโยชน์
ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
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- SDG Index Score ของไทย สูงกว่า SDG Regional Score ในอัตรามากกว่า
ร้อยละ ๕ ในแต่ละช่วง
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) เสริมสร้างความร่วมมื อกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ ย นองค์ความรู้
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
(๔.๒) ผลักดัน ให้มีการจัดทา ปรั บปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายใน
ประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความตกลง
กับต่างประเทศให้ รองรับพัฒ นาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัติพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล
(๔.๓) มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย
(๔.๔) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบู รณาการในประเด็น
ที่เป็ นปัจจัยสาคัญของการพัฒ นาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุ ษย์ มาตรฐาน
การบินพลเรือน การเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และดาเนินนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการจั ด อั น ดั บ สากลด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๔.๕) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่ วนราชการ กลุ่ ม /
องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่สาคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕) แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๕.๑) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
(๕.๒) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย
(๕.๓) เงินสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (อาเซียน)
(๕.๔) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ
(๕.๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ (CF)
(๕.๗) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ด้ า น
การต่างประเทศ
(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
(๕.๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสันถวไมตรี
(๕.๑๐) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบ
ภัยพิบัติ
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(๕.๑๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ
(๕.๑๒) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละขยาย
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๕.๑๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา
(๕.๑๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมประจาปีอาเซียน
(๕.๑๕) กลุ่ มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน ภารกิจยุทธศาสตร์พ หุ ภ าคีและ
ประเด็นระหว่างประเทศที่สาคัญ
(๕.๑๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
(๕.๑๗) กลุ่ มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทย
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
(๕.๑๘) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การตามกรอบ ข้ อ ตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
(๕.๑๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคของสหประชาชาติ
(๕.๒๐) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศ
พันธมิตรที่สาคัญ
(๕.๒๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามพันธกรณีของอนุสั ญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล
(๕.๒๒) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
(๕.๒๓) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการทางาน
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(๕.๒๔) กลุ่ ม โครงการภายใต้ค่ าใช้ จ่ายในการด าเนิ น การรัก ษา พั ฒ นา และส่ งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
(Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ)
๑) เป้าหมาย
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น
๒) ค่าเป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมไปคานวณอัตราเฉลี่ย ของช่วงที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่ งในการบรรลุ ค่ าเป้ าหมาย อั ตราเฉลี่ ยของช่ วงที่ ๑ ต้ องมากขึ้ นจากเดิ มร้ อยละ ๕ – ๑๐
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ระดั บ ความส าเร็ จ ของไทยในการสร้ า งความเข้ าใจ/การยอมรั บ ภาพลั ก ษณ์
และความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
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- จ านวนโครงการ/กิ จกรรมด้านการทู ตเชิงวัฒ นธรรมที่ ส่ ว นราชการไทยจั ด
เพือ่ ส่งเสริมความตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และสาคัญ และส่งเสริมความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ
- จานวนโครงการ/การทูตเชิงมนุษยธรรม เช่น ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม/
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ
(๓.๒) ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย
ดังนี้
- จานวนครั้งที่ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ และการมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญในกรอบพหุภาคี
(๓.๓) ระดับความสาเร็จในการพัฒ นาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/
ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จ านวนกิ จกรรมเพื่ อความสามั คคี ข องคนไทย/กิ จ กรรมคุ้ ม ครอง และดู แ ล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ/กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศตามยุทธศาสตร์
5H ได้ แก่ การเสริ ม สร้ างองค์ ค วามรู้ (Head) การส่ งเสริม ทั ก ษะอาชี พ (Hand) การเสริม สร้า งความเข้ ม แข็ ง
ทางจิตใจ (Heart) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health) และการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย (Harmony)
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปั ญญาท้องถิ่น รวมไปถึ ง
องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ข องไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ
(๔.๒) ส่ งเสริ ม ให้ ไทยมี บ ทบาทในความร่ว มมื อทุ กระดั บ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่ อ สร้าง
พันธมิตรรอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกั บประเทศต่าง ๆ เพื่ อเสริมสร้างความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องของต่างประเทศที่มี ต่อประเทศไทยโดยชี้แจง
ข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
(๔.๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลื อ
อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
(๔.๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก
และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่ สาคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความนิย มและภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศู นย์กลาง
ของที่ตั้งสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
(๔.๕) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้ แก่คนไทย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้ คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มี
ศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรั บ และได้รับรางวัลหรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ
๕) แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๕.๑) กลุ่มโครงการภายใต้การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี
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(๕.๒) กลุม่ โครงการภายใต้คา่ ใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
(๕.๓) กลุม่ โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจทีมประเทศไทย
๓.๒.๕ แผนปฏิบตั ิราชการเรื่องการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)
๑) เป้าหมาย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่ างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้ นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น
๒) ค่าเป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมไปคานวณอัตราเฉลี่ยของช่วงที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่ งในการบรรลุ ค่ าเป้ าหมาย อั ตราเฉลี่ ยของช่ วงที่ ๑ ต้ องมากขึ้ นจากเดิ มร้ อยละ ๕ – ๑๐
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีพื้นฐาน (baseline)
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศ
ในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิ จ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ และการบริหารราชการ) อย่างมี
บูรณาการ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จ านวนครั้ ง ที่ จั ด การประชุ ม /กลไกร่ ว มระหว่ า งส่ ว นราชการไทยในมิ ติ
ด้านการต่างประเทศ
(๓.๒) ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จานวนครั้งที่จัดการประชุม/กิจกรรมที่มีภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนร่วม
(๓.๓) ระดั บ การพั ฒ นางานบริ ก ารด้ า นการต่ า งประเทศและด้ า นการกงสุ ล โดยมี
หลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- จานวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่
- จานวนโครงการสาคัญด้านกงสุล อาทิ โครงการกงสุลสัญจร โครงการเอกสาร
ราชการ ๒ ภาษา โครงการระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) และโครงการจัดหน่วยหนังสือเดินทาง
เคลื่อนที่
(๓.๔) ระดั บ ความส าเร็ จ ในการเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยบุ ค คลและองค์ ก รที่ เป็ น มิ ต ร
กับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การวัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายบุคคล/องค์กรทีเ่ ป็นมิตรกับไทย
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดาเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการ
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
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(๔.๒) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการต่างประเทศและนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทุกระดับ
(๔.๓) เสริมสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่ อ มวลชน ภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชนและประชาชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
ในการขั บ เคลื่ อ นการต่ างประเทศไทยอย่ างบู ร ณาการภายใต้ ก ลไกการทู ต เพื่ อ ประชาชน การทู ต สาธารณะ
และการต่างประเทศของประชาชน
(๔.๔) นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ในทุกมิติ
และทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ กั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ทั้ งภายใน
และภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อแนวใหม่
(๔.๕) พั ฒ นาและยกระดับ บริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทยให้ มีความเป็ นเลิ ศ
และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการบริการแบบอัจฉริยะ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(๔.๖) พั ฒ นาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึ งกฎระเบียบและข้อบังคั บ
ด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
(๔.๗) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การต่ างประเทศอย่ างบู ร ณาการ ทั้ งในการกาหนดมาตรการและโครงการร่ว มกัน และติดตามการดาเนิน งาน
ที่ ผ่ านมา อาทิ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ด้ านการต่ างประเทศในระดั บ ชาติ คณะกรรมการบริห ารราชการ
ในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ
(๔.๘) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่า งประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ
๕) แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๕.๑) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
(๕.๒) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ
(๕.๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๕.๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่ อ
สาธารณชน
(๕.๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ
(๕.๖) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ
(๕.๗) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัต รประจาตัวประชาชนสาหรับผู้มี
สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
(๕.๘) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้ านเอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันทางการทูต
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(๕.๙) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้ จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินบทบาทผู้แทน
ของไทยในต่างประเทศ
(๕.๑๐) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ
(๕.๑๑) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ
(๕.๑๒) กลุม่ โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
(๕.๑๓) กลุ่ ม โครงการภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
(๕.๑๔) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ
(๕.๑๕) กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ ๑
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เอกสารแนบ ๑
ร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกระทรวงการต่างประเทศ

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

วงเงิน (บาท)

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

เงินนอกงบประมาณ

๒,๗๗๔,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๒,๗๗๔,๐๐๐,๐๐๐

1

เอกสารแนบ ๑

๓.๓.๒ วงเงินงบประมาณทั้งหมด

๘,๑๕๖.๓๖

แผนปฏิบัติราชการ

๑. เรื่องความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
(Security/มีความมั่นคง)
๑.๑

ล้านบาท
วงเงินรวม

รวม

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ ๑: โครงการเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง
งบรายจ่ายอื่น
๑.๒
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทย
ในต่างประเทศ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ ๒: โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
กิจกรรม : การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ
งบรายจ่ายอื่น

(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๒๒.๘๐

๑๒๒,๘๐๔,๐๐๐

๑๐.๓๐

๑๐,๓๐๐,๐๐๐

๒๕.๙๐

๒๕,๙๐๘,๑๐๐

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

2

เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๑.๓

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและ
๑.๙๙
๑,๙๙๓,๑๐๐
ต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๑.๔
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและ
.๗๘
๗๘๕,๔๐๐
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง
กิจกรรม: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง
งบรายจ่ายอื่น
๑.๕
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์
๑๒
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
ไทยต่อโลกมุสลิม
๑.๖
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการส่งกลับ
๓
๓,๐๐๐,๐๐๐
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน
๑.๗
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านเขตแดนระหว่าง
๕๙
๕๙,๐๐๐,๐๐๐
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๘
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
๕
๕,๐๐๐,๐๐๐
3

เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑

การเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหลังคาพิพากษาคดี
ปราสาทพระวิหาร
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมและจัดการ
ประชุมด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.๙๑

๑,๙๑๗,๔๐๐

๙

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๙๐๐,๐๐๐

๒. เรื่องความร่วมมือด้าน
รวม
๘๘๑.๘๕
๘๘๑,๘๕๓,๑๐๐
เศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Sustainability/
มีความมั่งคั่ง ยัง่ ยืน)
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรมที่ ๑: ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
๒.๑
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและ
๗
๗,๐๐๐,๐๐๐
ธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ
4

เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๒.๒

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจส่งเสริมนโยบาย
๑๘.๘๕
๑๘,๘๕๙,๘๐๐
ครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ
๒.๓
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการ
๑๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
แข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ
๒.๔
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือใน
๓๕.๘๖
๓๕,๘๖๔,๓๐๐
กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค
๒.๕
ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุน
๑๔.๙๙
๑๔,๙๙๐,๓๐๐
ระหว่างประเทศของไทย
๒.๖
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และ
๕
๕,๐๐๐,๐๐๐
ผลกระทบการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย
(ระยะที่ ๒)
๒.๗
ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่ง
๒๔.๙๘
๒๔,๙๘๐,๗๐๐
อ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
๒.๘
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการ
๒๙.๗๙
๒๙,๗๙๖,๑๐๐
ประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรมที่ ๒: ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
5

เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

งบอุดหนุน
๒.๙
๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖

เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้รับ
ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เงินอุดหนุนงานพัฒนาชุมชนในทวาย
เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมสาหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน
เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนว
ชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน
เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการพระราชดาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

๓๔๔.๐๕

๓๔๔,๐๕๖,๐๐๐

.๘๐

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๘๐๐,๐๐๐

๔๔.๔๖

๔๔,๔๖๖,๒๐๐

๑๘
๓

๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๕

๖๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๖๘.๗๐

๑๖๘,๗๐๒,๐๐๐
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

โครงการพระราชดาริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยน
๓๒
๓๒,๐๐๐,๐๐๐
ประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความ
๒.๑๘
๑๕
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกาลังพัฒนาอื่น
ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
กิจกรรมที่ ๒: ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น
๒.๑๙
ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุม
๕.๖๖
๕,๖๖๖,๔๐๐
นานาชาติ
๒.๒๐
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทาง
๒๔.๙๓
๒๔,๙๓๕,๘๐๐
วิชาการกับต่างประเทศ
๒.๒๑
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๓.๗๓
๓,๗๓๕,๕๐๐
ชั่วคราว
แผนปฏิบัติราชการ
วงเงินรวม
งบประมาณ
รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน
หน่วยงาน
(ล้านบาท)
ในประเทศ ต่างประเทศ
๒.๑๗
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๓. เรื่องการพัฒนาที่
รวม
๙๙๕.๑๙
๙๙๕,๑๙๕,๗๐๐
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (Standard/
มีมาตรฐานสากล)
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ ๓: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
งบเงินอุดหนุน
๓.๑
๕๒๖.๔๔
๕๒๖,๔๔๕,๑๐๐
เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
๓.๒
๕
๕,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย
๓.๓
๑๑
๑๑,๐๐๐,๐๐๐
เงินสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อ
การศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
(อาเซียน)
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ ๓: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

งบรายจ่ายอื่น
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒

ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุม
นานาชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ (CF) อาทิ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสันถวไมตรี
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตร
ประเทศ ที่ประสบภัยพิบัติ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับ
ประเทศต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยาย
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

๔๗.๖๔

๔๗,๖๔๕,๒๐๐

๒๑.๐๑

๒๑,๐๑๘๐๐๐

๑๕๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓.๙๒

๓,๙๒๘,๒๐๐

๑๐.๙๔

๑๐,๙๔๘,๒๐๐

๑๒
๓๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓.๐๘

๓,๐๘๒,๗๐๐

๔๕.๒๖

๔๕,๒๖๘,๘๐๐
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

๓.๑๓
๓.๑๔
๓.๑๕
๓.๑๖
๓.๑๗
๓.๑๘
๓.๑๙

๓.๒๐
๓.๒๑

ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทย
ในแอฟริกา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมประจาปีอาเซียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคี
และประเด็นระหว่างประเทศที่สาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านส่งเสริมบทบาท
ของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามกรอบข้อตกลง
ของประชาคมอาเซียน
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์หาเสียงสาหรับ
การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อตาแหน่งสมาชิก
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ
(International Law Commission – ILC)
ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
กับประเทศพันธมิตรที่สาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทะเล

งบประมาณ
แผ่นดิน

๓

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๖.๕๐
๑๓.๐๓

๒๖,๕๐๐,๐๐๐
๑๓,๐๓๖,๙๐๐

๑๐.๗๕
๑๙.๙๓

๑๐,๗๕๖,๒๐๐
๑๙,๙๓๔,๙๐๐

๒๙.๒๐

๒๙,๒๐๔๖๐๐

๒.๑๑

๒,๑๑๘,๓๐๐

๖.๒๘

๖,๒๘๗,๑๐๐

.๕๒

๕๒๑,๕๐๐

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

๓.๒๒
๓.๒๓
๓.๒๔

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการ
องค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูป
กระบวนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษา พัฒนา และ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗

๗,๐๐๐,๐๐๐

๙.๕๐

๙,๕๐๐,๐๐๐

๔. เรื่องการส่งเสริมสถานะ
๓๐๑.๐๒
และบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก (Status/
มีสถานะและเกียรติภูมิ)
โครงการที่ ๔: โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก
กิจกรรมที่ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก
งบอุดหนุน
การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิ
๔.๑
๑๐
ยุวทูตความดี
โครงการที่ ๔: โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก
กิจกรรมที่ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ
๔.๒
๔๓.๒๖

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๓๐๑,๐๒๕,๔๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๓,๒๖๘,๙๐๐
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

๔.๓

ประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้า
ในเวทีโลก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจทีมประเทศไทย
รวม

๑๗.๗๕

๔.๔
๒๓๐
๕. เรื่องการต่างประเทศมี
๕,๘๔๕.๐๙
เอกภาพและบูรณาการ
(Synergy/มีพลัง)
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
กิจกรรม : ส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๕.๑
๑,๕๓๘.๘๖
ค่าสาธารณูปโภค)
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
กิจกรรม : ส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
งบลงทุน
๕.๒
๒๗๕.๒๙
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
กิจกรรม : ส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
๕.๓
๒๐

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๑๗,๗๕๖,๕๐๐
๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๕,๘๕๔,๐๙๑,๗๐๐

๑,๕๓๘,๘๖๑,๗๐๐

๒๗๕,๒๙๒,๒๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

ต่างประเทศ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุน
๕.๔
รัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
กิจกรรม : ส่งเสริมการดาเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๕.๕
ชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้าน
๕.๖
การต่างประเทศต่อสาธารณชน อาทิ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย
๕.๗
ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผูแ้ ทนของไทย
๕.๘
ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
๕.๙
สาหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

งบประมาณ
แผ่นดิน

๗๔.๙๒

๗๔,๙๒๔,๙๐๐

๒๕.๔๔

๒๕,๔๔๙,๖๐๐

๓.๘๗

๓,๘๗๒,๑๐๐

๔๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๓

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๕.๗๐

๑๕,๗๐๐,๐๐๐

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

๕.๑๐
๕.๑๑
๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๕

๕.๑๖
๕.๑๗

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้าน
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน
บทบาทผูแ้ ทนของไทยในต่างประเทศ
เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและ
การต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากร
สารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย
การต่างประเทศ
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต.
ระยะที่ ๑

.๘๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๘๕๐,๐๐๐

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑
๒๓.๓๒

๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๓,๓๒๕,๔๐๐

๒
๒.๑๗

๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๑๗๔,๒๐๐

๔.๔๓

๔,๔๓๗,๖๐๐

๓๑

๓๑,๐๐๐,๐๐๐
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เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติราชการ

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
ผลผลิตที่ ๑: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
๕.๑๘
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต: รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
๕.๑๙
งบดาเนินงาน
๕.๒๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๒๒.๑๘

๑๒๒,๑๘๗,๓๐๐

๒,๖๙๗.๒๔
๙๗๐.๗๗
๘,๑๕๖.๓๖

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

๒,๖๙๗,๒๔๖,๓๐๐
๙๗๐,๗๗๐,๔๐๐
๘,๑๕๖,๓๖๔,๒๐๐
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เอกสารแนบ ๒
๓.๓.๓ โครงการสาคัญที่มีแผนที่จะดาเนินการ
แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง)
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
กรมสารนิเทศ
(๑) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสาคัญ
(๒) โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
กรมพิธีการทูต
(๓) โครงการกิจกรรมน าคณะทู ตานุ ทู ตและคู่ สมรสทั ศนศึ กษาโครงการตามแนวพระราชด าริ
ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ งเสริ ม ความเข้ า ใจทั้ งในและต่ า งประเทศ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(๑) โครงการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมุสลิม
(๒) โครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ไทยกับโลกมุสลิม
(๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ของอียิปต์
(๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ OIC ครั้งที่ ๔๘
(๕) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอะมีรุ้ลฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
(๖) โครงการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
(๗) โครงการจัดเช่าสานักงานกงสุลฝ่ายฮัจย์ที่เมืองเมกกะห์และเมืองมาดีนะห์
(๘) โครงการรองนายกรั ฐ มนตรี/รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่ างประเทศเป็ น เจ้ า ภาพ
งานเลี้ยงละศีลอด
(๙) โครงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจย์
(๑๐) การประชุมสุดยอดผูน้ า OIC
(๑๑) โครงการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับสานักเลขาธิการของ OIC
กรมสารนิเทศ
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เอกสารแนบ ๒
แผนปฏิบัติราชการ

๑.๖

๑.๗

๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑

(๑๒) โครงการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในโลกมุสลิม
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน
กรมองค์การระหว่างประเทศ
(๑) การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพและการดารงชีวิตให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบในฝั่งไทย
และเมียนมา และการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์สนับสนุนการดารงชีวิตของผู้หนีภัย
การสู้ รบและผู้ โยกย้ายถิ่ นฐานกลุ่ มอื่น ๆ ที่มีปัญ หาสถานะและสมควรได้รับความคุ้มครอง
ด้านมนุษยธรรม
(๒) การด าเนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการส่ ง ผู้ ห นี ภั ย การสู้ ร บกลั บ เมี ย นมา อาทิ
การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้ร บกลับประเทศ
การอ านวยความสะดวกคณะ Case Management Team จากเมี ย นมาเพื่ อ สั ม ภาษณ์
ผู้หนีภัยการสู้รบ และการอานวยความสะดวกระหว่างการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา
(๒) การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย - เมียนมา
(๓) การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมไทย - มาเลเซีย
(๔) การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมไทย - ลาว
(๕) การเจรจาเขตทางทะเลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหลังคาพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมและจัดการประชุมด้านป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
กรมองค์การระหว่างประเทศ
(๑) โครงการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของกระบวนการบาหลี และการประชุมภายใต้กรอบ
อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการต่ อ ต้ านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ จัด ตั้ งในลั ก ษณะองค์ ก รและพิ ธี ส าร
แนบท้าย
(๒) การจัดประชุมหารือกลุ่มย่อยเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
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๒. เรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Sustainability/
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน)
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(๑) โครงการจัดงานสัปดาห์อาหารและผลไม้ไทยในเมืองเจดดาห์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์)
(๒) การสร้างโอกาสและลู่ทางการขยายตลาดฮาลาล จากมุมมองของนักธุรกิจในพื้นที่ ประจาปี
๒๕๖๔ (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี)
สานักนโยบายและแผน
(๓) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานฮาลาลไทย
ในภาวะความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู)
(๔) โครงการขยายตลาดอาหารฮาลาลในประเทศบาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา)
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกออนไลน์ ณ กรุงปักกิ่ง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิง่ )
(๒) โครงการเสริมสร้ างนโยบายครัวไทยสู่ ครัวโลกในต่ างประเทศ (การจัดกิจกรรมส่ งเสริม
การขายให้แก่ร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์ผ่านระบบออนไลน์ (Thai Culinary Delights 2021
on Online platform) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา)
(๓) การสอนและแข่งขันทาอาหารไทยในมณฑลซานตง (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว)
(๔) ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของไทยผ่านสื่อออนไลน์ (สถานกงสุลใหญ่
ณ นครเฉิงตู)
(๕) โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกในเขตกงสุลประจาปี ๒๕๖๔ (สถานกงสุลใหญ่
ณ นครโฮจิมินห์)
(๖) โครงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยทางสื่อสังคมออนไลน์ “ครัวไทยสู่กวางตุ้ง”
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)
(๗) “True Thai Taste” งานส่ งเสริ ม โอกาสและศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการด้ า นอาหารไทย
ในมณฑลยูนนาน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง)
(๘) โครงการส่งเสริมอาหารไทยในโมซัมบิก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต)
(๙) โครงการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยด้วยสื่อดิจิทัล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต)
(๑๐) โครงการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในดูไบ ในภาวะ new normal (สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองดูไบ)
(๑๑) โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกในสมาพันธรัฐสวิส (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น)
(๑๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก)
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(๑๓) การผลิตรายการสอนทาอาหารไทย "Thai Cooking for Ambassadors" สาหรับเผยแพร่
ในสื่อโซเชียล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม)
(๑๔) โครงการแข่ ง ขั น ท าอาหารไทยออนไลน์ (Thailand's Online Cooking Contest
Season 1) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์)
(๑๕) Let’s Cook Thai in Croatia 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์)
(๑๖) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกในสาธารณรัฐเช็ก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก)
(๑๗) โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสเปน
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๑๘) โครงการพั ฒ นาทัก ษะการเป็ น เจ้าของธุรกิจ (entrepreneurial skills) แก่ผู้ ป ระกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไทยที่เป็ นคนไทยในสหราชอาณาจักรเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขัน
ในยุค Post-COVID-19 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน)
(๑๙) โครงการเผยแพร่การทาอาหารไทยในโปรตุเกสผ่าน Key Opinion Influencer
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน)
(๒๐) โครงการส่งเสริมตลาดอาหารไทยในโปแลนด์และยูเครน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ)
(๒๑) โครงการเผยแพร่อาหารไทย "Amazing Thai Fine Dining in Oslo"
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล)
(๒๒) ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนตุรกี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา)
(๒๓) โครงการ “Amazing Thai Taste 4.0: Connecting Thai Spirit” (สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ นครแฟรงเฟิร์ต)
(๒๔) โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และยกระดั บ มาตรฐานของบุ ค ลากร
ด้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก สหพันธ์ฯ (สถานกงสุลใหญ่
ณ นครมิวนิก)
(๒๕) โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพร้ า นอาหารไทยสู่ โ ลกออนไลน์ (สถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงซันติอาโก)
(๒๖) โครงการส่งเสริมการเผยแพร่อาหารไทยในเปรู (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา)
(๒๗) โครงการเสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ความนิ ย มในสิ น ค้ า อาหารไทยและวั ต ถุ ดิ บ อาหารไทย
ในแคนาดา (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์)
(๒๘) โครงการการสร้างโอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในติมอร์-เลสเต
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)
(๒๙) การประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทยผ่านสื่อท้องถิ่น (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๓๐) โครงการอบรมเชฟอาหารไทยในกว่างซี ครั้งที่ ๒ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)
(๓๑) โครงการส่งเสริมอาหารไทยในอินเดียผ่านสื่อชั้นนา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี)
(๓๒) โครงการครัวไทยเพื่อ การส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในอินเดียใต้ (สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองเจนไน)
(๓๓) โครงการครัวไทยสู่ครัวอินเดียตะวันตก (มุมไบ) (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ)
(๓๔) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อสร้างกระแสนิยมอาหารไทยในออสเตรีย สโลวาเกีย และ
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๒.๓

สโลวีเนีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา)
(๓๕) โครงการเผยแพร่ อ าหารไทยชั้ น สู ง สู่ ต ลาดสากลระดั บ โลก (สถานเอกอั ครราชทู ต
ณ กรุงโคเปนเฮเกน)
(๓๖) โครงการเสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ความนิ ย มในสิ น ค้ า อาหารไทยและวั ต ถุ ดิ บ อาหารไทย
ในแคนาดา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา)
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ

๒.๔

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค

๒.๕

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมประจาปีเอเปค
(๒) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong - Japan Cooperation)
(๓) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK)
(๔) กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง - คงคา (Mekong - Ganga Cooperation: MGC)
(๕) โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง
(๖) โครงการภายใต้ ก รอบความร่ว มมื อทางเศรษฐกิ จในอนุ ภู มิภ าคลุ่ ม แม่น้ าโขง (Greater
Mekong Subregion - GMS)
(๗) โครงการภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission - MRC)
(๘) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมประจาปี ACMECS
(๙) โครงการกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral
Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC)
(๑๐) โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม อินเดีย - เมียนมาร์ - ไทย (โครงการถนนสามฝ่าย)
Trilateral Transport Linkage Project (Trilateral Highway Project)
(๑๑) การดาเนินงานในกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association
- IORA)
(๑๒) กรอบแผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย อิ น โดนี เซี ย - มาเลเซี ย - ไทย
(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของคณะอนุกรรมการด้านติดตามการดาเนินการตามพันธกรณี
การป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะอนุ กรรมการด้านการกากับดูแลการคุ้มครองการลงทุน
ระหว่างประเทศ
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๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

(๔) ทบทวนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีในกรอบอื่นๆ ของอาเซียน
(๕) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีในกรอบ BIMSTEC
(๖) การเข้าร่วมการประชุมความตกลงที่ครอบคลุมและก้า วหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
(๗) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย
(๘) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา
(๙) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - EAEU
(๑๐) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป
(๑๑) การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
(๑๒) การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)
(๑๓) การเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน - กลุ่มสหภาพยุโรปและ
ทวีปอเมริกา
(๑๔) การเจรจาความตกลงเพื่ อ การส่ งเสริม และคุ้ ม ครองการลงทุ น - กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย
(๑๕) การเจรจาความตกลงเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองการลงทุ น -กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย
(๑๖) การเจรจาความตกลงเพื่ อ การส่ งเสริม และคุ้ ม ครองการลงทุ น - กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย
(๑๗) การเพิ่มขีดความสมารถของบุคลากรผ่านการเข้าฝึกอบรม
(๑๘) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสมารถของบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการศึก ษาผลประโยชน์และผลกระทบการเข้า เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย (ระยะที่ ๒)
ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ค วามริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕
เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๑) ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม)
(๒) ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้น CLMV
(๓) ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
(๔) กลุ่มประเทศเอเชียใต้
(๕) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(๖) กลุ่มประเทศเอเชียกลาง
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(๗) กลุ่มประเทศแอฟริกา
(๘) กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ CIS
(๙) จีน
(๑๐) ความร่วมมือภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS)
(๑๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS
(๑๒) ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่ นๆ (FEALAC, CICA, BIMSTEC,
IORA etc.)
(๑๓) การให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักสูตรนานาชาติ
(๑๔) การประเมินผลโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๑๐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ
๒.๑๑ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) ค่าบารุงองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา

๒.๑๒

๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘

(๒) ค่าบารุงศาลประจาอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก
(๓) ค่าบารุงประจาปีสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก
(๔) ค่าบารุงประจาปีศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ
เงินอุดหนุนงานพัฒนาชุมชนในทวาย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๑) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทวาย
(๒) โครงการพัฒนา Technological University of Dawei
เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสาหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติ
ใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน
เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน
เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการพระราชดาริในสมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชดาริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เงิ น อุ ด หนุ น โครงการความร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง ความช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ กั บ ประเทศ
กาลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
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๒.๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๑) การประชุม คณะท างานสาขาพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ภ ายใต้ แ ผนงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อนุภาคลุ่มน้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
(๒) การประชุม GMS Ministerial Meeting
(๓) การประชุม Development Partner for Myanmar
(๔) การประชุม Round Table for Lao PDR.
(๕) การประชุม Pacific Islands Forum & Post Forum Dialogue
(๖) การประชุม Development Partner for Timor Leste
(๗) การประชุมคณะทางาน WGHRD - IMT-GT
(๘) การประชุมคณะทางานภายใต้กรอบ ACMECS
(๙) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - สิงคโปร์
(๑๐) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - มาเลเซีย
(๑๑) การประชุม JDS สาขา HRD
(๑๒) การประชุมวิชาการไทย - ลาว ณ สปป. ลาว
(๑๓) การประชุม JC ไทย - ลาว
(๑๔) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ศรีลังกา และไทย-มัลดีฟส์
(๑๕) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ปาเลสไตน์
(๑๖) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาร์เจนตินา และไทย - ชิลี
(๑๗) การประชุม FEALAC SOM
(๑๘) การประชุม Tokyo International Conference on African Development (TICAD)
(๑ ๙ ) ก ารป ระ ชุ ม Conference on Cooperation among East Asian Countries for
Palestinian Development (CEAPAD)
(๒๐) การประชุ ม High-level Political Forum (HLPF) ณ นครนิ ว ยอร์ ก สหรั ฐ อเมริ ก า
(กรมฯ ร่วมเป็นองค์ประกอบ คผท. ไทย)
(๒๑) การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund (PGTF) for
South-South Cooperation ณ นครนิ ว ยอร์ ก สหรัฐ อเมริ ก า (นายไพศาล หรู พ าณิ ช ย์ กิ จ
เป็นสมาชิก)
(๒๒) การประชุม Asia-Pacific DG Forum on South-South and Triangular
Cooperation ครั้งที่ ๔
(๒๓) การประชุมในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ที่ได้รับเชิญ
(๒๔) การประชุมในกรอบแผนโคลัมโบ (Colombo Plan)
(๒๕) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - เมียนมา
(๒๖) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - กัมพูชา
(๒๗) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว
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(๒๘) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - ติมอร์
(๒๙) การประชุม Development Dialogue ครั้งที่ ๖ กับอิสราเอล ประจาปี ๒๕๖๓
(๓๐) การประชุม ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ภูฏาน
(๓๑) การเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อติดตามประเด็นที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพ
๒.๒๐ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
(๑) โครงการสนับสนุนงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย
(การจัดงาน TICA Connect/ การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
เชิงรุก/ การส่งเสริมบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย/การจัดสัมมนา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย
/ โครงการ TICA HRD Roadshow ในต่างประเทศ)
๒.๒๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๑) โครงการส่งเสริมการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) โครงการสารวจเส้นทางและหารือความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๓) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเป้าหมาย
(๔) โครงการหารือกับ สอท. สกญ. เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือฯ
(๕) การประชุม JC/JTC กลุ่มประเทศเอเชียใต้
(๖) การประชุม JC/JTC กลุ่มประเทศแอฟริกา
(๗) การประชุม JC/JTC กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(๘) การประชุม Bilateral Consultation (Latin Links) กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
(๙) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับญี่ปุ่น/สาธารณรัฐเกาหลี
๓. เรื่ อ งการพั ฒ นาที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐานสากล และพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ (Standard/
มีมาตรฐานสากล)
๓.๑ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กรมอาเซียน
(๑) เงินอุดหนุนสานักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
(๒) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน - เกาหลี
(๓) เงินอุดหนุนซีสแคป - ประเทศไทย (CSCAP)
(๔) เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(๕) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน - จีน
(๖) เงินอุดหนุนมูลนิธิอาเซียน
๓.๒ เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย
๓.๓ เงินสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์อ าเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน (อาเซียน)
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๓.๔

ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๒) การประชุม หารือ ประจ าปี ระหว่างนายกรัฐ มนตรีกั บ นายกรัฐ มนตรีม าเลเซีย ครั้งที่ ๗
(Annual Consultation)
(๓) การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี (JC) ครั้ ง ที่ ๑๕ และ
การประชุ ม คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาร่ว มส าหรั บ พื้ น ที่ ช ายแดน (JDS)
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
(๔) การเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
(๕) การเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๖) นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
(๗) การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๘) การประชุ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานราชการไทย - สิ ง คโปร์ (Civil Service
Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ ๑๕
(๙) การเยือนฟิลิปปินส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้บริหารของกระทรวง
การต่างประเทศ
(๑๐) การเยือนบรูไนฯ ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แ ทนระดับสูงของ
กระทรวงการต่างประเทศ
(๑๑) การศึกษาลู่ทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – บรูไนฯ
(๑๒) การเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๑๓) การเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
(๑๔) การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี (Joint
Commission for Bilateral Cooperation-JC) ไทย–กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑
(๑๕) การเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
(๑๖) การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี (Joint
Commission for Bilateral Cooperation - JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๓
(๑๗) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑๑
(๑๘) การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat
– JCR) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๔
(๑๙) การประชุม Political Consultation Group (PCG) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๘
(๒๐) การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน (Strategic Dialogue) ครั้งที่ ๖
(๒๑) การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๒๒) การหารือทวิภาคีระดับอธิบดีไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖
(๒๓) การประชุ ม และเจรจาตามความตกลงระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ ญี่ ปุ่ น ส าหรั บ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)
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(๒๔) การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (JTPPC) ครั้งที่ ๙
(๒๕) การประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงประจาปี ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๖
(๒๖) การเยื อ นญี่ ปุ่ น ของรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการต่ า งประเทศ/ผู้ แ ทนระดั บ สู ง ของ
กระทรวงฯ
(๒๗) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง (HLJC) ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖
(๒๘) การเยือนเกาหลีใต้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ผู้ แทนระดับสูงของ
กระทรวงฯ เพื่อกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้
(๒๙) การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๕
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(๓๐) การประชุม Political Consultations ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑ (ระดับปลัดกระทรวง)
(๓๑) การประชุม Political Consultations ไทย - อียิปต์ ครั้งที่ ๖
(๓๒) การประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) ไทย-บาห์เรน
(๓๓) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ (JEC) ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ ๔
(ระดับรัฐมนตรี)
(๓๔) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคีไทย-อินเดีย (JC) ครั้งที่ ๙ (ระดับรัฐมนตรี)
(๓๕) การประชุมคณะกรรมาธิก ารร่วมเพื่อ ความร่วมมือทวิภ าคี ไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๔
(ระดับรัฐมนตรี)
กรมยุโรป
(๓๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๖
(๓๗) การประชุม OSCE Ministerial Council ครัง้ ที่ ๒๗ ณ สาธารณรัฐแอลเบเนีย
(๓๘) การประชุม 2020 OSCE Asian Conference ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
(๓๙) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซม
(๔๐) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ประเทศฝ่ายเอเชียเป็นเจ้าภาพ)
(๔๑) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ASEM ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ประเทศฝ่ายยุโรปเป็นเจ้าภาพ)
(๔๒) การประชุมคณะมนตรี ASEF เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สิงคโปร์
(๔๓) การประชุมคณะมนตรี ASEF เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (ประเทศฝ่ายยุโรปเป็นเจ้าภาพ)
(๔๔) การเข้าร่วมการเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU FTA)
(๔๕) การหารือเชิงนโยบายไทย-เบลเยียม ครั้งที่ ๒ (Inbound)
(๔๖) การประชุม Political Consultation ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ ๓ (Inbound)
(๔๗) การประชุม Political Consultation ไทย-อิตาลี ครั้งที่ ๓ (Inbound)
(๔๘) การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ ๔ (Inbound)
(๔๙) การประชุม Political Consultation ไทย-สเปน ครั้งที่ ๔ (Outbound (Virtual))
(๕๐) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิ จ (JCEC) ไทย-ฮังการี
ครั้งที่ ๓ (Inbound)
(๕๑) การประชุมปรึกษาหารือด้านการเมือง (Political Consultation) ไทย-สวีเดน ครั้งที่ ๓
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(Outbound)
(๕๒) การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ด้ า นการเมื อ ง (Political Consultation) ไทย-เดนมาร์ ก
ครั้งที่ ๕ (ไทยเป็นเจ้าภาพ/online)
(๕๓) การประชุม Political Consultation ระหว่างกรมยุโรปกับกรมเอเชีย ๓ กต. รัสเซีย
(๕๔) การประชุม Political Consultation ระดับ จนท. อาวุโส ไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ ๑๙
(๕๕) การประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี ครั้ง ๖ ทีก่ รุงอังการา ตุรกี
(๕๖) โครงการจัดสัมมนา OSCE Asian Conference ค.ศ. ๒๐๒๑
(๕๗) โครงการจัดสัมมนา ASEM Seminar on Marine Sustainability
(๕๘) การประชุม Political Consultation ไทย-ไอร์แลนด์ ครั้งที่ ๑ (Outbound)
(๔๙) การประชุม Political Consultation ไทย-เนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ ๒ (Outbound)
(๖๐) การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๔ (Outbound)
(๖๑) การประชุมหารือด้านการมือง (Political Consultation) ไทย-สวิส ครั้งที่ ๕ (สวิสเป็น
เจ้าภาพ – Outbound/Online)
(๖๒) การประชุม Political Consultation ไทย-ยูเครน
(๖๓) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๘
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(๖๔) โครงการรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐอเมริกา
(๖๕) โครงการสั มมนาทางธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขั น
ทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคลาตินอเมริกา
(๖๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๓ (จัดในประเทศไทย)
(๖๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๗ ที่ออสเตรเลีย
(๖๘) การประชุม Thai - U.S. Strategic Dialogue ครั้งที่ ๘
กรมองค์การระหว่างประเทศ
(๖๙) การประชุ ม คณะมนตรี อ งค์ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (IOM)
สมัยที่ ๑๑๑ ณ นครเจนีวา
(๗๐) การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๑๑
(๗๑) การประชุ ม Global Forum on Migration and Development (GFMD) ครั้ งที่ ๑๓
ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(๗๒) การประชุมใหญ่ แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC)
สมัยที่ ๑๐๙ ณ นครเจนีวา
(๗๓) การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานข้ าหลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ งสหประชาชาติ
(ExCom) สมัยที่ ๗๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
(๗๔) การประชุม High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges ณ นครเจนีวา
(๗๕) การประชุ ม ในกรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยการต่ อ ต้ านการทุ จริต (United
Nations Convention Against Corruption – UNCAC)
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(๗๖) การประชุ ม ภายใต้ ก รอบอนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการต่ อ ต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ ที่ จั ด ตั้ ง
ใน ลั ก ษ ณ ะอ งค์ ก รแ ล ะ พิ ธี ส ารแ น บ ท้ าย (UN Convention against Transnational
Organized Crime (UNTOC) and its Protocols thereto)
(๗๗) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัยทั่วไป
(๗๘) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัย reconvened
(๗๙) การประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย (UNCCD) ครั้งที่ ๑๕ (UNCCD COP 15)
(๘๐) การประชุม High-Level Segment และ Segment ต่าง ๆ รวมถึง Annual Ministerial
Review ของการประชุ ม ประจ าปี ๒๕๖๔ ของ ECOSOC ณ นครนิ ว ยอร์ ก ระหว่ า งวั น ที่
13-16 กรกฎาคม 2564 (Ministerial Segment)
(๘๑) การประชุ ม สมั ช ชาสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Assembly – UNEA) สมั ย ที่ ๕ ส่ ว นที่ ๙ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ – ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์
(๘๒) การประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development
ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฏาคม 2564 (High-level Ministerial ระหว่างวันที่
13-15 กรกฎาคม 2564)
(๘๓) การประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ ๕๔
(๘๔) การประชุม UN Climate Change Conference เมืองบอนน์ เยอรมนี (รอยืนยัน)
(๘๕) การเข้าร่วมประชุม United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)
(๘๖) การประชุ ม คณะกรรมการมรดกโลกสมั ย สามั ญ ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๐/๒๐๒๑
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
(๘๗) การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่ อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ สมัยที่ ๑๔ เดือนพทศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๓
(๘๘) การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM MM) ช่วงกลางปี ๒๕๖๔
(๘๙) การประชุม UNESCO สมัยสามัญ ประจาปี ค.ศ. ๒๐๒๐/๒๐๒๑
(๙๐) การประชุม UNESCO-ICC-PV พระวิ ห าร และ ICC-Angkor นครวัด โดยคณะผู้ แ ทน
รั ฐ บาลไทยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม และกิ จ กรรมภายใต้ ก รอบ International Coordination
Committee (ICC) ของ UNESCO เกี่ย วกั บ ปราสาทพระวิห าร (ICC-PV) และนครวัด (ICCAngkor)
(๙๑) การประชุม COPUOS 5th Session of the Scientific and Technical
Subcommittee (ก.พ. ๒๕๖๔)
(๙๒) การประชุม COPUOS 59th Session of the Legal Subcommittee (เม.ย. ๒๕๖๔)
(๙๓) การประชุม COPUOS 63rd Session of the Committee on the Peaceful uses of
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Outer Space (๑๒ – ๒๑ มิ..ย. ๒๕๖๔)
(๙๔) การประชุม UNIDO Industrial Development Board
(๙๕) การประชุ ม UNIDO General Conference สมั ย ที่ ๑๙ เดื อ นพทศจิ ก ายน-ธั น วาคม
๒๕๖๓
(๙๖) การประชุม UNIDO Programme and Budget Committee
(๙๗) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงออสโล และ
การประชุมที่เกีย่ วข้อง ณ นครเจนีวา (๒ ครั้ง)
(๙๘) การประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่ าด้วยการค้าอาวุธ ครั้งที่ ๗ และการประชุมที่ เกี่ยวข้อง
(๒ ครั้ง)
(๙๙) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง ครั้งที่ ๑๑
(๑๐๐) การประชุ มรั ฐ ภาคีอ นุสั ญ ญาว่าด้ ว ยการห้ า มใช้ อาวุธ ตามแบบบางชนิ ดที่ ก่ อให้ เกิ ด
การบาดเจ็ บ ร้ายแรงเกิน ความจาเป็ น หรื อก่อให้ เกิดผลโดยไม่จากั ดเป้ าหมาย และพิ ธีส าร
แนบท้าย ค.ศ. ๒๐๒๑
(๑๐๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการร่วมการประชุ มระหว่างประเทศด้านการลดอาวุธตามแบบ
ได้แก่ อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล/ อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง/ อนุสัญญาว่าด้วย
อาวุธตามแบบบางชนิด/ สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ
(๑๐๒) การประชุม Women Peace Security Focal Points Network ครัง้ ที่ ๕
(๑๐๓) การประชุมที่เกี่ยวข้องในกรอบ Peacekeeping และ Peacebuilding (๒ ครั้ง)
(๑๐๔) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ณ นครเจนีวา ประจาปี ค.ศ. ๒๐๒๐
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรอบอนุสัญญาฯ (๒ ครั้ง)
(๑๐๕) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ครั้งที่ ๒๕ ณ กรุงเฮก
(๑๐๖) การประชุ ม เต็ ม ในกรอบความริ เริ่ ม ระดั บ โลกว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย
ทีใ่ ช้นิวเคลียร์ (รอยืนยันสถานที่)
(๑๐๗) การประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา
(๑๐๘) การประชุมสมัยสามัญทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ ๖๕
ณ กรุงเวียนนา
(๑๐๙) การประชุมในกรอบความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง (PSI) (๒ ครั้ง)
(๑๑๐) การประชุมภายใต้กรอบ Nuclear Security Contact Group (๒ รอบ)
(๑๑๑) การประชุมระหว่างวาระว่าด้วยการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธในกรอบการประชุม ARF
(๑๑๒) การประชุมในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาค ณ กรุงโตเกียว
(๑๑๓) การประชุมทบทวนในกรอบสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) ณ นครนิวยอร์ก
(๑๑๔) การประชุมรัฐภาคีของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons)
(๑๑๕) การประชุมในกรอบการต่อต้านการก่อการร้าย ณ นครนิวยอร์ก
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(๑๑๖) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ
ทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๑๑๗) การประชุ ม อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Convention on
Biological Diversity) ครั้งที่ ๑๕ ณ นครคุณหมิง จีน (2nd quarter ของปี ๒๕๖๔)
(๑๑๘) การประชุ ม 4 th Asia-Pacific Water Summit ณ คุ ม าโมโตะ ญี่ ปุ่ น เดื อ นตุ ล าคม
๒๕๖๔
(๑๑๙) การประชุ ม Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction
(Virtual) ปี ๒๕๖๔
(๑๒๐) การประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง ครั้งที่ ๒
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑๒๑) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาค อนุภูมิภาค (ยุทธศาสตร์
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง (Ayeyawady – Chao Phraya –
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
(๑๒๒) โครงการข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)
(๑๒๓) โครงการกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK)
(๑๒๔) โครงการกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong -Japan Cooperation)
(๑๒๕) โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศ (OECD)
(๑๒๖) โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศ (APEC)
(๑๒๗) โครงการเข้าร่วมการประชุม/เจรจาความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ
(๑๒๘) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO)
(๑๒๙) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ World Economic Forum: WEF
(๑๓๐) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ United Nations Conference on Trade and
Development: UNCTAD
(๑๓๑) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ Organisation for Economic Co-operation
and Development: OECD
(๑๓๒) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ World Trade Organization: WTO
(๑๓๓) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization: WIPO)
(๑๓๔) โครงการเข้าร่ว มการประชุมในกรอบ The Group of 77: G77 และ South-South
Cooperation
(๑๓๕) โครงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น BOAO
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑๓๖) ประชุมเจรจาในกรอบความตกลงการค้าเสรีและความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
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(ทวิภาคี) (ประชุม ๘ ครั้ง) (กองพัฒนาฯ)
(๑๓๗) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
สมัยที่ ๑๕ (COP15) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๐ (CP/MOP10) (กองกฎหมาย)
(๑๓๘) การประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
(UNCLOS) ครั้งที่ ๓๑ (กองกฎหมาย)
(๑๓๙) การประชุมระดับรัฐบาลเพือ่ เจรจาจัดทาร่างตราสาร BBNJ (International legally
binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation
and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ))
ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก (กองกฎหมาย)
(๑๔๐) การประชุ ม องค์ ก รพื้ น ดิ น ท้ อ งทะเลระห ว่ า งประเทศ (International Seabed
Authority – ISA) ครั้งที่ ๒๗ ณ เมืองคิงสตัน ประเทศจาเมกา (กองกฎหมาย)
(๑๔๑) การประชุม Open-ended Informal Consultative Process ครั้งที่ ๒๒ ณ สานักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก (กองกฎหมาย)
(๑๔๒) การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Legal
Committee) ก ารป ระชุ ม International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC
Funds) และการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment
Protection Committee - MEPC) ณ กรุงลอนดอน (กองกฎหมาย)
(๑๔๓) การประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้ ง ที่ ๕๔ ณ เมื อ งบอนน์ สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี (54th Session of the UNFCCC
Subsidiary Bodies) (กองกฎหมาย)
(๑๔๔) การประชุ ม Open-ended Working Group (OEWG) on Developments in the
Field of Information and Telecommunications in the Context of International
Security (กองกฎหมาย)
(๑๔๕) การประชุมคณะทางานต่างๆ ของ UNCITRALณ สานักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
(๔ ครั้งต่อปี) (กองพัฒนาฯ)
(๑๔๖) การประชุมประจาปี UNCITRAL สมัยที่ ๕๔ ณ สานักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา
(กองพัฒนาฯ)
(๑๔๗) การประชุมคณะทางานต่างๆ ของ UNCITRAL ณ สานักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา
(๔ ครั้งต่อปี) (กองพัฒนาฯ)
(๑๔๘) ประชุมคณะกรรมการหกในวาระการประชุมเรื่องการพิจารณารายงานประจาปีของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ และการประชุม UN Meeting of Legal Advisors
ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก (กองพัฒนาฯ)
(๑๔๙) ประชุมประจาปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (AALCO) สมัยที่
๕๙ (กองพัฒนาฯ)
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๓.๕
๓.๖

๓.๗

(๑๕๐) ประชุมสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (ILC) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (กองพัฒนาฯ)
(๑๕๑) ประชุ มสมัชชาใหญ่และคณะกรรมการบริหารของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN
Law Association – ALA) (กองพัฒนาฯ)
(๑๕๒) ประชุ ม เจรจาในกรอบความตกลงการค้ าเสรีแ ละความตกลงส่ งเสริมและคุ้ มครอง
การลงทุน (พหุภาคี) (ประชุม ๑๒ ครั้ง) (กองพัฒนาฯ)
(๑๕๓) การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น อาชญากรรมและความยุ ติ ธ รรม
ทางอาญา (CCPCJ) (รอบที่ ๒) (กองสนธิสัญญา)
(๑๕๔) การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่ อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร (UNTOC) และการประชุมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (รอบที่ ๒) (กองสนธิสัญญา)
(๑๕๕) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) สมั ย ที่ ๑ ๔
ณ ประเทศญี่ปุ่น (กองสนธิสัญญา)
(๑๕๖) การประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศในด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(ในกรอบประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ) (กองสนธิสัญญา)
(๑๕๗) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) และ
การประชุมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (รอบที่ ๓) (กองสนธิสัญญา)
(๑๕๘) การเจรจาจัดทาสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษไทย (กองสนธิสัญญา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) การศึกษาสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ (CF)
สานักนโยบายและแผน
(๑) โครงการต่าง ๆ สาหรับสานักงานในต่างประเทศ
(๒) โครงการสาหรับสานักงานในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) โครงการ East Asia Unit
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(๒) โครงการเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกาศึกษา
กรมยุโรป
(๓) โครงการ ASEM Day
(๔) โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch)
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(๕) โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดาเนินยุทธศาสตร์ไทยต่อประเทศในภูมิภาคอเมริกาและ
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๓.๘
๓.๙

แปซิฟิกใต้ (American and South Pacific Affairs - ASPA Watch)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๖) โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สนธิ สั ญ ญา ระบบสารสนเทศ และองค์ ค วามรู้ ข อง
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (กองสนธิสัญญา)
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสันถวไมตรี
สานักนโยบายและแผน
(๑) โครงการมอบเงิน สนั บ สนุน ภาควิช าภาษาไทยเพื่อส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
ในสาธารณรัฐเกาหลี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล)
(๒) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาครอบศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” และ
“ปปร.” ที่เมืองบันดุง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา)
(๓) โครงการสนับสนุนมูลนิธิ ALOLA เพื่อฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่ สตรีติมอร์ฯ ที่เผชิญ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)
(๔) โครงการมอบหนั งสื อ ศิ ล ปวั ต ถุ วั ฒ นธรรม และเงิน บริ จ าคให้ กั บ หน่ ว ยงานของจี น /
มองโกเลีย/เกาหลีเหนือ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)
(๕) โครงการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรวัฒนธรรมฟิลิปปินส์-ไทย (Philippine-Thai Cultural
Organization – PTCO) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา)
(๖) โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒ นธรรมไทยแก่สถาบันการศึกษาของจีนในเมือง
เซี่ยเหมิน (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน)
(๗) สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยแก่โรงเรียนประถมศึกษา เหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่
สิรินธร (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)
(๘) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรของประเทศไทยในภูมิภาคคันไซ (สถานกงสุลใหญ่
ณ นครโอซากา)
(๙) โครงการให้ทุนการศึกษาและฝึกงานแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)
(๑๐) มอบเงินให้สถาบันการศึกษาในกว่างซีเพื่อสร้างมุมไทยและซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
เกี่ยวกับประเทศไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)
(๑๑) โครงการสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิที่ช่วยเหลือชาวไทยในไต้หวัน (สานักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทย)
(๑๒) สวนไทยใจกลางกรุงเตหะราน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน)
(๑๓) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ Muay Thai Association of Sri Lanka (MTASL)
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ)
(๑๔) โครงการมอบอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ใ ห้ ศ รี ลั ง กา/มั ล ดี ฟ ส์ (สถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงโคลัมโบ)
(๑๕) โครงการสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่สถาบันการเรียนรู้
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ของกาตาร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา)
(๑๖) Brighter Visions for Nepal 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ)
(๑๗) โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในเซเนกัล
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์)
(๑๘) การบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น องค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางมนุ ษ ยธรรมของรั ฐ บาล
ซาอุดีอาระเบีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด)
(๑๙) โครงการช่ วยเหลือและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้ด้ อยโอกาสชาวอินเดีย (สถานกงสุล ใหญ่
ณ เมืองเจนไน)
(๒๐) โครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิห าร ประจาปี ๒๕๖๔ (สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองกัลกัตตา)
(๒๑) โครงการมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ Edhi Foundation (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี)
(๒๒) โครงการบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศล Binoria Welfare Trust เมืองการาจี
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี)
(๒๓) โครงการสานสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา ไทย-บกท. ผ่านการสมทบทุนสร้างธรรมศาลาของ
วัดญามิญามิญุรีพุทธวิหารเมืองจิตตะกอง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา)
(๒๔) โครงการบริจาคเงินเพื่อบารุงรักษาศาลามิตรภาพไทย-อิสราเอล (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทลอาวีฟ)
(๒๕) โครงการจั ด ตั้ง Thai Corner และบริจาคเงิน สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย บู ค าเรสต์
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์)
(๒๖) สนั บ สนุ น การบู ร ณะอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หั ว
เขตเทศบาลรากุนดา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม)
(๒๗) โครงการบูรณะศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต)
(๒๘) โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สาขาวิชาภาษาไทยและไทยศึกษามหาวิทยาลัยเกอเธ่
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต)
(๒๙) โครงการถวายเงินเพือ่ สนับสนุนการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมของวัดติสรณะ
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา)
(๓๐) โครงการสนั บ สนุ น กิจกรรมพั ฒ นาความสั มพั นธ์ระหว่างไทยกับ มลรัฐในเขตมิ ดเวสต์
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก)
๓.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
๓.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
กัมพูชา
กรมยุโรป
(๒) โครงการฉลองครบ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส
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๓.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) การสัมมนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นารุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Emerging Leadership
Project)
(๓) การเชิญผู้แทนระดับสูงของเมียนมาเดินทางเยือนไทย
(๔) การพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวและ
ทิศทางการเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และผลกระทบต่อไทย
(๕) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ภมู ิภาค
กรมสารนิเทศ
(๖) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศ
สานักนโยบายและแผน
(๗) การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสาหรับการติดตามคดีความใน สปป. ลาว เพื่อคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์ให้แก่คนไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๘) การพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์และสารนิเทศของ สอท. ณ เวียงจันทน์
(สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๙) การจ้างเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว (Business Information Center
- BIC) (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๑๐) โครงการศึ ก ษาแนวทางการส่ งเสริ ม ความเชื่ อ มโยงบริ เวณชายแดนไทย-มาเลเซี ย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์)
(๑๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในพื้นที่ห่างไกล
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์)
(๑๒) โครงการจัดหาที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์)
(๑๓) คุ้มครองดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในกัมพูชา (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงพนมเปญ)
(๑๔) การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกับภาคเอกชนไทยในกัมพูชา
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ)
(๑๕) โครงการทู ล เกล้ า ฯ ถวายข้ า วสารพระบาทสมเด็ จ พระบรมนาถนโรดมสี ห มุ นี
พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ)
(๑๖) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมด้ านเศรษฐกิจ งานเทศกาล Sea Festival (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงพนมเปญ)
(๑๗) การสารวจพื้นที่ เส้นทางเชื่อมโยง และโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงพนมเปญ)
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(๑๘) โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา (Business Information Centre-BIC)
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๑๙) โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมระหว่างไทยกับเมียนมา
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๒๐) การพั ฒ นาบทบาทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเมี ย นมาเพื่ อ ส่ งเสริ ม โอกาสการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๒๑) โครงการสารวจพืน้ ที่ชายแดนไทย – เมียนมา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๒๒) โครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๒๓) โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ สอท. ณ กรุงฮานอย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๒๔) จัดจ้างบริษัทที่ป รึกษากฎหมายเพื่อส่งเสริมภารกิจการคุ้มครองดูแลคนไทย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมงานด้านเศรษฐกิจและงานบริหารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๒๕) ชุมชนไทยสัมพันธ์ กายใจร่วมกันเพื่อการพัฒนา ((สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๒๖) โครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ านกฎหมายแก่ ค นไทยในเขตกงสุ ล (สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ เมืองปีนัง)
(๒๗) โครงการศึ ก ษาข้ อ มู ล และติ ด ตามสถานะความเป็ น อยู่ ข องคนไทยในเขตกงสุ ล จาก
ผลกระทบของ COVID-19 (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง)
(๒๘) โครงการสนับ สนุ นอุป กรณ์ทางการแพทย์ให้แก่แขวงในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่
ณ แขวงสะหวันนะเขต (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)
(๒๙) โครงการจั ด ให้ ห น่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานมาให้ บ ริ ก ารประชาชนในเขตอาณา
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)
(๓๐) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ให้บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information Centre
- BIC) (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)
(๓๑) โครงการเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยมิ ต รของประเทศไทย (Friends of Thailand) กั บ
ภาคประชาชนเวียดนามในเขตกงสุล (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์)
(๓๒) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์)
(๓๓) โครงการศูนย์ขอ้ มูลธุรกิจ สกญ. ณ นครโฮจิมินห์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์)
(๓๔) โครงการเสริ ม สร้ างเครื อ ข่ ายและกระชั บ ความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ น าและผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ในเขตกงสุลผ่านกิจกรรมสาธารณกุศล (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์)
(๓๕) โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใน สปป. ลาว
(สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๓๖) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เยาวชน สตรี และคนพิ ก าร (สถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ เวียงจันทน์)
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(๓๗) โครงการเผยแพร่ แ นวคิ ด และผลส าเร็ จ ของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ใน สปป.ลาว (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๓๘) โครงการเฉลิ มฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสั มพั น ธ์ทางการทู ตไทย - ลาว ปี ๒๕๖๓๒๕๖๔ (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๓๙) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและขยายลู่ทางการค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยวไทย-สปป. ลาว (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
(๔๐) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนไทยในมาเลเซียผ่านช่องทางออนไลน์
“Selamat คนไทย” (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์)
(๔๑) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระดับประชาชน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ)
(๔๒) โครงการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – กัมพูชา
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ)
(๔๓) โครงการส่ งเสริ ม การแพทย์ ดั้ งเดิ ม ในเมี ย นมาเพื่ อ ยกระดั บ ความมั่ น คงด้ านสุ ข ภาพ
อย่างยั่งยืน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๔๔) โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒ นาวิสาหกิจขนาดย่อย เล็ก และกลาง (MSME)
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneurs) ระหว่างไทยกับเมียนมา
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๔๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของเมียนมา
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง)
(๔๖) โครงการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เพือ่ ส่งเสริมลู่ทางการค้า การลงทุน
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๕๗) โครงการเปิดบ้านเรียนรู้-สร้างโอกาสให้ธุรกิจไทย (Thailand Showcase)
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๔ ๘ ) โค รงก ารสร้ า งเค รื อ ข่ า ย แล ะก ระชั บ ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ น าภ าค ก ารเมื อ ง
(พรรคคอมมิวนิสต์) ภาครัฐ และภาคประชาสังคมของเวียดนาม (Emerging Leaders Project
2021) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)
(๔๙) โครงการส่ งเสริม การเรียนการสอนภาษาไทยและศิล ปวัฒ นธรรมไทยออนไลน์ ให้ แ ก่
เยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู)
(๕๐) โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว (สถานกงสุลใหญ่
ณ แขวงสะหวันนะเขต)
(๕๑) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขง (สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)
(๕๒) โครงการสนับสนุนโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ใน สปป.ลาว (สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ แขวงสะหวันนะเขต)
(๕๓) โครงการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ (สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ แขวงสะหวันนะเขต)
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(๕๔) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนไทยศึกษา (Thai Studies) และภาษาไทยในเขตกงสุล
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์)
(๕๕) โครงการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจของไทยในเขตกงสุล (สถานกงสุลใหญ่
ณ นครโฮจิมินห์)
๓.๑๓ ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา
๓.๑๔ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมประจาปีอาเซียน
กรมอาเซียน
(๑) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
(๒) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และ ๓๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๓) การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก
(๔) การเป็ น เจ้ าภาพจั ด การประชุ ม High-level Brainstorming Dialogue on Enhancing
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2 0 2 5 and the UN
2030 Agenda for Sustainable Development
(๕) การประชุ ม /การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย น
ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
(๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียู
(๗) การประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน-อียู (AEMM) ครั้งที่ ๒๓
(๘) การประชุมคณะทางานภายใต้ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน เรื่องการสมัครเข้า เป็ น
สมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต
(๙) การเข้ าร่ว มกิจ กรรมหรื อการพบหารือกับภาคีภ ายนอกอาเซียนหรือหน่ วยงานหุ้ นส่ ว น
ความร่วมมืออื่น ๆ
(๑๐) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(๑๑) การประชุ ม รั ฐ มนตรี ต่ างประเทศอย่ างไม่ เป็ น ทางการ/การประชุ ม ระหว่ างรั ฐ มนตรี
ต่างประเทศอาเซีย นกับ เลขาธิ การสหประชาชาติแ ละประธานสมั ช ชาสหประชาชาติ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๗๖
(๑๒) การประชุ ม SEANWFZ Working Group และ SEANWFZ Executive Committee
และการประชุม SEANWFZ Commission
(๑๓) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ การประชุมผู้บัญชาตารวจตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล
(๑๔) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด/การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด
(๑๕) การประชุมของ ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR)
(๑๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ARF
(๑๗) การประชุม ARF Inter-Sessional Support Group Meeting on Confidence
Building Measures and Preventive Diplomacy
(๑๘) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and
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Transnational Crime
(๑๙) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief
(๒๐) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security
(๒๑) การประชุม ARF Experts and Eminent Persons (EEPs)
(๒๒) การจัดกิจกรรมในกรอบ ARF
(๒๓) การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and Disarmament
(๒๔) การประชุม Steering Committee ของ ARMAC
(๒๕) การประชุ มเจ้าหน้ าที่อาวุโสอาอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials'
Meeting: ASLOM)
(๒๖) การประชุม ASEAN Maritime Forum และ Expanded ASEAN Maritime Forum
(๒๗) การประชุม Coordinating Conference on the ASEAN Political-Security
Community (ASCCO)
(๒๘) การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดปีงบประมาณ
(๒๙) การประชุมที่เกี่ยวข้องนอกภูมิภาคอาเซียนของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(๓๐) การจัดกิจกรรม AICHR Youth Debates on Human Rights
(๓๑) การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(๓๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(๓๓) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓ ๔) การประชุ ม ARF Inter-Sessional Meeting on Security of and in the Use of
Information and Communication Technologies (ARF ISM on ICTs Security)
และการประชุม ARF Open Ended Study Group on Confidence Building Measures
to Reduce the Risk of Conflict Stemming from the Use of Information and
Communication Technologies (ARF Study Group on ICTs)
(๓๕) การประชุมคณะทางานในการจัดทาแผนบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน
(๓๖) การจัดการประชุมเพื่อต่อยอดข้อริเริ่ม Connecting the Connectivities: ASEAN and
the Regions
(๓๗) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (COSTI) และการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMSTI)
(๓๘) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Dialogue)
(๓๙) การประชุมเจ้ าหน้ าที่ อาวุโสด้ านคมนาคมอาเซียน (STOM) และการประชุมรัฐ มนตรี
คมนาคมอาเซียน (ATM)
(๔๐) การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ ออท. ประดาป พิ บู ล สงคราม (ที่ ป รึ ก ษากรมอาเซี ย น)
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
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(๔๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า นดิ จิ ทั ล ASEAN Digital Senior
Officials Meeting (ADGSOM) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิ ทัล ASEAN Digital
Ministers Meeting (ADGMIN)
(๔ ๒ ) ก ารป ระชุ ม ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) รว ม ทั้ ง
การประชุมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔๓) การประชุ ม เจ้ าหน้ า ที่ อ าวุโ สอาเซี ย น-อิ น เดี ย และการจั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(ASEAN – India SOM)
(๔๔) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Dialogue)
(๔๕) การประชุม Delhi Dialogue
(๔๖) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย
(๔๗) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
(๔๘) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ และการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF)
(๔๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
(๕๐) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน – CCI
(๕๑) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS)
(๕๒) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการคลังอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน
(๕๓) การดาเนินการตามแผนงาน IAI ฉบับที่ ๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕)
(๕๔) การประชุมรัฐมนตรีค วามตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Ministerial
Meeting)
(๕๕) การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภู มิภาค
(RCEP-TNC)
(๕๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM)
(๕๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
(๕๘) การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA)
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕๙) ASEAN-Australia Forum
(๖๐) ASEAN-New Zealand Dialogue
(๖๑) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)
(๖๒) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กากับ ดูแลงานด้ านวัฒ นธรรมและศิลปะ (AMCA) และ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่กากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (SOMCA)
(๖๓) การประชุมรัฐมนตรีด้านการพั ฒนาชนบทและขจัดความยากจน (AMRDPE) ครั้งที่ ๑๒
และเจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน (SOMRDPE)
ครัง้ ที่ ๑๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(๖๔) การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน (AMMS) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
(SOMS) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖๕) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) การประชุมคณะกรรมการอาเซียน
ด้านสตรีบวกสาม (ACW+3) และการประชุมอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(๖๖) การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นเยาวชน (AMMY) การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย น
ด้านเยาวชนบวกสาม (AMMY+3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖๗) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD)
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖๘) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖๙) การประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โสอาเซี ย นด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม (ASOEN) และการประชุ ม อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
(๗๐) การประชุ ม ประเทศภาคี ต่ อ ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื่ อ งมลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มแดน
(COP AATHP)
(๗๑) การประชุมคณะทางานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง (TWG Mekong) และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง
(MSC Mekong)
(๗๒) การประชุมคณะทางานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน (TWG) และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (MSC)
(๗๓) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM)
(๗๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (AMMDM)
(๗๕) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (SLOM) ครัง้ ที่ ๑๘ และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๗๖) การประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASCN)
(๗๗) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา (ASED) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านการศึกษา (SOM-ED) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗๘) การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (AHMM) การประชุมเจ้าหน้ าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SOMHD) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ (SOMRI)
(๘๐) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(COP) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘๑) การประชุ ม คณะมนตรี ร่ ว มศู น ย์ อ าเซี ย น-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre Annual
Meeting of the Council) ครั้งที่ ๑๓
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(๘๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Dialogue) ครั้งที่ ๒๔
(๘๓) การประชุ ม คณะมนตรีร่ ว มศู น ย์ อ าเซี ย น-จีน (ASEAN-China Centre Joint Council
Meeting: ACC JC) ครัง้ ที่ ๑๑
(๘ ๔ ) ก ารป ระ ชุ ม เจ้ าห น้ า ที่ อ าวุ โ ส อ าเซี ย น -จี น (ASEAN-China Senior Officials’
Consultation-ACSOC) ครั้งที่ ๒๗
(๘๕) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Forum) ครั้งที่ ๓๖
(๘๖) การประชุมคณะทางานอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of
the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: ASEAN-China
JWG on DOC) ครั้งที่ ๓๑ – ๓๔ รวม ๔ ครัง้ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน
ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China Senior
Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea: ASEAN-China SOM on DOC) ครั้งที่ ๑๙ – ๒๐
รวม ๒ ครั้ง
(๘๗) การประชุมเวทีเอเชียตะวันออก (East Asia Forum: EAF) ครั้งที่ ๑๙
(๘๘) การประชุม Network of East Asian Think-Tanks (NEAT) และ Network of ASEANChina Think-Tanks (NACT)
๓.๑๕ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สาคัญ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
(๑) โครงการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
และด้านสิทธิมนุษยชน
(๒) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๓) โครงการผลักดัน นโยบายการทูตสาธารณสุขและการดาเนินแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพโลก
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
(๔) โครงการผลั ก ดั น ประเด็ น ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นฐานะสมาชิ ก Human Security
Network (HSN)
(๕) โครงการภารกิ จ การทู ต สิ่ งแวดล้ อม การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศและการพั ฒ นา
ทีย่ ั่งยืน (Green Diplomacy)
(๖) โครงการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)
(๗) โครงการส่ งเสริมบทบาทไทยในการเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของหน่วยงานระดับภูมิภาค
ของสหประชาชาติ
(๘) โครงการเผยแพร่ความรู้งานการทูตพหุภาคีแก่เยาวชนไทยและสาธารณชน
(๙) โครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญ จร
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหประชาชาติแก่เยาวชนไทยและ/หรือสาธารณชน
(๑ ๐) โครงการกรมองค์ ก ารระหว่ า งประเทศและ United Nations Country Team
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ประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือบูรณาการการดาเนินงานกับหน่วยงานไทย
(๑๑) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) โครงการพั ฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมการตั้งสานักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย เพื่อขยายการสร้างงาน สร้างรายได้ในประเทศไทย
(๑๓) โครงการการรณรงค์ ห าเสี ยงให้ กั บ การสมั ค รรับ เลื อ กตั้ งของไทยในองค์ ก ารระหว่ าง
ประเทศ
(๑๔) โครงการส่ ง เสริ ม บทบาทและสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องไทยในเวที ร ะหว่ า งประเทศ
ด้านการรักษาและเสริมสร้างสันติภาพ
(๑๕) โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาสันติภาพ
(๑๖) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในประเด็นด้านสตรี สันติภาพและความมั่นคง
(๑๗) โครงการสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานไทยเพื่อยกระดับและบทบาทของไทยในกรอบ
การลดอาวุธระหว่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑๘) การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ (กองกฎหมาย)
(๑๙) โครงการจัดจ้างนักวิจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจให้ความเห็น
กฎหมายระหว่างประเทศประกอบการยกร่างและแก้ไขกฎหมายไทยในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ (กองกฎหมาย)
๓.๑๖ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
กรมองค์การระหว่างประเทศ
(๑) การดาเนินงานภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) เพื่อการติดตาม
ความคืบหน้าของการปฏิ บัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและคามั่นโดยสมัครใจภายใต้ กลไก
UPR รอบที่ ๒ รวมถึงการจัดทารายงานผลการดาเนินการระยะกลาง (Midterm Report)
(๒) การด าเนิ น การตามพั น ธกรณี ภ ายใต้ ตราสารระหว่ างประเทศด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษยชนที่ ไทย
เป็นภาคี และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ของไทย
(๓) การส่งเสริมบทบาทและท่าทีไทยในด้านสิทธิมนุษ ยชนและประชาธิปไตยในระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ
(๔) กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
กรมอาเซียน
(๑) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับสาธารณชน
(๒) โครงการเพิ่ มสมรรถนะของกรมอาเซียนในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการกาหนด
นโยบายของไทยต่ออาเซียน
กรมองค์การระหว่างประเทศ
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(๓) การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ระดับนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๔) การเดิ น ทางไปประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย สามั ญ ครั้งที่ ๗๖ ระดั บ เจ้ าหน้ า ที่
ปฏิบัติการ ๓ เดือน
(๕) การเดินทางไปประชุ มสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ระดับผู้แทนเยาวชน
ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสาม ๓ สัปดาห์
(๖) การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสาม
(๗) การประชุมเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖
๓.๑๘ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
กรมสารนิเทศ
(๑) โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียน
(๒) โครงการพัฒ นาความร่วมมือและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียน
กรมอาเซียน
(๓) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับสาธารณชน
(๔) โครงการเพิ่ม สมรรถนะของกรมอาเซียนในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการกาหนด
นโยบายของไทยต่ออาเซียน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๕) โครงการจ้างเหมาบริการนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดทาความตกลงการค้าเสรีเพื่อศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ
๓.๑๙ โครงการรณรงค์หาเสียงสาหรับการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อตาแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission – ILC)
๓.๒๐ ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สาคัญ
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) การปฏิสัมพันธ์ระดับสูงเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน
(๒) การศึกษาศักยภาพเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคคีวชูและโอกิ นาวะและ
ภูมิภาคชูโกกุของญี่ปนุ่
(๓) การศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม และพื้ น ที่ ในประเทศภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(๔) การเชิญผู้แทนระดับสูงในภูมิภาคแอฟริกาเยือนไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(๕) การประชุมและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสัมพั นธ์และผลักดันยุทธศาสตร์ความร่ว มมือกับ
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ประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แบบยั่งยืน
๓.๒๑ ค่า ใช้จ่ ายในการด าเนิ น การตามพัน ธกรณี ของอนุ สัญ ญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อ งกั บ
กฎหมายทะเล
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และการแก้ไขกฎหมายภายในให้ส อดคล้องกับพันธกรณี
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล (กองกฎหมาย)
๓.๒๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) โครงการจัดทาฐานข้อมูลด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(๒) โครงการสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์กฎหมายระหว่างประเทศ
๓.๒๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๓.๒๔ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษา พัฒนา และส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
กรมเอเชียตะวันออก
(๑) โครงการ China Watch
(๒) การดาเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสาหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(๓) โครงการสารวจลู่ทางการขยายการค้า - การลงทุนในตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้
(๔) โครงการเยือนคาซัคสถานและสาธารณรัฐคีร์กีซเพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาลู่ทาง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
(๕) โครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สาคัญในแอฟริกา
กรมยุโรป
(๖) โครงการสั ม มนาและแลกแปลี่ ย น องค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเกษตรไทย-ยูเครน
(๗) โครงการเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(๘) โครงการส่งเสริมหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(๙) โครงการความร่วมมืออย่างกว้างขวาง (Extensive Engagement) ไทย - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑๐) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ
เศรษฐกิจดิจิทัลกับต่างประเทศ
(๑๑) โครงการจ้างบุคลากรช่วยดาเนินงานด้านข้อมูลเศรษฐกิจ
45

เอกสารแนบ ๒
แผนปฏิบัติราชการ
(๑๒) โครงการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของไทยในด้านการลงทุนระหว่างประเทศและ
การจ้างนักวิจัยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของไทย
๔. เรื่องการส่งเสริ มสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/มีสถานะและ
เกียรติภูม)ิ
๔.๑ การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี
๔.๒

๔.๓

๔.๔

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
กรมยุโรป
(๑) โครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ต่อยุโรป
กรมสารนิเทศ
(๒) โครงการเสริ ม สร้ างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสื่ อ มวลชนและเจ้ า หน้ า ที่ ส ารนิ เทศไทยกั บ
ต่างประเทศ
(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านสารนิเทศ
(๔) โครงการงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
(๕) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสื่อชั้นนาระดับโลก
(๖) โครงการเผยแพร่การดาเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อต่าง ๆ
(๗) โครงการด้านการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ
กรมพิธีการทูต
(๘) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก
กรมสารนิเทศ
(๑) โครงการการทูตเชิงรุกเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจทีมประเทศไทย
สานักนโยบายและแผน
(๑) โครงการเทศกาลไทยในสาธารณรัฐเกาหลีออนไลน์ ครั้งที่ ๑ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล)
(๒) โครงการ Roadshow เพื่อเสริมสร้างภาพลั กษณ์ ทางเศรษฐกิจ ของไทย และเสริ มสร้าง
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเกาหลีใต้ที่มีต่อประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล)
(๓) โครงการจัดทาข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ข้อมูลศูนย์ BIC (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา)
(๔) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)
(๕) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)
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(๖) โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (เมืองเซี่ยเหมิน) (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน)
(๗) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว)
(๘) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน)
(๙) ศู น ย์ ข้อมู ล เพื่ อ ธุรกิ จ ไทย (Business Information Center) ณ เมื องฮ่องกง และเมืองมาเก๊ า
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง)
(๑๐) โครงการฟื้ น ฟู เศรษฐกิจและสิ น ค้ า SMEs ไทยไปเสฉวนผ่ านพาณิ ช ย์ อิเล็ กทรอนิ ก ส์
ข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce) (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)
(๑๑) โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (นครเฉิงตู) (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)
(๑๒) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้)
(๑๓) โครงการเสริมสร้างเครือข่าย Friends of Thailand in Japan (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว)
(๑๔) โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล สารสนเทศนั ก ธุรกิ จไทยและญี่ ปุ่ น ผ่ านเว็บ ไซต์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)
(๑๕) โครงการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ ส่ ว นภู มิ ภ าคของญี่ ปุ่ น
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ
New S-Curve (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)
(๑๖) โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)
(๑๗) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง)
(๑๘) ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)
(๑๙) ศูนย์ข้อมูลเพือ่ ธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง)
(๒๐) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ (สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองฟูกูโอกะ)
(๒๑) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจในไต้หวัน (BIC) (สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
(๒๒) โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุขในเซเนกัล (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงดาการ์)
(๒๓) ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี)
(๒๔) โครงการตอบคาถามเกี่ ย วกับ ประเทศไทยในรูป แบบออนไลน์ (Namaste Thailand
Online Quiz 2021) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี)
(๒๕) โครงการส่งเสริมการนาเข้าสินค้าและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในกรุงมัสกัต
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต)
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(๒๖) โครงการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับประเทศไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน)
(๒๗) โครงการประชาสัมพันธ์โอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในรัฐตอนใต้ของอินเดีย
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน)
(๒๘) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในรัฐตอนใต้ของอินเดีย (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน)
(๒๙) ศู น ย์ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ (Business Information Center - BIC) (สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ เมืองการาจี)
(๓๐) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในคูเวต (สถานเอกอัครราชทูต
ณ คูเวต)
(๓๑) โครงการสนั บ สนุ น การเรียนการสอนไทยศึก ษา (Thai Studies) และการค้น คว้ าวิจัย
เกี่ยวกับประเทศไทยในห้องสมุดชั้นนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ลิน)
(๓๒) โครงการน าร่องพั ฒ นากรอบและแผนความร่ ว มมือระหว่างองค์การบริห าร ในระดั บ
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและกรุงเบอร์ลินผ่านระบบ virtual conference
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน)
(๓๓) โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถของประเทศไทย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น)
(๓๔) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับออสเตรีย ปี ๒๕๖๔ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวียนนา)
(๓๕) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเมืองและเศรษฐกิจ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก)
(๓๖) การจัดซื้อพื้นที่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๓๗) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างไทยกับสเปน
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๓๘) โครงการศูนย์ข้อมูลเพือ่ ธุรกิจไทย (BIC) ในสเปน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๓๙) สัมมนาธุรกิจ (แบบออนไลน์) เพื่อส่งเสริมการลงทุนของสเปนในไทย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๔๐) โครงการ Virtually Thailand 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน)
(๔๑) โครงการ Experience Thailand (ระยะที่ ๒) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ)
(๔๒) ค้นคว้าและจัดทาฐานข้อมูลของรัฐไบเอิร์นฯ และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก)
(๔๓) โครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU)
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(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์)
(๔๔) โครงการปรับ ปรุงและดู แลเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย)
(๔๕) โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลธุรกิ จไทยในอาร์เจนตินา (BIC) (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบัวโนสไอเรส)
(๔๖) โครงการประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนไทย ณ เมืองสาคัญทางเศรษฐกิจของ
เม็กซิโก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก)
(๔๗) โครงการศูนย์เว็บไซต์ภาษาสเปนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาและประเทศทีใ่ ช้ภาษาสเปน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก)
(๔๘) โครงการศูนย์ข้อมูลเพือ่ ธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)
(๔๙) โครงการจั ด ท าข่ า วสารและพั ฒ นาช่ อ งทางสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)
(๕๐) โครงการฟืน้ ฟูธุรกิจไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจากวิกทตปี ๒๕๖๓
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส)
(๕๑) โครงการ “Thailand Game Day” เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมเกมไทยในเกาหลีใต้
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล)
(๕๒) โครงการเทศกาลภาพยนตร์ไทยในอินโดนีเซีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา)
(๕๓) โครงการส ารวจลู่ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเมืองเศรษฐกิจสาคั ญของอินโดนีเซี ย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา)
(๕๔) โครงการงานเทศกาลไทยในติมอร์-เลสเต ๒๐๒๑ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)
(๕๕) โครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะมวยไทยในติ ม อร์ -เลสเตเพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ไทยกั บ
ภาคการเมืองและภาคประชาชนท้องถิ่น (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี)
(๕๖) โครงการเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)
(๕ ๗ ) โครงการจั ด ฉายภ าพ ย น ต ร์ ไ ท ย/เข้ า ร่ ว ม เท ศ กาล ภ าพ ยน ตร์ ใน ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา)
(๕๘) 13th Thailand Grand Fair (2021) (สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน)
(๕๙) โครงการการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของไทยสาหรับอนาคต โดยใช้ประโยชน์จาก
การปฎิบัติเป็นเลิศของสิงคโปร์ (best practice) ในยุคภายหลังสถานการณ์ COVID-19 และ
ยุค Post-Lee Hsien Loong (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์)
(๖๐) โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อดิจิทัล (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน)
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(๖๑) โครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านสื่อมวลชนจีน (มณฑลฝูเจี้ยน)
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน)
(๖๒) โครงการเทศกาลไทย ๔.๐ และประเทศไทยศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพ
(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง)
(๖๓) โครงการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ มณฑลเสฉวน/มหานครฉงชิ่ ง เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
ทางเศรษฐกิจของไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)
(๖๔) โครงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-เสฉวน
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู)
(๖๕) โครงการส่งเสริม ความนิยมไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้าแยงซี (สถานกงสุลใหญ่
ณ นครเซียงไฮ้)
(๖๖) งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกี ยว ครั้ง ที่ ๒๑ (Thai Festival 2021) และงานส่ งเสริม
วัฒนธรรมไทยในกรุงโตเกียวและจังหวัดอื่น ๆ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)
(๖๗) โครงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้กับหน่วยงานในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา)
(๖๘) งานเทศกาลไทยในเขตคันไซ (นครโอซากา) ครั้งที่ ๑๘ (Thai Festival, Kansai-Osaka
2021) (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา)
(๖๙) โครงการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจระหว่าง EEC กับ GBA (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)
(๗๐) โครงการมุมวรรณกรรมไทยที่หอสมุดนครกว่างโจวในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – จีน (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)
(๗๑) โครงการงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๖ (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว)
(๗๒) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึ กษาของไทยกับของจีน
ในมณฑลยูนนาน มณฑลกุย้ โจว และ/หรือมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง)
(๗๓) งานเทศกาลอาหารไทยในจังหวัดฟูกูโอกะ (Thai Food Festival 2021) (สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองฟูกูโอกะ)
(๗๔) การจัดเสวนาทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความตระหนักรู้ประเทศไทยในหมู่ภาคธุรกิจเอกชน
ญี่ปุ่นในภูมิภาคคิวชูและจูโกะกุ (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ)
(๗๕) Knowledge Bank 2021 (สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
(๗๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเอธิโอเปียและเซเชลส์ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไนโรบี)
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(๗๗) Thai Education Fair in Nepal 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ)
(๗๘) โครงการเทศกาลภาพยนตร์ไทย Namaste Thailand Film Festival 2021
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี)
(๗๙) Thai Week in Bahrain 2021 (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา)
(๘๐) โครงการปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและมิตรประเทศไทยในบาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมานามา)
(๘๑) โครงการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและบาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมานามา)
(๘๒) โครงการ Thai Festival - Online Edition 2021 (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา)
(๘๓) โครงการเสริ มสร้ างเศรษฐสั ม พั น ธ์ไทย – อิน เดี ยตะวัน ตก เพื่ อ ส่ งเสริมความร่ ว มมื อ
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และนวัตกรรม (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ)
(๘๔) การจั ด กิ จ กรรมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ไทย
- สวิตเซอร์แลนด์ ปี ๒๕๖๔ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น)
(๘๕) โครงการส่ งเสริ ม ความร่ว มมื อ ไทย – เดนมาร์กเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นโมเดลเศรษฐกิ จ BCG
(Bio-Circular-Green Economy) ของไทย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน)
(๘๖) โครงการส่ งเสริ ม ความร่ว มมื อด้ านวิช าการในสาขาธรณี วิท ยา และธรณี สิ่ งแวดล้ อ ม
ระหว่างไทยกับโรมาเนีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์)
(๘๗) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยผ่านศิล ปะวัฒนธรรมไทย
ร่วมสมัย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม)
(๘๘) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับ สวีเดน (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงสตอกโฮล์ม)
(๘๙) โครงการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ด้ า นสาธารณสุ ข (health security) ไทย-นอร์ เวย์ :
การจั ด เสวนาเชิ ง วิ ช าการ (webinar) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้แ นวทางการป้ อ งกั น การแพร่
ของโรคระบาด โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารติดตามการเคลื่อนย้ายยของประชากร
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล)
(๙๐) โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน Startup ระหว่างไทยกับนอร์เวย์
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล)
(๙๑) จัดทาฐานข้อมูลศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดินเวือร์ทเทมแบร์ก เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๑๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เยอรมนี
(สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก)
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(๙๒) โครงการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง
ไทยกับฟินแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ)
(๙๓) โครงการจัดสั มมนาออนไลน์ เพื่ อแลกเปลี่ ย นองค์ ความรู้ด้า นการบริห ารจัดการสั งคม
ผู้สู งอายุ และการดูแลสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ ร ะหว่างไทยกับฟิน แลนด์ (สถานเอกอัครราชทู ต
ณ กรุงเฮลซิงกิ)
(๙๔) โครงการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมธุรกิจ startups
ระหว่างไทยกับฟินแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ)
(๙๕) โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเครือ ข่ ายองค์ ค วามรู้ ด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไทย – ออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา)
(๙๖) โครงการกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทยกั บ ออสเตรเลี ย
เพื่อเตรียมการฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ออสเตรเลีย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา)
(๙๗) โครงการเทศกาลไทยในออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา)
(๙๘) โครงการขยายตลาดการค้าไทย-ชิลี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก)
(๙๙) โครงการจัดสัมมนาส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทยในบราซิล (Thailand
Roadshow in Brazil) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย)
(๑๐๐) โครงการจั ด จ้ างที่ ป รึ ก ษาทางด้ า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง (สถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงบราซิเลีย)
(๑๐๑) โครงการนานักธุรกิจไทยเยือนเปรูและโคลอมเบีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา)
(๑๐๒) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาข้อมู ลเชิงลึกการเมืองและเศรษฐกิจ (สถานเอกอั ครราชทูต
ณ กรุงลิมา)
(๑๐๓) โครงการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ มี ส่ ว นในการก าหนดนโยบายและมี อิ ท ธิ พ ล
ทางความคิดในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)
(๑๐๔) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบบการเมืองสหรัฐฯ แก่เยาวชน
ไทย-อเมริกัน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)
(๑๐๕) โครงการส่งเสริมโอกาสการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน)
(๑๐๖) โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)
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(๑๐๗) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ส าธารณชนและกลุ่มเป้าหมายของไทย
ในสหรัฐฯ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)
(๑๐๘) โครงการจัดการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ Startup (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)
๕. เรื่องการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)
๕.๑ งบลงทุน
สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในประเทศ
(๑) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารที่ทาการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
(สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน)
(๒) งานปรับปรุงระบบกันซึมสวนบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างโซน C และ D,E อาคารที่ทาการ
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา (สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน)
(๓) งานปรับ ปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในวิเทศสโมสร และโถงประวัติศาสตร์ห น้าวิเทศ
สโมสร อาคารที่ทาการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา (ส านักจัดหาและบริห าร
ทรัพย์สิน)
(๔) งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในห้องนราธิป อาคารที่ทาการกระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา (สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน)
(๕) งานจ้างออกแบบและจัดทาป้ายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา (กองบรรณสารและห้องสมุด)
(๖) งานปรับ ปรุงหลั งคาและโครงสร้างหลั งคา พร้อมเปลี่ ยนระบบท่ อระบายน้าฝน อาคาร
บรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด หลังที่ ๑ และ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ (กองบรรณสารและ
ห้องสมุด)
(๗) งานปรับปรุงบ่อหน่วงน้า พร้อมติดตั้งปั๊มน้า อาคารบรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด
หลังที่ ๑ และ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ (กองบรรณสารและห้องสมุด)
(๘) งานปรับปรุงพื้ นที่เพื่อเป็นที่ทาการศูนย์ศึ กษาการต่างประเทศ (International Studies
Center: ISC) (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ)
(๙) งานปรับปรุงระบบภาพและเสี ยงห้ องอบรมและห้ องกิจกรรมอเนกประสงค์ของสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จานวน ๓ ห้อง คือ ห้องอบรม ๑ ห้อง และห้องกิจกรรม
อเนกประสงค์ ๒ ห้อง (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ)
- ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ
(๑๐) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
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๕.๒

๕.๓

(๑๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ เวียงจันทน์)
(๑๒) เปลี่ยนพรมปูพื้นห้องทางานข้าราชการ และทางเดินชั้น ๒ และ ๓ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมาดริด)
(๑๓) ปรับปรุงห้องครัวและห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง (ใต้ดิน) (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๑๔) ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์)
(๑๕) ปรับปรุงอาคารที่ทาการ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต)
(๑๖) ปรับปรุงสถานเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย)
(๑๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทาเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์)
(๑๘) ปรับปรุงทาสีอาคารทาเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด)
(๑๙) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทาเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)
(๒๐) ปรับปรุงซ่อมแซม Boiler ทาเนียบเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว)
(๒๑) ปรับปรุงลิฟท์ลาเลียงอาหาร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน
กรมสารนิเทศ
(๑) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนในด้านการต่างประเทศและบทบาทของไทย
ในเวทีโลก
(๒) โครงการบัวแก้วสัญจร
(๓) โครงการพัฒนาสถานีวิทยุสราญรมย์เป็นระบบดิจิทัล
กรมพิธีการทูต
(๔) โครงการสร้ างเสริ มองค์ ความรู้ ด้ านการรับ รองบุ ค คลส าคั ญ ต่างประเทศและการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลสาคัญต่างประเทศ (กองรับรอง)
(๕) โครงการกรมพิ ธี ก ารทู ต สั ญ จรเพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคการท างานของกงสุ ล
ในต่างจังหวัด (กองเอกสิทธิ์ฯ)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๖) โครงการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
(๑) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและล่ามประจาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
(๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนไทยในต่างประเทศ เครือข่ายชุมชนไทย และอาสาสมัคร
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๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗

๕.๘

คนไทยในต่างประเทศ
(๓) โครงการสนับสนุนกิจกรรมให้แก่นกั เรียนไทยและนักศึกษาไทยในต่างประเทศ
(๔) โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสามัคคีในกลุ่มชุมชนไทยในต่างประเทศ
(๕) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ศิลปวัฒ นธรรม และกิจกรรม
ในวันสาคัญต่าง ๆ
(๖) โครงการบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น องค์ กรที่ ท าประโยชน์ แ ก่ค นไทยในต่ างประเทศ รวมทั้ ง
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลืองานการกงสุล
(๗) โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย
ในต่ างประเทศ อาทิ การเสริม สร้างความรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ การให้ ค าปรึก ษาด้ านสุ ข ภาพ
การฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น
(๘) โครงการช่วยเหลือ ฟื้น ฟู และเสริมสร้างความเข้ มแข็งให้ คนไทยและชุมชนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชนส าหรั บ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ อ าศั ย อยู่
ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ
กรมพิธีการทูต
(๑) โครงการพัฒนาระบบการยื่นคาร้องขออานวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) และเชื่อมต่อฐานข้อมู ลผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางทูตและกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ ระยะที่ ๖
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
(๑) การพัฒนาบุคลากรทางการทูตและการต่างประเทศ ทุกระดับ ทุกสายงาน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการทูตและการต่างประเทศ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะด้านการบริหาร
จัดการ
(๒) การด าเนิ น การทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาอั งกทษของบุ ค ลากรภาครั ฐ
การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกทษตามมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภารกิจด้าน
การทดสอบ
(๓) การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ ทู ต และ
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(๔) การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการทู ต และ
การต่ า งประเทศกั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศและสถาบั น การทู ต ของต่ า งประเทศ และ
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศสู่สาธารณชน
๕.๙ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
(๑) การจัดทานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
(๒) การประดั บ ตกแต่ ง อาคารกระทรวงฯ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(๓) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
(๔) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(๕) การประดับตกแต่งอาคารกระทรวงฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของภาครัฐ
๕.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ
ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
(๑) แผนงานประชุม/สั มมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และจัดทาข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ
(๒) แผนงานผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่และจัดทาข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ
(๓) แผนงานการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในลักษณะเดียวกันทั้งใน
และต่างประเทศ
๕.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
กต. ระยะที่ ๑
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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(๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต.
ระยะที่ ๑
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