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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักข้อที่ ๑ 
การปกป้อง 
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
      ๑.๑ สืบสาน 
รักษา ต่อยอด   
ศาสตร์พระราชาและ
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำร ิ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
มาเป็นหลักสำคญั 

๑. การจัดทำ
บทความเพ่ือ
เทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่บทบาท  
ของสถาบนัหลัก
ของชาติในด้าน   
การพัฒนาประเทศ 

        กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่บทความเรื่อง 
Bangkok Rules: Understanding Female Inmates 
เกี่ยวกับ The United Nations Rules for the 
Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders หรือข้อกำหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) ในพระดำรสิมเด็จพระเจ้า    
ลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสารณิสีิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันท่ี ๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ 
 

- - -  - กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๒ 

 

นโยบายหลักข้อที่ ๑ 
การปกป้อง 
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
      ๑.๑ สืบสาน 
รักษา ต่อยอด   
ศาสตร์พระราชาและ
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำร ิ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
มาเป็นหลักสำคญั 

๒. การจัดกิจกรรม
จิตอาสา            
“๑ กระทรวง        
๑ การให้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้นในยุค   
New Normal”   

       เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี   
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ
ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม        
จิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ       
“๑ กระทรวง ๑ การให้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดยีิ่งข้ึน  
ในยุค New Normal” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้
ระดมปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงหน้ากาก
อนามัย จากข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ เพื่อนำไปมอบให้แก่
สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกรด็      
จังหวัดนนทบุรี   

๑๐๐ - -  - กองกลาง 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ 

นโยบายหลักข้อที่ ๑  
การปกป้อง        
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
     ๑.๓ สร้างความ
ตระหนักรู้ เผยแพร่
และปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
และพระราชกรณียกิจ

๓. เผยแพร่หนังสือ
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  
ฉบับภาษาอังกฤษ 

       กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเผยแพรห่นังสือ     
พระราชพิธีบรมราชาภเิษก ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
(The Coronation of King Rama X: The Royal Barge 
Procession) เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงในรูปแบบ e-book 
ให้แกส่ถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย    
ในต่างประเทศ 

๒๐ สถานการณ์     
โควิด-๑๙ ทำให้
การจัดส่งหนังสือ
ไปต่างประเทศ
ทำได้ลา่ช้ากว่า
กำหนด 

-  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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๑ ผลงานเด่นของกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

เพื่อประชาชน 
ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์     
ทุกพระองค์ 
นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๑ สร้างบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของไทย
ในภูมิภาคและเวทีโลก 

๔. การประชุมกลุ่ม
เล็กระดับนโยบาย
เร่ืองการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ      
ในอนุภูมภิาค      
ลุ่มน้ำโขง           
ในมิติต่างประเทศ๑ 

        เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดการประชุม
กลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความรเิริ่มของกระทรวง              
การต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่มีบทบาทในเรื่อง      
การจัดการน้ำข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องครั้งท่ี ๒ ร่วมกับ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อนำข้อมูล     
เชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะ   
เชิงนโยบายต่อแนวทางการกำหนดท่าทีของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย             
ในอนุภูมิภาค และทำให้ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวดั   
ริมแม่น้ำโขงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
       การประชุมครั้งนี้ทำให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย  
มีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทางเกี่ยวกับการดำเนินการ     
ตามภารกิจการทตูเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขงที่สอดคล้องกัน  
มากยิ่งข้ึน 

 - - การจัดการ
ประชุมกลุม่
เล็กระดับ
นโยบาย 
เรื่องการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ำ 
ในมิติ
ต่างประเทศ
ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 
ต่อแนวทางการ
กำหนดท่าที
ของไทยในเวที
ระหว่าง
ประเทศ 
เพื่อส่งเสริม
บทบาทไทยใน

- กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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อนุภูมิภาคและ
นำไปสู่การทำ
ให้ประชาชน
โดยเฉพาะใน
จังหวัดริม
แม่น้ำโขงมีขีด
ความสามารถ     
ในการรับมือ
กับการ
เปลี่ยนแปลง 
ในลุ่มน้ำโขง
และส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่   
ที่ดีขึ้น 

นโยบายหลักข้อที่ ๔ 
การสร้างบทบาท  
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น   
ของอาเซียน 

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

       กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น 
implementing agency ได้ดำเนนิโครงการ 
Development of Training Programme on Cassava 
in Border Provinces (Farm and Soil Management) 
ระหว่างปี ๒๔๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลติมันสำปะหลังให้แก่
เกษตรกรชาวกัมพูชา ให้สามารถผลิตมันสำปะหลังที่มี
คุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถลดต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากเกษตรกรชาวกัมพูชาในพื้นที่ จ. พระตะบอง      
จ. ไพลิน และ จ. บันเตยีเมียนเจย พบปัญหาการแพร่
ระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพชื เป็นผลให้คณุภาพ    

- ได้ขยาย
ระยะเวลา     
การดำเนิน
โครงการฯ    
จนถึงปี ๒๕๖๔ 
เนื่องจาก
สถานการณ์    
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙   
(COVID-๑๙) 

- - กรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
ร่วมกับกรม
วิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
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มันสำปะหลังและปรมิาณการผลิตลดลง ทำให้ผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งแปลงสาธิต  
การปลูกมันสำปะหลังในกัมพูชา การคัดเลือกเกษตรกร 
ปลูกมันสำปะหลังตัวอย่างในกัมพชูา การจัดอบรมให้แก่
เกษตรกรชาวกัมพูชาโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร 
การศึกษาดูงานที่ประเทศไทยของเกษตรกรตัวอย่างและ
เจ้าหน้าท่ีชาวกัมพูชา และการจัดพิมพ์คู่มือการพัฒนาการ
ปลูกมันสำปะหลังสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาเขมร) 
โดยล่าสดุ กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศได้จัดส่งคู่มือ
ดังกล่าว จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงาน
ราชการเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะ
กลุ่มชุมชนเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมนัสำปะหลังใน              
จ. พระตะบอง จ. ไพลิน จ. บันเตยีเมียนเจย รวมถึง
สถาบันการศึกษาใน จ. เสียมราฐ และ General 
Directorate of Agriculture กรุงพนมเปญ ท้ังนี้ 
โครงการฯ ไดร้ับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกร  
ชาวกัมพูชา เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง
ของเกษตรกรที่จะพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้ได้
ผลผลติที่เพียงพอ ปราศจากโรคพชื และสามารถนำผลผลติ
ส่งตลาดได้อย่างเพียงพอ  นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยัง
ได้เผยแพร่คูม่ือฯ ดังกลา่วในหน่วยงานใต้สังกัดในประเทศ
ไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยท่ีปลูกมันสำปะหลัง
ด้วย 
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นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 

 

๖. การประชุม
ร่วมกับผู้แทน
สถาบันอุดมศกึษา
ของไทยเพ่ือหา
แนวทางส่งเสริม
ความสัมพันธ์ด้าน
การอุดมศึกษาและ
การวิจัยระหว่างไทย
กับภูมภิาคแอฟริกา 

       กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง     
การต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผูแ้ทนจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยเพื่อหารอืแนวทางในการส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย     
กับภูมิภาคแอฟริกา ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ คลี่คลายลง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ        
การดำเนินนโยบายการทูตด้านการศึกษา (Education 
Diplomacy) 

- - สถานการณ์     
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-
๑๙ ส่งผล ดังนี้ 
(๑) จำนวน
นักศึกษา
ต่างชาติรับเข้า
ใหม ่
(๒) จำนวน
นักศึกษา
แลกเปลีย่น 
(๓) กิจกรรม
นักศึกษาท่ีจัด 
ในต่างประเทศ 
และที่จัดร่วมกับ
สถาบัน
ต่างประเทศ 
(๔) กิจกรรม
ความร่วมมือกับ
สถาบันคู่สญัญา
ต่างประเทศ 
(๕) การจัดการ
เรียนการสอน
หลักสตูร

- กระทรวงฯ 
พร้อมจัดทำ 
Thai – 
African 
Scholarship 
Recipients 
Network 
เพื่อรวบรวม
รายละเอียด
ทุนการศึกษา
ของไทย      
ที่สามารถ
จัดสรรให้แก่
นักศึกษาชาว
แอฟริกาผ่าน
สถานเอก 
อัครราชทูต
ไทยได้  
- กรมเอเชียใต้
ฯ เห็นควร
ขยาย
ฐานข้อมูล 
TICA 
Fellowship 

- กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 
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ภายนอก
ประเทศ 
(๖) รายได้ของ
สถาบัน 
(๗) การ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรใน
ต่างประเทศ  
(๘) รูปแบบการ
เรียนการสอน   
โดยการเรียนการ
สอนในหลาย
สาขาวิชาถูกปรับ
ให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์   
 

Alumni 
Database   
ให้ครอบคลุม
เครือข่ายศิษย์
เก่าที่เข้ามา
ศึกษาต่อ    
ในไทยด้วย
ตนเอง หรือ
ได้รับทุน
หน่วยงานอ่ืน 
ๆ หรือได้รับ
ทุนจาก
ประเทศท่ีสาม 
เพื่อให้
ฐานข้อมูล
เครือข่าย 
ศิษย์เก่าชาว
แอฟริกาท่ีเคย
ศึกษาในไทยมี
ความสมบรูณ์
มากขึ้น 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 

๗. การประชุม
ร่วมกับกงสุล
กิตติมศักดิ์ของ

       กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาประชุม
ร่วมกับกงสุลกติตมิศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจำ
ประเทศไทย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย เช่น 

- - ปัญหาเรื่อง
ค่าเงิน ภาระหนี้ 
การคอร์รัปช่ัน 
และการขาด

- กระทรวงฯ 
พร้อมแนะนำ
นักธุรกิจไทย

- กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา  



แบบ กตน. ๒ 

๘ 

 

     ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 

ประเทศแอฟริกา
ประจำประเทศไทย 
ภาคเอกชนและ      
ผู้ประกอบการไทย 
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ธุรกิจไทยในภูมิภาค
แอฟริกา 

บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จำกัด 
เพื่อแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น รวมทั้งรวบรวมข้อมลูและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจในสาขา
ธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภมูิภาค
แอฟริกา 

ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจในการทำ
ธุรกิจและ
อุปสรรคด้าน
ภาษา 
- เศรษฐกิจของ 
ทวีปแอฟริกา   
ยังมีความ
เปราะบางและ
อ่อนไหวต่อ
สถานการณ์
เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
- ประเทศใน
ภูมิภาคประสบ
ปัญหาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
กฎระเบียบและ
ระบบราชการ   
มีความไม่ชัดเจน 
ตลอดจนมีความ
เสี่ยงด้าน
การเมืองและ

และต่างชาติ 
ในประเทศ
เป้าหมายทีม่ี
ศักยภาพ
เพื่อให้
ภาคเอกชน
และ
ผู้ประกอบการ
ไทยขอรับ
คำปรึกษา 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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๒ ผลงานเด่นของกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

ความมั่นคง 
รวมถึงระดับการ
พัฒนาท่ีแตกต่าง
กัน  

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม 

 
 
 

๘. การเชื่อมโยง 
ภาคธุรกิจไทย     
เข้ากับกลไกทางการ
เงินระหว่างประเทศ 
และหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ   
ลาตินอเมริกา     
และแปซิฟิกใต้๒  

         กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการเช่ือมโยง
ให้ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงิน   
เพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ และเขา้ถึงความชำนาญและ
เทคโนโลยีของบริษัทช้ันนำต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในทิศทางที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศ  
         สืบเนื่องจากท่ีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใตไ้ด้เป็น
เจ้าภาพจดัการหารือระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ สอท. 
สหรัฐฯ/ปทท. กับ บ. ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)    
หรือ SCG เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม
โอกาสความร่วมมือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความ
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ โดยผู้บริหาร บ. SCG   
ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US 
International Development Finance Corporation 
(USDFC) และ US Trade Development Agency 
(USTDA) สรุปโครงการที่มีแผนจะดำเนินความร่วมมือท่ีเป็น
รูปธรรม ดังน้ี  
       ๑. โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) 
Ecosystem ของไทย 

- ความเป็นมา ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการ
ให้บริการ EV ที่ครบวงจร (EV Ecosystem) โดยต้องการ
พัฒนา solution platform ที่ครอบคลุมการให้บริการ
สำหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท ตลอดจนการพัฒนา 

- - 
 
 

- - กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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charging station และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการนี้ USDFC ได้ช่วยเช่ือมประสาน
ให้ บ. SCG หารือกับ บ. Black & Veatch (Thailand)    
ซึ่งเป็น บ. สหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานและ EV ช้ันนำของโลก 
         - สถานะปัจจุบัน บ. SCG และ บ. Black & Veatch 
ได้ร่วมกันจัดทำ concept paper ซึ่งกำหนดขอบเขตของ
โครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem ในภาคเหนือของ
ไทยและนำส่ง concept paper ให้แก่ USTDA เพื่อ
พิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า 
มูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพือ่จัดทำการศึกษาความ
เป็นไปได้ (feasibility study) เปน็เวลา ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ 
USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือนในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ  
          (หมายเหตุ โดยที่ บ. SCG ประสงค์ที่จะเริ่มจัดทำ 
feasibility study ภายใน ๑ เดือน ในขณะที่กระบวนการ
พิจารณาอนุมัติโครงการของ USTDA อาจจำเป็นต้องใช้
เวลา ๒-๓ เดือน ดังนั้น จึงจะต้องหารือกันในรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาโครงการของ USTDA 
ต่อไป) 
        - ภายหลังการจัดทำ feasibility study บ. SCG   
จะพิจารณาดำเนินโครงการที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทาน
ของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับการสนับสนุน
ด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป 
        ๒. โครงการรีไซเคิลขยะ  
           - ความเป็นมา บ. SCG สนใจเทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ ด้านระบบจัดการขยะ (waste recycling 
technology) โดย USTDA ได้แนะนำ บ. JUNO ซึ่งเป็น
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บริษัทภายใต้ บ. Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรไีซเคลิขยะที่ทันสมัย 
          - สถานะปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในเบื้องต้น 
โดย USTDA ได้นำเสนอเทคโนโลยีการรไีซเคลิขยะของ     
บ. JUNO และไดเ้สนอการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะด้วย
เทคโนโลยีดังกลา่ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๓ พันลา้นบาท 
อย่างไรก็ดี บ. SCG แจ้งว่า ในช้ันนี้ บริษัทประสงค์จะจัดทำ 
pilot project ขนาดเล็กเพื่อรีไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยี
ของ บ. JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท 
ขณะนี้ ทัง้สองฝ่ายอยูร่ะหว่างการหารือในรายละเอียดต่อไป 
           อน่ึง นอกเหนือจากโครงการทั้งสองข้างต้น ซึ่งมี
พัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวงฯ (กรมอเมริกา
ฯ) ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคเอกชนไทยในการแสวงหาโอกาสทางการค้า 
การลงทุน ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศท่ีมี
ศักยภาพในภูมภิาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และ
แปซิฟิกใต้ ล่าสดุ กรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับ    
บ. SCG (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) เพือ่ระบุสาขาความร่วมมือท่ี   
บ. SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษาวิจยัของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือ
กับสตาร์ทอัพของประเทศลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงาน
หมุนเวียน การคดัแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลสุังคม
คาร์บอนต่ำ (๒) การจัดหาแหล่งวตัถุดิบบรรจุภณัฑ์กระดาษ
คุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา 
(๓) การแสวงหาพันธมติรในการกระจายสินค้าในประเทศ
ลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นต้น ซึ่งกรม
อเมริกาฯ และ สอท./สกญ. ไทยในต่างประเทศจะร่วมกัน
ผลักดันใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
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         ทั้งนี้ กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเชื่อมต่อ
ภาคเอกชนไทยเข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

นโยบายหลักข้อที่ ๔ 
การสร้างบทบาท    
ของไทยในเวทีโลก 
    ๔.๓ ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์        
ทางเศรษฐกิจ       
และวัฒนธรรม 

๙. การเสวนา 
#PhuketFirst  
October 
 

       เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  กรมการกงสุลได้หารือ
กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมช. ททท. และ สธ. จังหวัด
ภูเก็ต เกี่ยวกบัแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือภาคเอกชน       
ในจังหวัดภูเก็ต โดยมสีรุปสาระสำคัญ ดังนี้   
       (๑) คกก. โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้มีการออก 
Vaccine Certificate แล้ว สำหรบัผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน 
แต่ Vaccine Passport ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง   
และต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ  
       (๒) กรมการกงสุลได้เสนอรูปแบบการอำนวยความ
สะดวกผู้ฉีดวัคซีนแล้วในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่าง
ที่ Vaccine Passport ยังไม่มผีลบังคับใช้ ได้แก่ 
           - การอนุญาตให้ผูเ้ดินทางจากประเทศความเสีย่ง
ต่ำเดินทางมายังประเทศไทยโดยมมีาตรการผ่อนคลายมาก
ขึ้น  
           - การทำข้อตกลงพิเศษกับกลุ่มประเทศเปา้หมาย
แบบทวิภาคี  
           - การรวบรวมข้อมลู Vaccine Passport และการ
ตรวจสอบเอกสารการฉดีวัคซีนของประเทศต่าง ๆ  
          - การปรับรูปแบบ COE ให้มีข้อมูลการฉีดวัคซีน  
ใน COE เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและการกักกัน
ตัว 

- - - - กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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      (๓) ผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาผ่อนคลายมาตรการกักตวั และทบทวนการยื่น
เอกสารประกันโควิด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๔ ส่งเสริม  
ความร่วมมือ     
ระหว่างประเทศ             
ด้านความมั่นคง 

๑๐. โครงการ
ดำเนินงานด้าน   
เขตแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและ 
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือ   
กับศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการ  
บูรณาการข้อมูลสำหรับการจดัทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภมูิศาสตร์ของกองเขตแดน กรมสนธสิัญญาฯ  

๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญา 
และกฎหมายดำเนินการจัดประชุมกับผู้แทนกรมแผนท่ี
ทหารเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในประเด็นด้าน
เทคนิคและด้านกฎหมายต่าง ๆ ดา้นการบริหารจัดการ
ชายแดน เพื่อให้การดำเนินงานเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- การดำเนินงาน
ด้านเขตแดน
ระหว่างไทย 
กับประเทศเพื่อน
บ้าน ไม่สามารถ
ดำเนินการหารือ/
ประชุมร่วมกับ
ประเทศเพื่อน
บ้านได้ เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 

- - กรมสนธสิัญญา
และกฎหมาย  
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๔ ส่งเสริม  
ความร่วมมือ     
ระหว่างประเทศ              
ด้านความมั่นคง 

๑๑. การเจรจาร่าง
สนธสิัญญาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (รอบท่ี ๓) 

          กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง             
การต่างประเทศได้เจรจารา่งสนธสิัญญาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรสัเซียว่าด้วยการส่งผูร้้าย
ข้ามแดน (รอบที่ ๓) ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔   
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)     
โดยได้เจรจาประเด็นคงค้างจากการเจรจา ๒ รอบแรกและ
ประเด็นอื่นท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นควรหารือกันเพิ่มเติมเพื่อความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งได้ทบทวนร่างสนธิสัญญาทั้ง
ฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและ

-  เนื่องจากการ  
แพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙ 
ฝ่ายไทยจึงได้
เสนอให้จัดการ
เจรจาผ่านระบบ 
การประชุม
ทางไกล (video 
conference) 

- - กรมสนธสิัญญา
และกฎหมาย 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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๑๔ 

 

ถ้อยคำ โดยสามารถหาข้อยุติกันได้ในทุกข้อบทของร่าง
สนธิสัญญาฯ  
        อน่ึง การมีสนธิสัญญาส่งผูร้า้ยข้ามแดนจะช่วยให้เกิด
ความชัดเจนในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
และยังทำให้การปราบปรามอาชญากรรมและ 
ความร่วมมือด้านกระบวนการยตุธิรรมระหว่างประเทศ
เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

แทนการเจรจา 
ในรูปแบบปกติ
เป็นครั้งแรก  
อย่างไรก็ดี      
การเจรจา        
ในรูปแบบ
ดังกล่าว           
มีอุปสรรคในการ
สื่อสารเล็กน้อย 
โดยขึ้นอยู่กับ 
ความเสถียรของ
อุปกรณ์และ
ระบบการสื่อสาร
ของทั้งสองฝ่าย 
นอกจากนี้ ยังมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับ
ความแตกต่าง
ของเวลา 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก   
เพื่อประชาชน 

 

๑๒. โครงการพัฒนา
ศูนย์ขอ้มลูการตรวจ
ลงตราของไทย 
(Visa Data 
Center)  

       ๑. การเช่ือมโยง Visa Data Center (VDC) ของ
กระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง (สตม.)  
        ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กรมการกงสลุได้หารือ
กับ สตม. และการท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิเกีย่วกับ        
ความคืบหน้า/สถานะล่าสุดของการเช่ือมโยงข้อมลู           
การตรวจลงตราระหว่าง VDC ของกระทรวงฯ กับข้อมูล

-  
 
 
 
 
 

- เห็นควรให้มี
การหารือ
ระหว่าง
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
สตม. และ 
บริษัท การท่า 

๖,๐๐๐,๐๐๐
บาท 

กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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๑๕ 

 

เพ่ือรองรับระบบ
ตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Visa)  

 

การตรวจคนเข้าเมืองจากระบบ Biometric ของ สตม. 
เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถใหบ้ริการไดค้รบกระบวนการ 
รวมถึงทดสอบการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างกันบนระบบทดสอบ
ก่อนการใช้งานจริง (User Acceptance Test : UAT)     
และสาธิตการแสดงผลข้อมูลการตรวจลงตราจาก VDC      
ทีห่น้าช่องด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
กระทรวงฯ ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการเชื่อมระบบ
ดังกล่าว และจากการหารือกับ สตม. ในเบื้องต้นคาดว่า   
จะสามารถเปดิใช้งานบนระบบใช้งานจริง (Production)  
ได้ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
       ๒. การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน            
ในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
       กรมการกงสุลหารือกับสำนกันโยบายและแผน      
ของกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสำหรับให้ สอท./
สกญ. จำนวน ๒๓ แห่ง จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
สำนักงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อากาศยานไทย 
จำกัด (มหาชน) 
เพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูลการตรวจ 
ลงตรา 
เข้ากับระบบ
ตรวจสอบ   
และคัดกรอง
ผู้โดยสาร
ล่วงหน้า 
(Advance 
Passenger 
Processing 
System : 
APPS) ของ 
บริษัท การท่า 
อากาศยานไทย
ฯ ในลำดับต่อไป 
เพื่อให้ระบบ  
e-Visa สามารถ
ให้บริการ     
ได้อย่างครบ
วงจรมากยิ่งข้ึน 
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๑๖ 

 

 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
๓ ผลงานเด่นของกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

นโยบายหลักข้อที่ ๔  
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก   
เพื่อประชาชน 
 

๑๓. การเปิด
ให้บริการทำหนังสือ
เดินทาง ๑๐ ปี๓ 
 

เริ่มเปดิให้บริการทำหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี ในวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนท่ีมีอายุ ๒๐ ปีข้ึนไป สามารถ
ขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ 
ปี ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางทกุแห่งทั่วประเทศ รวมถึง
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสลุใหญ่ และสำนักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเลม่ปกติ 
๑,๕๐๐ บาทและเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศ
กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดินทางประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๕ - - เป็นการ
ดำเนินงาน   
ตามโครงการ
จ้างผลิตและ
ให้บริการ
หนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะที่ ๓ ซึ่งมี
กิจการค้าร่วม 
DGM เป็นผู้รับ
จ้าง 

กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 


