
 

๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
            ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 
นโยบายรัฐบาล 

 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑              
การปกป้อง         
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย ์
      1.2 ต่อยอด     
การด าเนินการของ
หน่วยพระราชทาน
และประชาชน        
จิตอาสาพระราชทาน         
ตามแนวพระราชด าร ิ

๑. การจัดกิจกรรม  
จิตอาสา
พระราชทาน       
ของหน่วยงาน      
ในต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ
ชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบีได้จัดกิจกรรมจติอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกศุล เนื่องในวันฉัตรมงคล           
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 โดยการบริจาคอาหารน  าดื่ม
และหน้ากากอนามัย จ านวน 200 ชุด แก่ชุมชนแรงงาน  
ในเขตต่าง ๆ ของกรุงอาบูดาบี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ และสภาเสี ยววงเดือนแดงสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครั งนี 
เพื่อส่งต่อความเอื ออาทร และความปรารถนาดีจาก       
สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบี      
ไปยังชาวมุสลิมตามชุมชนต่าง ๆ ในการละศีลอดช่วงเดือน
รอมฎอน 

- - - - สอท. ณ 
กรุงอาบูดาบ ี



 

๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาทไทย    
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

๒. การให้ความเห็น
ต่อร่างข้อตัดสินใจ
เรื่องการจัดการ
ประชุมสมัชชา
อนามัยโลก         
สมัยพิเศษว่าด้วย   
การจัดท าตราสาร
ระหว่างประเทศ       
ว่าด้วยการเตรียม
ความพร้อม         
และการรับมือ       
กับการแพร่ระบาด 

การให้ความเห็นต่อร่างข้อตัดสินใจเรื่องการจัดการประชุม
สมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษ ว่าด้วยการจัดท าตราสารระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับการ
แพร่ระบาด (Special session of the World Health 
Assembly to consider developing a WHO convention, 
agreement or other international instrument on 
pandemic preparedness and response) ซี่งได้รับการ
รับรองในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ระหว่าง
วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 

- ความกระชั นชิด
และเร่งด่วนของ
การเจรจา ท าให้
การประสานเป็น
ทางการอาจ
ล่าช้าได้  

ควรประสานงาน
เป็นการภายใน
กับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใหส้ามารถ
ให้ข้อคิดเห็น
ทันเวลาตาม
ก าหนด  

- กรมองค์การ 
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

๓. การน าเสนอ   
แบบปฏิบัติท่ีดี        
ในการด าเนินการ
ด้านเอชไอวีและ
เอดส์ของไทย        
ในการประชุม      
the Asia-Pacific 
Advocacy 

การน าเสนอแบบปฏิบัติทีด่ีในการด าเนินการด้านเอชไอวี
และเอดส์ของไทยในการประชุม the Asia-Pacific 
Advocacy Meeting for the 2021 UNGA High-Level 
Meeting on HIV and AIDs ผ่านระบบประชุมทางไกล 
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวง               
การต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจัดร่วมกับ        
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย       
และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) 

- - - - กรมองค์การ 
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

Meeting for the 
2021 UNGA      
High-Level 
Meeting           
on HIV and AIDs 
๔. การจัดการ
ประชุมระดมสมอง
เพ่ือจัดท ารายงาน
ทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนษุยชน       
ของประเทศภายใต้
กลไก Universal 
Periodic Review 
(UPR) รอบท่ี ๓ 

- การจัดการประชุมระดมสมองเพือ่จัดท ารายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก 
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓            
(เรื่องการทรมาน บังคับใหสู้ญหาย และการควบคุมตัวกรณี
เฉพาะ และเรื่องกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแล
และส่งเสรมิการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม   
และองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรอืก าไรมาแบ่งปันกัน) 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวง              
การต่างประเทศ พร้อมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วม
แลกเปลีย่นข้อมูล ถกแถลงประเดน็ค าถาม และแบ่งปัน  
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเรือ่งสิทธิมนุษยชน          
ในประเทศไทย 
- การหารือรายงาน UPR คู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย          
เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

- - - - กรมองค์การ 
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. ผู้แทนพิเศษของ
เลขาธิการ
สหประชาชาติ    
เร่ืองเมียนมา 
(UNSG Special 
Envoy on 
Myanmar)       
เข้าเยี่ยมคารวะ   
และหารือกับ
นายกรัฐมนตรี     
และรอง
นายกรัฐมนตรี     
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง          
การต่างประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา 
(United Nations Secretary-General (UNSG) Special 
Envoy on Myanmar) เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง
วันท่ี ๙ เมษายน–๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้เข้าเยี่ยม
คารวะและหารือกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ยืนยัน
ความพร้อมท่ีจะร่วมมือกับสหประชาชาติดังเช่นทีผ่่านมา 
ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมยีนมาและสมาชิกอาเซียน 

- - - - กรมองค์การ 
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

๖. การพบหารือ
ระหว่างอธิบดี     

การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  
กับนาย Giuseppe De Vincentiis ผู้แทนส านักงาน

- - - - กรมองค์การ 



 

๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กรมองค์การระหว่าง
ประเทศกับผู้แทน 
ส านักงานข้าหลวง
ใหญ่เพ่ือผู้ลี้ภัย      
แห่งสหประชาชาติ 
(UNHCR) ประจ า
ประเทศไทย       
เพ่ือหารือเร่ือง
สถานการณ์ผู้หนีภัย
ความไม่สงบ         
ในเมียนมา 

ข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees: 
UNHCR) ประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือความ
ร่วมมือในการรับมือกับผูห้นีภัยความไมส่งบจากเมียนมา          
และกลไกคัดกรอง 

ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

๗. การหารือ
ระหว่างอธิบดี    
กรมองค์การ   
ระหว่างประเทศ     
กับเอกอัครราชทูต 
ต่างประเทศเร่ืองร่าง
กฎหมายว่าด้วยการ
ด าเนินการของ

การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ        
กับเอกอัครราชทูตตา่งประเทศประจ าประเทศไทย 
(แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ) 
เกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กร       
ที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน                 
ระหว่างวันท่ี 6-12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการอยา่งรอบด้านไปสู่การส่งเสริม           
ให้ไทยเป็น Geneva of Asia  

- - - - กรมองค์การ 
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์กรท่ีไม่แสวงหา
รายได้หรือก าไร       
มาแบ่งปันกัน 

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาทไทย    
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก  

๘. การจัดท าท่าที
ไทยและการมีส่วน
ร่วมในการประชุม
เตรียมการส าหรับ
การประชุมรัฐภาคี
สนธสิัญญา        
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 
คร้ังท่ี ๑  

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นตน้มา หน่วยงาน           
ของกระทรวงการต่างประเทศ ไดแ้ก่ กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทน
ถาวรฯ ณ นครเจนีวา และคณะผูแ้ทนถาวรฯ ณ นคร
นิวยอร์ก ได้หารือร่วมกันอยา่งสม่ าเสมอเพื่อศึกษาและ
จัดท าท่าทีไทย และมสี่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือ         
อย่างไม่เป็นทางการรายเดือนระหว่างรัฐภาคี               
เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมรัฐภาคสีนธิสญัญา       
ห้ามอาวุธนิวเคลยีร์ครั้งท่ี ๑ ซึ่งก าหนดจะจดัขึ้นในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก Core Group     
ได้ร่วมน าเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อจะ
น าไปสูผ่ลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมส าหรับการประชุมรัฐภาคี 
โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทย ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมสถานะ เกียรติภมูิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย 
(status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
 

- - การประชุม
ทางไกล (virtual 
meeting)       
ท าให้ผู้แทนของ
ประเทศต่าง ๆ 
เข้าร่วมประชุม
จากช่วงเวลา     
ที่แตกต่างกัน
ตาม time 
zone  
- การหารือ
ออนไลน์          
มีข้อจ ากัด
โดยเฉพาะ     
การหาข้อสรุป   
ในประเด็น       
ที่มีความ
ละเอียดอ่อน  

อาจส่งเสริม
การบูรณาการ
ระหว่าง
หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานสภา
ความมัน่คง
แห่งชาต ิ
กระทรวง       
กลาโหม       
และส านักงาน
ปรมาณู        
เพื่อสนัติ ในการ
พิจารณาก าหนด
ท่าทีไทย รวมทั ง
ประเด็นทีไ่ทย
จะผลักดนัอยา่ง
เป็นรปูธรรม 
 

- กรมองค์การ 
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาทไทย    
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

๙. ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ        
เข้าร่วมกิจกรรม 
ASEM Youth 
Dialogue on 
Sustainable  
Development 
Goal (SDGs) 3 
เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรกึษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศไดห้ารือผ่านระบบการประชุม
ทางไกลกับเยาวชนประมาณ ๒๐๐ รายจากภูมภิาคเอเชีย
และยโุรปท่ีได้เข้าร่วมโครงการ ASEM (Asia-Europe 
Meeting) Young Leaders Summit เกี่ยวกับเป้าหมาย 
SDG 3 (การมีสุขภาพและความเปน็อยู่ที่ดี) โดยได้ชูแนวคิด 
4 I’s เพื่อการบรรลุ SDG 3 ประกอบด้วย  
(๑) Inclusivity (๒) Innovation  
(๓) International Cooperation และ  
(๔) Individual Implementation  
พร้อมกับประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของนโยบายดา้นการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการประกนัสุขภาพถ้วนหน้าของไทย 
มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ การฟื้นฟู
เศรษฐกิจของไทยภายหลังการระบาดของโรคโควดิ-๑๙ 
บทบาทน าของไทยด้านสาธารณสขุในเวทีโลก ตลอดจน
แผนการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

๑๐๐ - - กิจกรรม
ดังกล่าวเป็น
เวทีพบปะกับ
เยาวชนจาก
เอเชียและ
ยุโรปเพื่อหารือ
เกี่ยวกับ
ประเด็น         
ที่ประชาคม
ระหว่าง
ประเทศให้
ความส าคญั 
และเป็น  
โอกาสที่ด ี
ในการ
ประชาสมัพันธ์
แนวปฏิบัติ   
อันเป็นเลิศ   
ของไทย      

- กรมยุโรป 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



 

๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผ่านกรอบเวที
พหุภาค ี
ในลักษณะ 
track II 
โดยเฉพาะ      
ในกลุ่มเยาวชน 
ซึ่งสามารถ 
ช่วยสร้าง 
ความเข้าใจ
และความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับ
ประเทศให้กับ
สาธารณชน      
ในเอเชียและ
ยุโรปได้อย่าง
กว้างขวาง ท้ังนี้ 
การด าเนินการ
ในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นสิ่ง



 

๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่ไทยได้ท ามา
โดยตลอด  
และน่าท่ีจะหา
โอกาสเพิ่ม
ความร่วมมือ   
ในลักษณะ 
track II เช่นนี้
ภายใต้กรอบ 
ASEM และ 
อื่น ๆ ได้ต่อไป 

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาท  
ไทยในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

๑๐. กิจกรรม  
เผยแพร่รายงาน 
ASEAN Gender 
Outlook และ        
การเสวนาหัวข้อ     
การส่งเสริมความ       
เท่าเทียมทางเพศ     
ในการสนับสนุน      
การพัฒนาที่ย่ังยืน

- เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวง            
การต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปดิกจิกรรมดังกล่าว ซึ่งร่วมจัด
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา   
และการหารือดา้นการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue: 
ACSDSD) และ UN Women ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน จากคณะทตูานุทูต
และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสาธารณชน  

- - - - กรมอาเซียน 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๑๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น    
ของอาเซียน  

และการฟ้ืนฟู     
จากโควิด-๑๙           
ในอาเซียน 

- กิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จในการเผยแพร่รายงาน 
ASEAN Gender Outlook ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการของอาเซียนตาม SDGs 
ผ่านมุมมองทางเพศสภาพ รวมถึงผลกระทบของโควิด-๑๙ 
ต่อความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค 
นอกจากน้ี กิจกรรมนี้ยังได้ช่วยเสริมสร้างบทบาท            
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการเพิ่มพูนความร่วมมือในอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเช่ือมโยง     
กับการพัฒนาท่ียั่งยืนและครอบคลุม โดยเฉพาะ              
ในการรับมือกับโควดิ-๑๙  

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาทไทย    
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

๑๑. กิจกรรม 
ASEAN-Swiss 
Forum on SDG 
12 (Responsible 
Consumption 
and Production) 
and Business 
and Human 
Rights 

- เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวง          
การต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปดิกจิกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดย
สวิตเซอร์แลนด์และศูนย์อาเซยีนเพื่อการศึกษาและการ
หารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล 
- ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง 
สวิตเซอร์แลนด์กับอาเซียนในเรื่องการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืนในบริบทของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
ในภาคการเกษตร โดยปลดักระทรวงฯ เห็นว่า          
แนวคิดเศรษฐกิจ BCG สอดคล้องและสามารถสนับสนุน           

- - - - กรมอาเซียน 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๑๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน  

การด าเนินการในเรื่องนี้ได้ ตลอดจนส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนที่ครอบคลุมในการเสริมสร้างความยั่งยืน           
และการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ที่เข้มแข็งในภูมิภาค 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
    ๔.๑ สร้างบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ของไทย 
ในภูมิภาคและเวทีโลก 
    ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 

๑๒. นายกรัฐมนตรี
เข้าร่วมการประชุม 
International 
Conference  
on the Future    
of Asia (Nikkei 
Forum) คร้ังท่ี ๒๖ 

เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม
การประชุม International Conference on the Future 
of Asia (Nikkei Forum) ครั้งท่ี ๒๖ ภายใต้หัวข้อ 
“Shaping the post-COVID era: Asia’s Role in the 
Global Recovery” ผ่านระบบการประชุมทางไกล          
ในฐานะองค์ปาฐก (keynote speaker) ตามค าเชิญ       
ของหนังสือพิมพ์นิคเค 
- นายกรัฐมนตรไีด้กล่าวปาฐกถาผา่นการบันทึกวีดิทัศน์
ล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายของไทยในการส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้น   
ยิ่งข้ึน และส่งเสริมผลักดันความรว่มมือระหว่างประเทศ     
กับหุ้นส่วนภายนอกในระดับภูมิภาคและระดับโลก        
เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของเอเชียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ       
ในยุคหลังโควิด-๑๙ และร่วมตอบค าถามผูส้ื่อข่าว         
ของหนังสือพิมพ์นิคเคในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง            

    กรมเอเชีย
ตะวันออก 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



 

๑๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
    ๔.๑ สร้างบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ของไทย 
ในภูมิภาคและเวทีโลก 
    ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 

๑๓. นายกรัฐมนตรี
เข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้น ากรอบ
หุ้นส่วนเพ่ือการ
เจริญเติบโตสีเขียว
และเป้าหมายโลก   
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(Partnering for 
Green Growth 
and Global 
Goals 2030: P4G)  
คร้ังท่ี ๒ 

เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม
การประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจรญิเติบโต        
สีเขียวและเป้าหมายโลก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for 
Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งท่ี ๒ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกลในฐานะแขกของ
ประธานาธิบดเีกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก         
“การฟื้นฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพื่อน าไปสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน”  
- นายกรัฐมนตรไีด้กล่าวสุนทรพจน์ย้ าความส าคัญ             
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-๑๙      
ที่ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตที่สมดลุและยั่งยืน                 
(๒) การน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน          
และเศรษฐกิจสเีขียว (Bio-Circular-Green Economy 
Model: BCG) (๓) การส่งเสรมิความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนผ่านกลไกจตุภาคี (รัฐ-เอกชน-วิชาการ-ประชาชน)     
รวมทั้งย้ าความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหา           

    ๑. กรมเอเชีย
ตะวันออก  
(ผู้ประสาน 
งานหลัก) 
๒. กรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ 
๓. กรม
สารนิเทศ  
๔. สอท.       
ณ กรุงโซล 



 

๑๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และการด าเนินการ     
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) และ (๔) การ
ส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้องค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียว  
- นายกรัฐมนตรรี่วมรับรองปฏญิญากรุงโซล (Seoul 
Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชุมฯ      
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการก าหนดทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ภายหลังสถานการณ์โควดิ-๑๙ โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาทไทย    
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก  
      ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก 
เพื่อประชาชน 

๑๔. การให้ความ
ช่วยเหลืออุปกรณ์
การแพทย์แก่อินเดีย
เพ่ือรับมือ
สถานการณ์ 
แพร่ระบาด       
ของโควิด-19 

- เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ            
โดยความอนเุคราะห์จากกองทัพอากาศ ได้จดัเที่ยวบิน
พิเศษจากกรุงเทพฯ-กรุงนิวเดลี อินเดีย เพื่อน าอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีได้รับมอบจากหนว่ยงานภาครัฐ            
และภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม       
แก่อินเดีย เพื่อรับมือสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด   
-๑๙  
- สิ่งของที่ได้น าไปมอบให้อินเดยี ประกอบด้วย เครื่องผลิต
ออกซิเจน (oxygen concentrator) จากกระทรวง                      
การต่างประเทศในนามรัฐบาลไทย จ านวน 15 เครื่อง   
และจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย
และชุมชนอินเดียในประเทศไทย จ านวน 15 เครื่อง      

100 - - 481,500 
บาท 

 

กรมเอเชียใต ้
ตะวันออก
กลาง และ
แอฟริกา 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



 

๑๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พร้อมนี  เที่ยวบินดังกล่าวได้น ายาและอุปกรณ์             
ทางการแพทย์ที่จ าเป็นไปสนับสนนุภารกิจในการดูแล      
คนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ด้วย 
- เที่ยวบินดังกล่าวได้น าชาวไทยและข้าราชการ                     
สถานเอกอัครราชทูตฯ ท่ีติดเชื อโควิด-19 ในกรุงนิวเดลี
และเมืองใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาการเข้ารักษา              
ที่โรงพยาบาลท้องถิ่น เนื่องจากภาวะการแพรร่ะบาด          
มีความรุนแรง กลับมารักษาตัวในประเทศไทยด้วย 
- ภารกิจดังกล่าวสะท้อนมติรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับอินเดียในการให้ความช่วยเหลือเกื อกูลกันในยาม
วิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านสาธารณสุขและการรับมือ
กับการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการคุม้ครองคนไทย
ในต่างประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔  
การสร้างบทบาทไทย    
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก  

๑๕. การมอบ    
ความช่วยเหลือ
อุปกรณ์การแพทย์
แก่เนปาลเพ่ือรับมือ
สถานการณ์       
แพร่ระบาด       
ของโควิด-19 

- กระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยได้มอบเครื่อง
ผลิตออกซเิจน (oxygen concentrator) ส าหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื อโควดิ-19 จ านวน 9 เครื่อง     
โดยได้จัดพิธีมอบผ่านนาย Ganesh Prasad Dhakal 
เอกอัครราชทูตเนปาลประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2564 พร้อมกับเครื่องผลิตออกซิเจนท่ีองค์กร
ทางพุทธศาสนาและภาคเอกชนไทยได้ร่วมบริจาคด้วย 
- การบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง  
ของการด าเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม

100 - - 367,313.56 
บาท 

 

กรมเอเชียใต ้
ตะวันออก
กลาง และ
แอฟริกา 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



 

๑๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก 
เพื่อประชาชน 

ของไทยแก่เนปาล ซึ่งเป็นมติรประเทศท่ีมีความใกล้ชิด   
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดฯ    
และก าลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั งสะท้อน
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเนปาล และไมตรจีิต
ระหว่างประชาชนของทั งสองประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๓ ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม  

๑๖. โครงการจัดท า 
สื่อประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม
ของไทย 

น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีสัน้ (Scoop 
Documentary) จ านวน ๒๐ ตอน ความยาวตอนละ  
๕ นาที ออกอากาศตลอดเดือนรอมฎอน ระหว่างวันท่ี  
๑๓ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยน าเสนอให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนในการศึกษาเล่าเรยีน  
จากจุดเริ่มต้นของการเรียนเพื่อการศึกษาทั้งใน             
และต่างประเทศ จนส าเร็จการศึกษา รวมถึงวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณีของพี่น้องมุสลิม ในการน าความรู้
มาพัฒนาประเทศให้มีความเจรญิและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
รวมถึงให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ
ในการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม 

- - - ๔๙๐,๐๐๐ กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 

๑๗. โครงการ
ด าเนินงาน         
ด้านเขตแดน 

กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง        
การต่างประเทศ ได้น ามติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลัก      
เขตแดนร่วม (Land Boundary Committee: LBC) 

- การด าเนินงาน
ด้านเขตแดน

- - กรม
สนธิสัญญา 
และกฎหมาย 



 

๑๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

      4.4 ส่งเสริม   
ความร่วมมือ      
ระหว่างประเทศ    
ด้านความมั่นคง  

ระหว่างไทย     
กับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนนเช่ือมต่อ
ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม จังหวัดสงขลา แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม         
๒๕๖๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมเอเชียตะวันออก กระทรวง           
การต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย         
ในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อน าข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศและด้านเขตแดนไปใช้สนับสนุนภารกิจ     
ของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการค้าชายแดน        
และการพัฒนาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน           
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั งนี  จากสถิติที่ผ่านมา มูลค่าการค้า
ชายแดนไทยที่ด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นอันดับหนึ่ง          
ของประเทศ โดยในปี 2563 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 
208,645.67 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 83.62 ของมูลค่า
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย) 

ระหว่างไทย      
กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน  
มีความ
ละเอียดอ่อน    
ต่อความสัมพันธ์
ระหว่างไทย     
กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน อีกทั้ง
มูลค่าการค้า
ระหว่างกันมี
จ านวนค่อนข้าง
สูง ท าให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ 
ในเรื่องเขตแดน
ต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ
ของทุกส่วน
ราชการ            

กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๑๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจน           
ใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานกว่า
จะเกิดผลเป็น
รูปธรรม 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก    
เพื่อประชาชน 

๑๘. รายการ 
“Spokesman 
Live” คุยรอบโลก
กับโฆษก กต. 

น าเสนอความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติเศรษฐกิจ       
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจ 
ได้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ได้แก่  
รองประธานสภาอุตสาหกรรม และประธาน
กรรมการบริหาร WHA Group นอกจากน้ัน รายการฯ 
ยังน าเสนอมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาส          
และความท้าทายใน CPTPP ด้วย 

๑๐๐ - - - กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๕ ขับเคลื่อน
งานการทูตเชิงรุก    
เพื่อประชาชน 

๑๙. การพัฒนา
ระบบตรวจลงตรา 
อิเล็กทรอนิกส์    
(e-Visa)  
 

๑. โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย        
(Visa Data Center)           
         กระทรวงการตา่งประเทศร่วมกับบริษัท จนัวาณิชย์       
ซีเคยีวรติี้พริน้ท์ติ้ง จ ากัด จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ 
e-Visa ทีส่ถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสลุใหญ่จ านวน        

ร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๒๓,๘๘๐,๐๐๐ 
บาท 
(จาก

งบประมาณ 
รวมทั งสิ น 

๓๙,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



 

๑๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงออสโล                
สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอคัรราชทูต  
ณ กรุงสตอกโฮลม์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา    
และสถานกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันที่            
๑๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต               
และสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าวได้เปดิให้บริการระบบ  
e-Visa อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. โครงการพัฒนาศนูยข์้อมลูการตรวจลงตราของไทย 
(Visa Data Center) เพ่ือรองรับระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)  
๒.๑ การเช่ือมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวง
การต่างประเทศกับระบบ Biometric ของส านักงานตรวจ 
คนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศอยูร่ะหว่างการออกแบบ  
และพัฒนาระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตรา 
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เห็นควรให้
เชื่อมโยงข้อมลู
การตรวจลงตรา
เข้ากับระบบ
ตรวจสอบ        
และคดักรอง
ผู้โดยสาร
ล่วงหน้า 
(Advance 
Passenger 
Processing 
System: 

 
 
 

 
 
 
 

ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(รอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จ านวน 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
ภายใน

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔) 

 



 

๑๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยูร่ะหว่าง
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานในต่างประเทศ
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
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APPS)       
ของบริษัท          
ท่าอากาศยาน 
ไทย จ ากัด 
(มหาชน)          
ในล าดับต่อไป  

 
- 

 
 
 

 
 
 

 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(รอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จ านวน 
๓,๖๗๕,๐๐๐ 
บาท ภายใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔) 
               

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔      


