
ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.50 น. 

 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
            ระหว่างวันที่ ๑ – ๓1 ตุลาคม ๒๕๖๕ 

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 
นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑ 
การปกป้องและ 
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
1.๒ ต่อยอดการ
ด าเนินการของหน่วย
พระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสา
พระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าร ิ

การจัดกจิกรรม  
จิตอาสาพระราชทาน
ของหน่วยงาน    
ในต่างประเทศ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการ
บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ท าความสะอาด ของใช้
ในชีวิตประจ าวัน และหน้าการอนามัย ให้กับ Common 
Pantry เพื่อมอบให้ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตรัฐ
อิลลินนอยส์ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  

    
สกญ. ณ  
นครชิคาโก 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซิงต่าว 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร โดยการบรจิาคผลไม้และน  ามันถั่วลิสง
ส าหรับประกอบอาหารแก่วัดจ้านซาน  
เพื่อแจกจ่ายอาหารให้ประชาชน 
ที่ไปสักการะ เมื่อวันท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

    สกญ. ณ 
เมืองซิงต่าว 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

    สกญ. ณ  
เมืองเซี่ยเหมิน 



 

 

- 2 - 
นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
โดยการเก็บขยะสวนสาธารณะจงซาน เมื่อวันที่  
๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน  
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยการมอบ 
ของเล่น เสื อผ้า ขนม และอาหารแห้ง ให้กับศูนย์พิทักษ์และ 
รับเลี ยงเด็กฉุกเฉินเบอร์ลินเมื่อวันที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๕   

    สอท. ณ  
กรุงเบอร์ลิน 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการ
บริจาคสิ่งของ อาทิ เสื อผ้า ของใช้ อุปกรณ์เครื่องครัว ของ
แต่งบ้านมือสอง เป็นต้น ให้แก่ผูย้ากไร้และผู้ลี ภยัจากยเูครน  
ผ่านองค์กร Disakonia München เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๕  

    สกญ. ณ  
นครมิวนิก 

นโยบายหลักด้านที่ 4 
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร้างบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ของไทย 
ในภูมิภาคและเวทีโลก 

การประชมุผู้น าสตรี
อาเซียน ครั้งท่ี ๒ 
(2nd  ASEAN 
Women leader’s 
summit) 

เมื่อวันท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้น าสตรีอาเซียน  
ครั งท่ี ๒ ณ กรุงพนมเปญ  (โดยการกล่าวถ้อยแถลงผ่าน 
วิดิทัศน์) ซึ่งเป็นการประชุมฯ ท่ีมวีัตถุประสงค์ในการส่งเสรมิ
ความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิสตรี เพื่อใหส้ตรสีามารถ
รับมือกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ รวมทั งส่งเสรมิโอกาสของ

    กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประกอบการสตรีในอาเซยีน เพือ่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
การเติบโต และการฟื้นฟูเพื่อเข้าสูส่ภาพปกติ (resilence) 
ของธุรกิจ และวิสาหกจิที่สตรีมีบทบาทน า ทั งนี  ผู้เข้าร่วม
การประชุมฯ ประกอบด้วย (๑) ผูน้ า/ผู้แทนระดับสูงของ
อาเซียน (๒) แขกเกียรติยศ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ 
รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย รัฐมนตรีด้านการพัฒนาใน
ต่างประเทศของสหราชอาณาจักร และ (๓) ผู้น าสตรีทั ง
ภาครัฐและเอกชนของอาเซียน 
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงที่มีสาระส าคัญว่า รัฐบาล
ไทยได้เสริมสร้างพลังสตรไีทยใน ๓ มิติ ได้แก ่
(๑) การก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ทุนมนุษย์ของสตรีตลอดช่วงชีวิต  
(๒) การส่งเสริมศักยภาพและทักษะของสตรีใหส้อดคล้องกับ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการมสี่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของสตรี รวมทั งส่งเสรมิมาตรการที่ก าหนด
เป้าหมายใหส้ตรีสามารถปรับตัว รับมือ และฟื้นตัวจากวิกฤต
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นแล้วและอาจเกิดขึ นในอนาคต และหนุนน า 
BCG ในการพัฒนาสตร ี
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นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การประชมุ
คณะท างานระดับสูง
ว่าด้วยการจัดท า
วิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียนภายหลังปี 
ค.ศ. 2025 ครั้งท่ี 4 
(๑๙-๒๐ ตุลาคม 
2565) 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้ทรงคณุวุฒิ (Eminent Person) ของ
ไทยในคณะท างานระดบัสูงว่าด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ได้เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะท างานฯ ครั งท่ี 4 
ระหว่างวันท่ี 19-20 ตุลาคม 2565 ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 
ที่ประชุมได้สานต่อการหารือเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเชิงสถาบันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของอาเซยีนเพื่อรับมือกับความท้า
ทายต่าง ๆ จากการประชุมคณะท างานฯ ครั งท่ี 3 โดย
คณะท างานฯ จะเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ท่ีประชุมสดุ
ยอดอาเซียน ครั งท่ี 40 และ 41 ในเดือนพฤศจิกายน 
2565 พิจารณา ทั งนี  ข้อเสนอแนะจะครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของอาเซียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สถาบันและองค์กรของอาเซียน การสร้าง
ส่งเสริมกลไกท่ีอาเซียนมีบทบาทน า และการสนับสนุนทาง
การเงินแก่อาเซียน 
 
ที่ประชุมยังได้หารือเกีย่วกับการจดัท าองค์ประกอบหลักของ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซยีนภายหลังปี ค.ศ. 2025 เพื่อเสนอ
ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนเห็นชอบในช่วงปลายปี 

    กรมอาเซียน 



 

 

- 5 - 
นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2565 ในการนี  ท่ีประชุมได้ เห็นชอบต่อการแบ่งโครงสร้าง
ของวิสัยทัศน์ฯ ออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) General 
Direction (2) Political-Security (3) Economic (4) 
Socio-Cultural และ (5) Connectivity (6) Institutional 

การประชมุเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์และการใช้
สนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่วมมือใน
เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้   

เมื่อวันท่ี ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ นายพลพงศ์ วังแพน รองอธิบดี
กรมอาเซียน ได้เขา้ร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์และการใช้สนธิสัญญามติรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (Geographical 
Scope and Application of the Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia (TAC)) โดยไทยไดม้ี
บทบาทแข็งขันในการหารือดังกลา่ว    

    กรมอาเซียน 

การประชมุรฐัมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน 
สมัยพิเศษ (Special 
ASEAN Foreign 
Ministers’Meeting)   

เมื่อวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕ ที่ส านกังานเลขาธิการอาเซียน 
กรุงจาการ์ตา รองนรม./รมว.กต. ได้เข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซยีน สมยัพิเศษ (Special ASEAN 
Foreign Ministers’ Meeting) เพื่อหารือแนวทาง
ขับเคลื่อนฉันทามติ ๕ ข้อ (Five-Point Consensus: 5PC) 
ให้ความคืบหน้า และจัดท าข้อเสนอแนะให้ผู้น าอาเซยีน
พิจารณาตัดสินใจในระหว่างการประชุมสดุยอดอาเซียน ครั ง
ที่ ๔๐ และ ๔๑ ที่กรุงพนมเปญ ในเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ โดย
ไทยได้มีบทบาทส าคัญในการหารอืและได้มีข้อเสนอให้
พิจารณาหาจุดเชื่อมโยงระหว่าง 5PC กับแผนงาน ๕ ข้อของ
เมียนมา (5-Point Roadmap) เพื่อให้ทั งสองแนวทาง

    กรมอาเซียน 
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นโยบายรัฐบาล 

 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สามารถเดินหน้าไปด้วยกันไดแ้ละเสรมิให้การด าเนินการตาม 
5PC คืบหน้ามากยิ่งขึ น 

๔.๕ ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ข้อมูล
การตรวจลงตรา 
ของไทย (Visa Data 
Center) 

1. กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมประจ าสัปดาห์
ร่วมกับ บริษัท จันวาณิชย์ (บริษัทฯ คู่สัญญาของกระทรวงฯ  
ที่เป็นผู้รับจา้งด าเนินโครงการฯ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ e-Visa ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น เมื่อวันท่ี ๑๒ ๒๐ และ ๒๘ ต.ค. ๖๕ 
2. มีการจัดซื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถาเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ ๔๓ แห่งเพื่อรองรับการใช้งานระบบ  
e-Visa 
๓. ปัจจุบัน ระบบ e-Visa แบบไรแ้ผ่นปะ เปดิให้บริการ ณ 
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั งหมด ๒๙ แห่ง 
ใน ๑๕ ประเทศ ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ ประเทศจีน 
และเกาหลีใต ้

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กรมการกงสลุ 

การเปิดบริการ
หนังสือเดินทางในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์
ตามนโยบายการทูต
เพ่ือประชาชน 

กรมการกงสลุเปดิบริการหนังสือเดินทางในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ทีส่ านกังานหนังสอืเดินทางช่ัวคราว ปทมุวัน 
(ศูนย์การค้าเอ็มบเีคเซน็เตอร์) และส านักงานหนังสือเดนิทาง
ช่ัวคราว บางใหญ่ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกป่ระชาชน โดยเริ่มเปิดบริการ ๗ วันตั งแต่
วันท่ี ๑ ต.ค. ๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี  ส านักงานฯ ปทุม
วัน เริ่มเปิดให้บริการในวันเสาร์ตั งแต่ ๒ เม.ย. ๖๕ และบาง
ใหญ่ เริ่ม ๒๐ ส.ค. ๖๕ การเปดิให้บริการในวันหยุดได้รับการ
ตอบรับที่ดีอย่างมากจากประชาชน   

    กรมการกงสลุ 
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