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แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ 

     ผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ  
       (แผนย่อย Security/ มีความม่ันคง) ไตรมาสที่ 1 / 2564  

 
แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายของแผนย่อย 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
1.1 การส่งเสริมความสัมพันธ์และขยาย 
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศเพ่ือนบ้าน/ประเทศสมาชิกอาเซียน/
ประเทศมหาอ านาจ/ประเทศส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ อาทิ ประเทศ OIC 

การหารือทวิภาคีระหว่าง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์
และปลัดกระทรวง              
การต่างประเทศสิงคโปร์คนที่ 2 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคี 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับ นาย Chee Wee Kiong 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์  
เมื่อ 17 พ.ย. 63 และ นาย Stanley Loh 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์คนที่สอง  
เมื่อ 27 พ.ย. 63 ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้า
รับต าแหน่ง  
ผลลัพธ์ (Output) 
ได้มีการหารือประเด็นส าคัญ อาทิ การอ านวย 
ความสะดวกส าหรับการเดินทางเชิงธุรกิจผ่าน 
ความร่วมมือช่องทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาวัคซีน ความร่วมมือ 
ด้านการคา้การลงทุน ดิจิทัล ความมั่นคง และ 
การติดต่อระดับประชาชน รวมทั้งได้ย้ าความร่วมมือ
ในการรักษาบทบาทของอาเซียน รวมถึงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความเป็นแกนกลางของอาเซียน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
 สามารถรักษาพลวัตการมีปฏิสัมพันธ์ 
ที่ใกล้ชิดในระดับสูง / พัฒนาความร่วมมอืกับสิงคโปร์ทั้ง
ในกรอบทวิภาคีและอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้
ความท้าทายต่าง ๆ  โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และพัฒนาการของภูมิรัฐศาสตร์ของ
โลกในปัจจุบัน (บทบาทจีน - สหรัฐฯ) 

- 
 
 
 

17 และ 27 พ.ย. 
2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 โครงการการจัดสัมมนาและ   
การจัดท าวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือ
ประเมินโอกาสและความท้าทาย
ของความสัมพันธ์ไทย - สปป. ลาว    
ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของ 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทาง 
การทูตฯ 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ในวาระครบรอบ 70 
ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว และเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนร่วมหารือและประเมิน คสพ. ในทุก
มิติ  
- เพ่ือจัดท าผลงานวิจัยเพ่ือประเมิน คสพ. ไทย - สปป.ลาว 
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค 
ผลลัพธ์ (output) 
1) มีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การเปิดเส้นทางรถไฟจีน - ลาวกับผลกระทบต่อ
ไทย การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาใน สปป.ลาว 
การด าเนินธุรกิจใน สปป.ลาว และการทูตเชิงวัฒนธรรม
ใน สปป.ลาว  
2) จัดท าผลงานวิจัยเพื่อประเมิน คสพ. ไทย - สปป. ลาว 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
มีการก าหนดนโยบายต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ
ความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมความสัมพันธ์
ไทย – ลาว 

500,000 บาท พ.ย. - ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของมนตรีแห่งรัฐ/รมว.กต.จีน 
(สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาที่ 1 - 5 ของแผนย่อย 
Sustainability ด้วย) 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

 

- มนตรีแห่งรัฐ/รมว.กต.จีนเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ต.ค. 63 ในฐานะแขก
ของกระทรวงฯ โดยเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ที่ท าเนียบ
รัฐบาล และหารือกับ รนรม./รมว.กต. ที่กระทรวงฯ 
เพ่ือรักษาพลวัต คสพ. ไทย – จีน และแสวงหา 
ความร่วมมือในการฟื้นฟู ศก.และสังคมจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และการส่งเสริม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
ผลลัพธ์ (output) 
การให้การต้อนรับและการหารือระดับสูงระหว่าง 
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและ 
รมว.กต.จีน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) กระชับ คสพ. ไทย – จีนและขับเคลื่อนกิจกรรม
ความร่วมมือให้กลับมามีพลวัต  
2) เพิ่มพูนความร่วมมือไทย - จีน โดยเฉพาะใน 
ด้านวัคซีนต้านโรคโควิด-19 การค้า การลงทุน  
การอ านวยความสะดวกการเดินทาง ความเชื่อมโยง 
ความร่วมมือในสาขาแห่งอนาคต  
3) ด าเนิน คสพ. ระหว่างไทยกับ ปท. มหาอ านาจ
อย่างสมดุล 

งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการ

ผลักดันยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับ

ประเทศพันธมิตรที่
ส าคัญ   

184,939 บาท 

14 - 15 ต.ค. 
2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การหารือระหว่างผู้น าระดับสูง
และ จนท. รัฐบาล ระหว่างไทย
กับ ญป. ในระดับต่าง ๆ 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น 
และส่งเสริมผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์ (output) 
มีการหารือระดับสูงระหว่างฝ่ายไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
โอกาสหยิบยกประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ 
1) การหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง รนรม./รมว.กต. 
กับ รมว.กต.ญี่ปุ่น (22 ต.ค. 63) 
2) ออท.ญี่ปุ่น/ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะ ปกต.  
(24 พ.ย. 63)  
3) การหารือระหว่าง รนรม./รมว.กต. กับ ออท.
ญี่ปุ่น/ปปท. (2 ธ.ค. 63)  
4) Working Dinner ระหว่าง อธ.กรม อช.ตอ. กับ 
ออท.ญป./ปทท. (24 ธ.ค. 63) 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นที่
สนใจร่วมกัน เช่น การหารือเพ่ือจัดท าช่องทางพิเศษ
ส าหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 การจัดการหารือในระดับผู้น า 
รวมถึงผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ  
เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง 
(HLJC) การค้า การลงทุน คมนาคม การศึกษา และ
สาธารณสุข  
2) วิเคราะห์และประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 
การด าเนินความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นของไทย 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ค่ารับรองและพิธีการ                    

ของกรมเอเชียตะวันออก 
ปี งปม. 64  

จ านวน 15,083.26 
บาท 

(เฉพาะข้อ 4 working 
dinner ระหว่าง             

อธ.กรม อช.ตอ. กับ 
ออท.ญป./ปทท.  
เมื่อ 24 ธ.ค. 63) 

 
 

ต.ค. – ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การจัดการหารือระหว่างผู้แทน
ระดับสูงของไทยกับเกาหลีใต้ 
ได้แก่ เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้
ประจ าประเทศไทยพบหารือกับ 
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
(9 ธ.ค. 63) และอธิบดีกรมเอเชีย
ตะวันออกพบหารือนายปัก แจ-คยอง 
อธิบดีกรมอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวง 
การต่างประเทศเกาหลีใต้  
(28 ธ.ค. 63) เกี่ยวกับ 
ความร่วมมือระหว่างไทยกับ
เกาหลีใต้ โดยเฉพาะการรับมือกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ในมิติต่าง ๆ และ 
การผ่อนคลายมาตรการเข้าเมือง 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในภาพรวม และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือกับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ
เข้าเมือง 
ผลลัพธ์ (output) 
ทั้งสองฝ่ายรักษาพลวัตทางความสัมพันธ์ และ
ติดตาม/ผลักดันการด าเนินการทางความร่วมมือจาก
ผลการหารือระดับผู้น าและระดับสูงระหว่างสอง
ประเทศให้มีความคืบหน้าอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งระดับ
ทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค   
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ไทยกับเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ 

- ต.ค. – ธ.ค. 2563 

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 35 
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ในมิติต่าง ๆ รวมถึง 
การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และความร่วมมือ
ภายใต้เอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก 
(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) และ
ติดตามประเด็นที่ค่ังค้างและประเด็นที่อาเซียนและ
ญี่ปุ่น ประสงค์จะผลักดัน  
2) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
ประจ าปีอาเซียน 
15,669.06 บาท 

14 ต.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

3) เพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น 
ครั้งที่ 23 ในเดือนพฤศจิกายน 2563  
ผลลัพธ์ (output) 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
(นายชุตินทร คงศักดิ์) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  
ไดร้่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ไทยสามารถก าหนดนโยบาย/ท่าทีต่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม  
2) ไทยผลักดันให้อาเซียนและญี่ปุ่นสนับสนุนสาขา
ความร่วมมือภายใต้เอกสาร AOIP โดยมุ่งเน้น 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความม่ันคงของมนุษย์ 
สาธารณสุข การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม  
3) ไทยผลักดันให้อาเซียนและญี่ปุ่นสนับสนุน 
การพัฒนา MSMEs start-ups และผู้ประกอบการท้องถิ่น  
4) ไทยเชิญชวนให้ญี่ปุ่นร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ร่วมกับศูนย์อาเซียนต่าง ๆ ในไทย อาทิ ศูนย์อาเซียน
เพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และศูนย์อาเซียนเพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ
นวัตกรรม 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประกอบด้วย 2 โครงการ 
1) คุ้มครองดูแลและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนไทยในกัมพูชา 
2) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม     
สองฝั่งโขง 
สอดคล้องกับทั้ง 5 แผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ 

 

- โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์และ
ร่วมมือในด้านการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจและ
สังคม กับประเทศเพ่ือบ้าน/ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 
ผลลัพธ์ (output) 
จ านวนโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) รอบบ้านสงบ  
2) ความสัมพันธ์ระดับภาครัฐและภาคประชาชน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในระดับท่ีดี
เยี่ยม  
3) เอ้ือต่อการค้าชายแดนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในอนุภูมิภาค 

วงเงินงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

514,290.53 บาท 
(สถานะ 14 ม.ค. 2564) 

 

ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 

2564 

 กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่าย   
ในการด าเนินภารกิจตาม
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 18 โครงการ  
1) ระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน 
การบริหาราชการแบบบูรณาการ  
(ระบบงบประมาณ) 
2) โครงการการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศ Forum for East Asia - 
Latin America Cooperation (FEALAC) 
ครั้งที่ 9 และการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส FEALAC  
ครั้งที่ 20 
3) โครงการการ ประชุม Indo-Pacific 
Business Forum ครั้งที่ 2 

- ด าเนินโครงการของส านักงานในต่างประเทศ  
(สถานเอกอัครราชทูต/คณะผู้แทนถาวร/สถานกงสุล
ใหญ่/ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย) เพ่ือ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่างประเทศและ
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
ผลลัพธ์ (output) 
จ านวนโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ไทยสามารถด าเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศ
ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

วงเงินงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

4,575,461.98 บาท 
(สถานะ 18 ม.ค. 2564) 

 

ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

4) โครงการคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 
“Four Royal Orchestral Suites for His 
Majesty King Rama X" 
5) โครงการส่งเสริมการประมงอย่าง
ยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหาประมง IUU และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงใน
สหภาพยุโรป 
6) โครงการน าคณะทูตต่างประเทศ
ประจ าประเทศไทยและคู่สมรส 
ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ณ จังหวัดเชียงราย 
7) กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี 
การก่อตั้ง OIF 
8) การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 
9) โครงการสนับสนุนการด าเนินการ   
ในต่างประเทศเพ่ือป้องกัน บรรเทา และ
ฟ้ืนฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
10) โครงการย้ายระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) เดิม
สู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่เป็น 
Public Zone 
11) การจัดท าวิดีทัศน์ภารกิจและ
ผลงานส าคัญของกระทรวงฯ 
12) โครงการ “จัดส่งชุดตรวจ  
COVID-19 แบบ RT-PCR แก่ประเทศ



 - 9 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สมาชิกอาเซียน 
13) โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านพิธีการทูต 
14) โครงการความร่วมมือด้านการส่ง 
คนชาติกลับประเทศระหว่างไทยกับ
มาเลเซียในสถานการณ์ COVID-19 
15) การบริจาคเงินเป็นกรณีพิเศษแก่
ส านักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางาน
ของสหประชาชาติส าหรับผู้ลี้ภัย
ปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA) 
16) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ 
17) โครงการการเป็นเจ้าภาพ 
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  
ครั้งที่ 3/2563 ของกระทรวงฯ 
18) โครงการการด าเนินนโยบาย
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ลุ่มน้ าโขงในระดับท้องถิ่น (Local to 
Local) 
สอดคล้องกับทั้ง 5 แผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ 

1.2 การด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

การส ารวจและจัดท าหลักเขต
แดนร่วมระหว่างไทย – กัมพูชา 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือสนับสนุนให้การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน
ทางบกไทย - กัมพูชา มีความคืบหน้าและส าเร็จ
โดยเร็วตามเป้าหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ และให้เส้นเขตแดนระหว่างประเทศของไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านมีความชัดเจน ตลอดจน
สาธารณชนมีความเข้าใจในการด าเนินการของรัฐ 
ผลลัพธ์ (output) 

13,215,610 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 



 - 10 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

กิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่  
1) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เขตแดนไทย-กัมพูชา”  
2) จัดการประชุมเตรียมการเก่ียวกับแนวทาง 
การด าเนินการต่อไปในประเด็นพ้ืนที่ที่ไทยและ
กัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน 
(Overlapping Claims Area – OCA)  
3) จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็น OCA และการตรวจสภาพภูมิประเทศ
บริเวณชายแดนและเขตทางทะเลไทย-กัมพูชา  
ในพ้ืนที่จังหวัดตราด 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) การส่งเสริมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
เขตแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน     
ในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแนวทาง      
ในการแก้ไขปัญหาเขตแดน  
2) การตรวจสภาพภูมิประเทศเพ่ือเก็บข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่จริง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงส าหรับ 
การส ารวจและจัดท าเขตแดนต่อไปในอนาคต 

 การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วม
ระหว่างไทย – เมียนมา 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือให้การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบกไทย 
– เมียนมา มีความคืบหน้าและส าเร็จโดยเร็วตาม
เป้าหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศ       
และให้เส้นเขตแดนระหว่างประเทศของไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมีความชัดเจน ตลอดจนสาธารณชนมีความ
เข้าใจในการด าเนินการของรัฐ 
ผลลัพธ์ (output) 
กิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่  
1) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งมรดกทางธรรมชาต ิ

11,890,420 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  
2) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การด าเนินความสัมพันธ์
ของไทยกับเมียนมา และปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากเส้นเขตแดน” 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับพ้ืนที่แหล่งมรดกทางธรรมชาติ
รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นท่ี และส่งเสริม 
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันให้พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 
2) ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง 
เขตแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด 
การด าเนินงานตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขตแดน 

 การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนร่วม
ไทย – ลาว 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือให้การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก
และทางน้ าไทย – ลาวมีความคืบหน้าและส าเร็จ
โดยเร็วตามเป้าหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ และให้เส้นเขตแดนระหว่างประเทศของไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านมีความชัดเจน ตลอดจน
สาธารณชนมีความเข้าใจในการด าเนินการของรัฐ 
ผลลัพธ์ (output) 
กิจกรรมได้แก่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว” 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในเรื่องเขตแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การด าเนินงานตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขตแดน 

15,015,380 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การส ารวจและจัดท าหลักเขต
แดนร่วมไทย – มาเลเซีย 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือให้การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก
ระหว่างไทยกับมาเลเซียตลอดแนว มีความคืบหน้า
และส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของชาติและให้เส้นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
มีความชัดเจน ตลอดจนสาธารณชนมีความเข้าใจ   
ในการด าเนินการของรัฐ 
ผลลัพธ์ (output) 
กิจกรรมได้แก่ เข้าร่วมการประชุมคณะท างาน 
ด้านเทคนิคฝ่ายไทยส าหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่าน
สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ครั้งที่ 2/2563 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เพ่ือติดตามและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างทางเชื่อมโยงของด่านทั้งสอง 

11,471,530 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 การเจรจาเขตทางทะเลไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือเจรจาแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เรียบร้อย หรือตกลงร่วมกันที่จะมี
ข้อตกลงชั่วคราวที่ปฏิบัติได้ระหว่างรอการแบ่งเขต
ทางทะเลแล้วเสร็จ ตลอดจนสาธารณชนมีความเข้าใจ
ในการด าเนินการของรัฐ 
ผลลัพธ์ (output) 
กิจกรรมได้แก่ จัดการประชุมหารือประเด็น 
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก าหนดเขตทางทะเลของไทย
ร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและการเตรียมข้อมูล  
ที่จะน ามาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการเจรจา
แบ่งเขตทางทะเลของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป 

2,907,060 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 โครงการด าเนินการหลังค าพากษา 
คดีปราสาทพระวิหาร 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมของฝ่ายไทยส าหรับ 
การหารือ/เจรจากับฝ่ายกัมพูชา และให้การด าเนินการ
ภายหลังค าพิพากษาสอดคล้องกับพันธกรณีของไทย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนสาธารณชน
และฝ่ายนิติบัญญัติมีความเข้าใจในการด าเนินการ
ของรัฐ 
ผลลัพธ์ (output) 
ด าเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บแผนที่ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ และเอกสารต่าง ๆ  
ของกองเขตแดน  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
การจัดระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ 
ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นแผนที่ และเอกสาร
ประวัติศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการอนุรักษ ์
เก็บรักษา/ซ่อมแซม แผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์
ที่ใช้ในคดีปราสาทพระวิหาร 

2,000,000 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

2. การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
2.1 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งความเป็น
ปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน  

การหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์
ระหว่าง นรม. กับนายเหวียน ซวน ฟุก 
นรม. เวียดนาม 
(กรมเอเชียตะวันออก)  

- เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเนื่องในโอกาส
การเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปีของความสัมพันธ์
ทางการทูตในปี 2564  
- เพ่ือหารือความร่วมมือในบริบทหลังโควิด-19 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต
และความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค การส่งเสริม 
ความร่วมมือในธุรกิจ e-commerce และดิจิทัล  
ผลลัพธ์ (output) 
มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การจัดการประชุม 

- 6 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

Joint Cabinet Retreat (JCR) ครั้งที่ 4 ในปี 2564 
รวมทั้งแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย -เวียดนามให้
ใกล้ชิดกันมากข้ึนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และความร่วมมือในระดับภูมิภาค 

 การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโส
สามเสาหลัก การประชุม
คณะท างานภายใต้คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนว่าด้วย 
การสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนของ
ติมอร์-เลสเต ครั้งที ่10 และ       
การประชุมคณะท างานภายใต้
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
ว่าด้วยภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ครั้งที่ 5 
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง และเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเด็นคาบ
เกี่ยวระหว่างเสาประชาคมอาเซียน อาทิ  
การพิจารณารับติมอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และ
ข้อริเริ่มในการรับมือกับโควิด-19   
ผลลัพธ์ (output) 
จนท. อาวุโสอาเซียนของไทย / ผู้แทน เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสามผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี 
จนท. อาวุโสอาเซียนของเวียดนามเป็นประธาน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) รับทราบก าหนดการและรายการเอกสารผลลัพธ์
ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และ 
การประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง  
2) รับทราบความคืบหน้าในการเสริมสร้างประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะประเด็นส าคัญภายใต้การเป็น
ประธานอาเซียนของเวียดนาม  
3) ไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้าน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แจ้งความคืบหน้าการด าเนินการ      
ในเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของศูนย์อาเซียนเพือ่
การศึกษาและการหารือด้าน การพัฒนาที่ยั่งยืน  
4) รับทราบความคืบหน้าในการพิจารณาของแต่ละ

งบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
ประจ าปีอาเซียน
15,669.06 บาท 

8 ต.ค. และ 9 
พ.ย. 2563   
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เสาประชาคมอาเซียนในการรับติมอร์ฯ เข้าเป็น
สมาชิก รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรของติมอร์ฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมของติมอร์  
5) ติดตามความคืบหน้าของข้อริเริ่มต่าง ๆ ของ
อาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 

 การประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 28 
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ติดตามและหารือความร่วมมือและข้อริเริ่มต่าง ๆ 
ของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 และการเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียน  
ผลลัพธ์ (output) 
รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล โดยมี รอง นรม./รมว.กต. 
เวียดนามเป็นประธาน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) รับทราบความคืบหน้าในการเสริมสร้างประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะประเด็นส าคัญต่าง ๆ ภายใต้ 
การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม 
2) เสนอให้ผู้น าอาเซียนให้ความเห็นชอบต่อข้อริเริ่ม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับมือกับโควิด-19 

งบค่าใช้สอย 
4,310 บาท 

10 พ.ย. 2563   

 การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในอาเซียน และกับภาคี
ภายนอกของอาเซียนในการเสริมสร้างประชาคม
อาเซียน ตลอดจนรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ 
โดยเฉพาะโควิด-19 รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง
เกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิภาคและระหว่างประเทศ  
ผลลัพธ์ (output) 
นรม. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 การประชุมผ่านระบบ
การประชุมทางไกล โดยมี นรม. เวียดนาม เป็น
ประธาน และมีเอกสารผลลัพธ์รวม 20 ฉบับ 

งบค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินกิจกรรม
ประจ าปีอาเซียน 
  50,524.50 บาท 

12-15 พ.ย. 2563   
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับโควิด-19 และ
ผลกระทบ ผ่านข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
2) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูอย่างครอบคลุมภายหลัง 
โควิด-19 รวมทั้งการลงนาม RCEP การช่วยเหลือ 
SME การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และความเชื่อมโยง 
3) การแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับสถานการณ์
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและความร่วมมือที่เป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 22 การประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 28 สุดยอดอาเซียน  
ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง       
โดยกระทรวงฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวผลักดันประเด็น 
การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งเพ่ือรับมือโควิด-
19 และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ  
ผลลัพธ์ (output) 
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทยหรือผู้แทน เข้าร่วม
การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของเวียดนามเป็นประธาน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญถูกบรรจุและได้รับ 
การผลักดันในการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับ
ผู้น า โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้า 
การด าเนินการของข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียน      
ในการรับมือกับโควิด-19 

ค่าใช้จ่ายการด าเนิน
กิจกรรมประจ าปี

อาเซียน 
5,772 บาท 

9 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน   
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นสถานการณ์โลก
และภูมิภาค รวมถึงประเด็นความร่วมมือในการรับมือ
และการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และทะเลจีนใต้ และเพ่ือ
เตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ (output) 
รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ
การประชุมทางไกล โดยมี รอง นรม./รมว.กต. 
เวียดนามเป็นประธาน  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญได้รับการผลักดันอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับผู้น า 
โดยเฉพาะการบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 
อาทิ การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 
MSMEs ในกรอบการฟ้ืนฟูท่ีครอบคลุมของอาเซียน 

ค่าใช้จ่ายการด าเนิน
กิจกรรมประจ าปี

อาเซียน 
7,910 บาท 

10 พ.ย. 2563 

2.2 ป้องกันและรับมือกับภัยความม่ันคง 
ทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
อาท ิ
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ 
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การก่อการร้าย 
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งความร่วมมือ 
ในเรื่องไซเบอร์ และ 5G 
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การหารือผ่านระบบ VDO 
Conference ระหว่าง 
รอง นรม./รมว.กต. กับ  
นาย ปรัก สุคน รอง นรม./
รมว.กต. กัมพูชา 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับกัมพูชาให้มี
ความคืบหน้า  
- เพ่ือหารือเรื่องการฟื้นฟูประเทศและอนุภูมิภาค    
ในบริบทหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
ผลลัพธ์ (output) 
มีการติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือใน
ประเด็นต่าง ๆ และเป็นการรักษาพลวัตการด าเนิน
ความสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ 
โควิด-19 ทั้งนี้ เป็นการหารือทวิภาคีครั้งแรกระหว่าง
รอง นรม./รมว.กต. กับรอง นรม./รมว.กต.กพช. 
ภายหลังจากรอง นรม./รมว.กต. รับต าแหน่งรอง นรม. 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
เป็นการจับมือให้อุ่นและผลักดันความร่วมมือในเรื่อง

- 2 ต.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ยาเสพติด 
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามด้านสุขภาพ 
- ความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยพิบัต ิ

ต่าง ๆ กับกัมพูชา ให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการฟื้นฟู
ประเทศและอนุภูมิภาคในบริบทหลังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 และการเฉลิมฉลองโอกาส
ครบรอบ 70 ปีการสถาปนา คสพ. ทางการทูตไทย - 
กัมพูชา ก่อนที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
JC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 ในช่วงปี 2564  
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
COVID-19 คลี่คลายลง 

 การหารือผ่านระบบทางไกล
ระหว่างรอง นรม./รมว.กต. กับ 
รมต.กต.ลาว 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือผลักดันและทบทวนความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ 
กับ สปป.ลาว ให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในบริบทที่ไทยกับ สปป.ลาว จะฉลอง 
การครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกัน (19 ธ.ค. 63)  
- แจ้งความประสงค์ท่ีจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สปป.
ลาว เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ผลลัพธ์ (output) 
มีการหารือในประเด็นส าคัญ อาทิ การป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว การส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้
รอยต่อ การแก้ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ าโขง  
การฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ไทย - ลาว และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย - ลาวให้แนบแน่น
ในทุกมิติ และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

- 26 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์
ระหว่าง นรม. กับนาง ออง ซาน ซู จี 
ทปษ.แห่งรัฐ เมียนมา 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือสานต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น ารัฐบาล  
ให้ก าลังใจรัฐบาลเมียนมาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
วันที่ 8 พ.ย. 63 และให้การสนับสนุนเมียนมา       
ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกระชับความ
ร่วมมือกับเมียนมาในการฟ้ืนตัวและเติบโตอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนไปด้วยกัน  
ผลลัพธ์ (output) 
ได้หารือในประเด็นส าคัญ เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
โดยไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเมียนมาเพ่ิมเติม 
รวมทั้งไทยขอรับการสนับสนุนจากเมียนมา           
ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Center for 
Public Health Emergencies and Emerging 
Diseases - ACPHEED) การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวโดยไทยได้เสนอให้ฝ่ายเมียนมาพิจารณา
ยกระดับศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวที่ 
จ.สมุทรสาคร เป็นสถานท าการกงสุล และความร่วมมือ 
ทวิภาคีด้านอ่ืน ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาในรัฐยะไข่ และการแก้ไขปัญหาข้ามแดน
ต่าง ๆ  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย –เมียนมาให้แนบแน่น    
ในทุกมิติ และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันการแพร่
ระบาดฯ 

- 5 พ.ย. 2563 

 - การหารือเก่ียวกับการจัดตั้ง
กลไกการหารือทวิภาคีว่าด้วย
ความมั่นคงด้านสาธารณสุขแบบ 
2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการ

- มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเป็นเวทีส าหรับผู้แทนระดับสูง
ของรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
องค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี    
ในด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะภายใต้

- ต.ค. – ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

กระทรวงการต่างประเทศและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขของไทยกับเกาหลีใต้ 
(ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย
ส าหรับการประชุมระดับ
คณะท างานของกลไกการหารือ
ทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้าน
สาธารณสุขแบบ 2+2 เมื่อวันที่ 
22 ธ.ค. 63)  
(กรมเอเชียตะวันออก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การหารือเก่ียวกับการจัดตั้ง
กลไกการหารือทวิภาคีว่าด้วย
ความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่าง
ไทยกับเกาหลีใต ้
(กรมเอเชียตะวันออก) 

 
 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ผลลัพธ์ (output) 
ไทยและเกาหลีใต้สามารถก าหนดจัดการประชุม
คณะท างานระดับอธิบดีเพื่อเตรียมการการหารือทวิ
ภาคีฯ แบบ 2+2 ระดับรัฐมนตรี ในวันที่ 14 ม.ค. 64 
และการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลไกฯ นี้ ในช่วง
เดือน ก.พ. 64 ผ่านระบบวีดิทัศน์ โดยไทยเป็น
ประเทศแรกที่เกาหลีใต้เลือกจัดตั้งกลไกรูปแบบ 2+2 
ด้านสาธารณสุข 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ด้าน
สาธารณสุขมีความใกล้ชิด รวมถึงการร่วมมือกันเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติ
ใหม่ เพื่อคุ้มครองคนไทยในเกาหลีใต้ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 190,000 
คน และเพ่ือส่งเสริมบทบาทของไทยในด้าน health 
diplomacy  
 
 
- มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ 
ผลลัพธ์ (output) 
ฝ่ายไทยและเกาหลีใต้เห็นชอบในหลักการต่อการ
จัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทาง 
ไซเบอร์แล้ว (ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ เพื่อก าหนดท่าทีไทย
เบื้องต้นต่อประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม) 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุมหน่วยงานด้าน 
ความมั่นคงฝ่ายไทยเก่ียวกับ
ข้อเสนอการจัดท าความตกลง
ยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตและราชการ
เกาหลีเหนือของฝ่ายเกาหลีเหนือ  
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

 

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างกัน ประเทศ
ไทยได้รับประโยชน์ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง  
ไซเบอร์ และสอดประสานท่าทีกับเกาหลีใต้ในประเด็น
ความมั่นคงทางไซเบอร์ในเวทีระหว่างประเทศ 
 
 
 
- มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพิจารณาข้อเสนอของฝ่าย
เกาหลีเหนือในการจัดท าความตกลงยกเว้นการตรวจ
ลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
เกาหลีเหนือ ในโอกาสการครบรอบ 45 ปี  
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย  
กับเกาหลีเหนือเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ 
ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ 
ผลลัพธ์ (output) 
รับทราบข้อคิดเห็นและข้อมูลจากหน่วยงาน 
ความมั่นคงเพ่ือประกอบการพิจารณาของฝ่ายไทยต่อ
ข้อเสนอของฝ่ายเกาหลีเหนือ  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ฝ่ายไทยมีท่าทีร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพใน 
การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายเกาหลีเหนือ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบเชิงลบต่อความม่ันคงของประเทศไทย 

 เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม
อ านวยการกระบวนการบาหลี 
(Bali Process Steering Group) 
ครั้งที่ 35 และการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสกลุ่มเฉพาะกิจ
กระบวนการบาหลี (Bali 

- หารือเก่ียวกับนัยของ COVID-19 ต่อการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบกระบวนการบาหลี 
ผลลัพธ์ (output) 
1) กล่าวถ้อยแถลงเก่ียวกับภาพรวมการโยกย้ายถิ่น
ฐานในบริบทของ COVID-19 เช่น ผลกระทบของ
มาตรการควบคุมโรค/การปิดชายแดนต่อผู้โยกย้าย

งบรายจ่ายอื่น 
11,985 บาท 

15 และ 20-21 
ต.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

Process Ad Hoc Group - 
AHG SOM) ครั้งที่ 15  
(ในรูปแบบการประชุมทางไกล) 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

ถิ่นฐานและการรับมือต่อผลกระทบดังกล่าวผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง  
2) น าเสนอข้อเสนอ เช่น การฝึกอบรม จนท. บังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโลยีในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์และการลักลอบขนคน การทบทวน 
(stock-taking) การด าเนินงานที่ผ่านมาของ
กระบวนการบาหลีตั้งแต่การประชุมระดับรัฐมนตรี
กระบวนการบาหลีปี 2561 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานไทย    
โดยในการประชุมครั้งนี้ มี รอธ. กรมองค์การฯ เป็น
หัวหน้าคณะ ร่วมกับผู้แทนจาก สมช. ทร. และ สตม. 
เข้าร่วมการประชุม   
2) ส่งเสริมเครือข่ายส าหรับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมุ่ง
จัดการปัญหาที่ต้นเหตุ 
3) ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

 การประชุมคณะมนตรีประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
ครั้งที่ 22 
(กรมอาเซียน) 

 

- เพ่ือติดตามสถานะการด าเนินงานขององค์กร
อาเซยีนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) 
และกลไกการประชุมอ่ืน ๆ ภายใต้เสาการเมืองและ
ความมั่นคง และการปฏิบัติตามแผนงานประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
(APSC Blueprint 2025) 
ผลลัพธ์ (output) 
รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ
การประชุมทางไกล โดยมี รอง นรม./รมว.กต. 
เวียดนามเป็นประธาน  

ค่าใช้จ่ายการด าเนิน
กิจกรรมประจ าปี

อาเซียน 
1,402 บาท 

10 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญ ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดนและความม่ันคงทางไซเบอร์ รวมทั้ง
บทบาทของศูนย์การแพทย์ทหารซึ่งตั้งในไทยได้รับ
การผลักดัน 

2.3 ความร่วมมือเพ่ือป้องกันแนวคิดสุดโต่ง 
ที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน  

    

2.4 ความร่วมมือเพ่ือผลักดันการแก้ไขปัญหา 
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 

การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Donor 
Conference on Sustaining Support 
for the Rohingya Refugee Response 
ผ่านระบบ Webex 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

- ให้การสนับสนุนการดูแลกลุ่มโรฮีนจาในภูมิภาคนี้
เพ่ิมเติมจาก Donor Conference ที่จัดขึ้นเป็น
ประจ าในเรื่องนี้ทุก ๆ ปี โดยการสัมมนามีขอบเขต
การหารือท่ีกว้างกว่าประเด็นการให้ความช่วยเหลือ
ชาวโรฮีนจา แต่ขยายไปยังประเด็นกลุ่มไร้รัฐ  
กลุ่มผู้พลัดถิ่นภายในพ้ืนที่ และผู้ลี้ภัยกลุ่มอ่ืน ๆ    
เพ่ือต่อยอดผลการสัมมนาครั้งนี้ ไปสู่การจัดสัมมนา
ในประเด็นเฉพาะในอนาคต       
ผลลัพธ์ (output) 
ผช.รมว.กต. ได้กล่าวถ้อยแถลง แจ้งเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และการพัฒนาทีไ่ทยให้กับเมียนมา
และบังกลาเทศ ศักยภาพในการใช้กลไกของ
กระบวนการบาหลี เพื่อแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา และ
ชื่นชมบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และกลุ่ม
ประเทศผู้บริจาค ส าหรับการท างานและการสนับสนุน
โครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ประสบผลส าเร็จในการเพ่ิมงบสนับสนุนกว่า 600 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจา  
2) ส่งเสริมบทบาทของประเทศอาเซียน ต่อประเด็น
การแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา  
3) ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อ
ประเด็นการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา 

งบรายจ่ายอื่น 
3,150 บาท 

22 ต.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2.5 ความร่วมมือเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคง
ปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค  

โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และ
การแก้ไขกฎหมายภายในให้
สอดคล้องกับพันธกรณีตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายทะเล  
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- เพ่ือการเร่งรัดและพัฒนากฎหมายภายในให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  
ผลลัพธ์ (output) 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เข้าร่วม 
การประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และอนุสัญญา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเลทั้งสิ้น 7 การประชุม  
รวม 14 ครั้ง ได้แก่  
1) การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง 
จ านวน 7 ครั้ง  
2) การประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ครั้ง  
3) การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(NPOA - IUU) จ านวน 1 ครั้ง  
4) การประชุมหารือการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล จ านวน 1 ครั้ง  
5) การประชุม International Maritime 
Organization -  Legal Committee (LEG) 
ประจ าปี ค.ศ. 2020 จ านวน 1 ครั้ง (3 วัน)  
6) ประชุมคณะท างานร่วม ไทย-คณะกรรมาธิการ
ยุโรปเพ่ือการต่อต้านการท าประมง IUU จ านวน     
2 ครั้ง  
7) การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ านวน 1 ครั้ง  

521,500 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการใช้และการ
ตีความอนุสัญญาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนรวมถึงแนว
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ  

2.6 การด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบท
ที่เหมาะสม 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพือ
สันติสุขในพ้ืนที่ จชต. 
- กิจกรรมการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง 
(กลุ่มงานความมั่นคง ฯ) 

- กระทรวงฯ ด าเนินการสนับสนุน นศ. ไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นศ.  
กับหน่วยงานภาครัฐ โดย สอท. และ สกญ.  
ในประเทศเป้าหมาย 18 ประเทศ ได้แก่ มซ. อซ. 
บังกลาเทศ อด. ปกส. อิหร่าน จอร์แดน กาตาร์ คูเวต 
ซาอุดีฯ โอมาน เยเมน UAE ตุรกี อียิปต์ ซูดาน 
โมร็อกโก และแอฟริกาใต้ และการจัดกิจกรรมใน
ประเทศไทยโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ 
ซึ่งได้รับงบประมาณในการด าเนินงานจากแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. มาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์ (Output) 
กระทรวงฯ ได้อนุมัติข้อเสนอโครงการและจัดสรร 
งปม. ให้กับ สอท./สกญ. รวม 6 แห่ง  
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ อาทิ  
1) โครงการสนับสนุนค่าเช่าที่ท าการของสมาคม/
ชมรม นศ. ในหลาย ปท. อาทิ ปากีสถาน อียิปต์ 
ซูดาน โมร็อกโก และ อซ.  
2) โครงการรับปริญญา นศ. ไทยในอียิปต์ โดย สอท. 
ณ กรุงไคโร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ
จากการพบปะของผู้คน/นศ. จ านวนมากเป็นการจัด
กิจกรรมการถ่ายภาพรับปริญญาให้กับ นศ. ณ สอท. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมสนับสนุน 
นศ. ไทยใน ตปท. 

วงเงิน 25,908,100 บาท 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอียิปต์ 
3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยท างาน โดย สอท. 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซ่ึงด าเนินการในรูปแบบการ
สัมมนาออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน มซ. และครอบคลุม 
นศ. ที่ได้เดินทางกลับมาพ านักใน ปทท. ในขณะนี้ 
4) อนึ่ง สอท./สกญ. อยู่ระหว่างด าเนินโครงการที่มี
ลักษณะด าเนินการต่อเนื่อง อาทิ โครงการสาน
สามัคคีและเสริมบุคลิกภาพโดย สกญ.  
ณ เมืองการาจี (ไตรมาสที่ 1 – 2) และโครงการ 
จ้างเหมา นศ. ไทยมาปฎิบัติงาน (ไตรมาสที่ 1 – 4) 
และโครงการจัดอบรมพ้ืนฐานภาษาให้นักศึกษา  
(ไตรมาสที่ 1- 2) โดย สอท. ณ กรุงราบัต 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) นศ. ไทยกลุ่มเป้าหมายของโครงการสามารถน า
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับมาช่วยขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของตนเมื่อส าเร็จการศึกษา
กลับมา ปทท. 
2) เกิดความสามัคคีในหมู่ นศ. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และ นศ. มีความคุ้นเคยและมีช่องทาง การปฎิสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ 
3) นศ. มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย
และการเป็นผู้แทนประเทศไทยผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมและนานาชาติ 
- กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ
ต่อนานาชาติ  

- การส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและ ตปท. เกี่ยวกับ
ประเด็น จชต. โดยกระทรวงฯ ด าเนินภารกิจ      
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อนานาชาติเกี่ยวกับ
สถานการณ์ใน จชต. และการด าเนินนโยบาย 

วงเงินรวม 
2,778,500 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริม
ความเข้าใจทั้งในและ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(กลุ่มงานความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ) 
 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ของ รบ. ไทย และ
แสวงหาความร่วมมือกับประชาคม รวปท.  
ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 
ผ่านการประสานงานและจัดท าข้อมูลเพื่อชี้แจงท า
ความเข้าใจในประเด็นที่ได้รับความสนใจหรือ 
ในกรอบการประชุมที่เก่ียวข้อง และการเชิญ ปท. 
หรือองค์การ รวปท. กลุ่มเป้าหมายเยือน จชต.    
เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงที่ถกูต้องในพ้ืนที่โดยตรง    
ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการ
ด าเนินการของ รบ. ไทยในการแก้ไขปัญหา จชต. 
โดยขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- การเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม           
โดยกระทรวงฯ ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ
และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม การป้องกันแนวคิดสุดโต่งและการ
บิดเบือนค าสอนทางศาสนา ผ่านการน าผู้เชี่ยวชาญ/
นักวิชาการไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย
ของกิจกรรม ไดแ้ก่ นร./นศ. ไทยมุสลิม และ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต.  
ผลลัพธ์ (output) 
- การส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและ ตปท. เกี่ยวกับ
ประเด็น จชต. มีการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ  
1) การเดินทางเข้าร่วม กปช./สัมมนา/กิจกรรม     
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
จชต. ของผู้แทนกระทรวงฯ เพื่อประสานความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ    

ตปท. เกี่ยวกับ 
ประเด็น จชต.  

วงเงิน 1,993,100 บาท  
2) ค่าใช้จ่ายใน 
การเสริมสร้าง 

ความเข้าใจและถ่ายทอด
องค์ความรู้                

เพ่ือการอยู่ร่วมกัน       
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
วงเงิน 785,400 บาท 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เพ่ือการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ ประเด็น งปม. ตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. การพบปะหารือกับ
ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ องค์การ 
รวปท. และองค์กรพัฒนาเอกชน ตปท. ที่มี 
การด าเนินงานในพ้ืนที่ จชต.  
2) การด าเนินโครงการมอบเงินช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมให้แก่ Islamic Solidarity Fund 
(ISF) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  
โดย สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์
และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับ 
องค์การ OIC ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมต่อการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลต่อไป  
3) การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น จชต. 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงฯ ในเรื่องดังกล่าว 
โดยการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือ
ประสานงานและการบริหารจัดการข้อมูล  
(ด าเนินการตลอดท้ังปี งปม.) 
- การเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม           
โดยกระทรวงฯ มีแผนการด าเนินกิจกรรมในห้วง   
ไตรมาสที่ 2 – 3 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ภาครัฐสามารถส่งเสริมความเข้าใจของนานาชาติ
เกี่ยวกับสถานการณ์และการด าเนินการของ รบ. ไทย
ต่อประเด็น จชต. อันจะส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวมีท่าที
เชิงบวกและมีบทบาทท่ีสร้างสรรคร์่วมกับ รบ. ไทย  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.  
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2) หน่วยงานภาครัฐและ ปชช. สามารถขยาย     
องค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ รบ. 
ในการเสริมสร้างสันติสุขใน จชต. ได้อีกทางหนึ่ง   

3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ 
3.1. ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ
สร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
ของหน่วยงานด้านความม่ันคงของไทย  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก 

  
 
 
 

  
 
 

 
 

 

3.2 การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที 
ความมั่นคงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วม
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  

การประชุม CICA ระดับ
คณะท างานพิเศษ (Special 
Working Group : SWG) และ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior 
Officials Committee : SOC)  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) 

เมื่อวันที่ 9 และ 11 ธ.ค. 2563 คณะผู้แทนไทยได้เข้า
ร่วมการประชุมฯ CICA ระดับคณะท างานพิเศษ
(Special Working Group : SWG) และเจ้าหน้าที่
อาวุโส (Senior Officials Committee : SOC) 
ตามล าดับ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือและพิจารณาประเด็น   
ที่เก่ียวข้องกับกรอบการประชุม CICA อาทิ                        
1) กิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบ CICA                    
2) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19                      
3) การเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่  
4) ข้อเสนอการพัฒนาองค์กร CICA  
ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้เน้นย้ าถึงบทบาทไทยในฐานะ 
ผู้ประสานงาน (Coordinator) และผู้ประสานงาน
ร่วม (Co-coordinator) ความร่วมมือสาขาการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและสาขาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ตามล าดับ และการให้ 
การสนับสนุนทุนฝึกอบรมในสาขาดังกล่าวแก่ประเทศ
สมาชิก CICA เสมอมา 

- 9 และ 11 ธ.ค. 
2563                   



 - 30 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การเข้าร่วมการประชุม 
International Institute for 
Strategic Studies (IISS) 
Regional Security Summit  
ครั้งที่ 16 หรือ The Manama 
Dialogue 2020  
ผ่านระบบทางไกล 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) 

เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม  
The Manama Dialogue 2020 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้
แนวคิดหลัก “Power and Rules: Competition  
for Influence in the Middle East” ผ่านระบบทางไกล  
ผลลัพธ์ (output)  
ได้รับฟังการหารือของที่ประชุมเก่ียวกับประเด็น 
ความมั่นคงที่ส าคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ 
อิหร่าน/JCPOA อิสราเอล-ปาเลสไตน์ กาตาร์/ 
Anti-Terror Quartet (ATQ) อิรัก อัฟกานิสถาน 
รวมถึงผลกระทบของ COVID-19  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
การประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจและการก าหนดท่าทีไทย
ต่อประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค 

งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอยของ 
กรมเอเชียใต้ฯ 

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
โครงการที่ 5 

โครงการส่งเสริม 
การด าเนินงาน 

การต่างประเทศของ
ไทยอย่างมีเอกภาพ

และบูรณาการ  
กิจกรรม 

ส่งเสริมกาด าเนินงาน 
การต่างประเทศของ
ไทยอย่างมีเอกภาพ

และบูรณาการ 
จ านวนรวมทั้งสิ้น  

9,420  บาท 

4 - 6 ธ.ค. 2563 

3.3. สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเยาวชน/
นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สร้างขีดความสามารถ
หรือพัฒนาอาชีพ 
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ผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  

(แผนย่อย Sustainability/มีความม่ังคั่ง ย่ังยืน) ไตรมาสที่ 1 / 2564 
 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

1.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและ    
การบริการที่จะน าไปสู่การเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและ
การลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  

การเจรจาจัดท าข้อตกลงพิเศษ 
(special arrangement) 
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จีน เกาหลี
ใต้ สิงคโปร์ และฮ่องกง (4+1) 
เพ่ือให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับ
อนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรแบบ
ระยะสั้น  
(ไม่เกิน 14 วัน) โดยไม่ต้อง 
กักตัว 
(กรมเอเชียตะวันออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กต. อยู่ระหว่างเจรจาจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ช่องทางพิเศษเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจ
และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีความจ าเป็นต้องเดิน
ทางเข้าไทยแบบระยะสั้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว       
โดยได้เริ่มเจรจากับประเทศ/เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และฮ่องกง (4+1) 
ตั้งแต่ต้น ก.ค. 63 
ผลลัพธ์ (output) 
1) กต. จัดและเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือหารือรายละเอียด
มาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งล่าสุด ศบค. ได้
เห็นชอบต่อร่างข้ันตอนการอนุญาตให้นักธุรกิจ
ต่างชาติเข้าไทย (flow chart) ตามท่ี กต. เสนอเมื่อ 
22 ต.ค. 63 2) กต. แจ้งมาตรการของฝ่ายไทยให้คู่
เจรจา 4+1 พิจารณาอย่างเป็นทางการเมื่อ 6 พ.ย. 
63 อนึ่ง คู่เจรจาส่วนใหญ่ยังมีข้อห่วงกังวลที่ไทยใช้
มาตรการการมีผู้ติดตามทางการแพทย์ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
มีแนวทางและข้ันตอนการอนุญาตให้นักธุรกิจและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าไทยระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน 
โดยไม่กักตัวที่ชัดเจนขึ้นตามล าดับ ซึ่งสามารถน า
แนวทางและข้ันตอนที่ กต. จัดท าขึ้น ไปใช้ประโยชน์
ส าหรับการก าหนดนโยบายการเปิดรับนักธุรกิจ
ต่างชาติได้ เมื่อฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความพร้อม 

- ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 การประสานงานเพ่ือผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างไทย -ญป. 
ในการออกหนังสือรับรอง       
ถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญป. 
(JTEPA) 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้ไทย - ญป. สามารถ
ใช้ระบบการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า    
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ JETEPA  
ผลลัพธ์ (output)  
ผู้แทนกระทรวงฯ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ พณ 
(คต.) และ กค. (กรมศุลกากร) เพื่อแจ้งข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าระบบการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรนิกส์        
ทั้งนี ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะมีการจัด กปช. ในช่วงเดือน 
กพ. 64 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เป็นการท างานร่วมกันกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
และช่วยผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทย 
เพ่ือให้ไทยสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยในยุคดิจิทัลต่อไป 

- ต.ค. – ธ.ค. 2563 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ        
ในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย
กับนานาประเทศ (ศูนย์ธุรกิจ
สัมพันธ์-Globthailand) ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

 

- เพ่ือสร้างโอกาสและช่องทางธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการไทย รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่     
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการทูตเศรษฐกิจ
เชิงรุก โดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19   
- เพ่ือพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ globthailand.com ให้มีความ
ทันสมัย และแม่นย าเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนในต่างประเทศส าหรับภาคเอกชนไทย 
เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจด าเนินธุรกิจการค้า
และการลงทุนในต่างประเทศ 
- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงหลัง
สถานการณแ์พร่ระบาดไวรัสโควิด-19     

ค่าใช้จ่ายใน 
การเสริมสร้าง
ศักยภาพใน 

การแข่งขันของ
ภาคเอกชนไทยกับ

นานาประเทศ  
10,000,000 บาท 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ (output)  
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ
บทความผ่านช่องทางเว็บไซต์ globthailand.com 
Facebook Page globthailand หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกป ี
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ภาคเอกชนไทยและสาธารณชนได้รับบริการ
ข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ   
ทั้งข้อมูลภาพรวมเก่ียวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ข้อมูลเชิงลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชนไทย และข้อมูลด้านโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในต่างประเทศ 
2) ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับการยอมรับในฐานะ
แหล่งข้อมูลส าหรับภาคธุรกิจ และศูนย์ประสานงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศกับภาคเอกชน       
ในการด าเนินกิจกรรมที่จะเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ
ของภาคเอกชนในต่างประเทศ 
3) การส่งเสริมขีดความสามารถของภาคเอกชนไทย
ในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยและ
ต่างประเทศผ่านการน าผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานงาน 
4) บทบาทการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวง 
การต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์และสร้างประโยชน์
ต่อสาธารณชนในวงกว้างในระยะยาว 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 โครงการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจ 
ฮาลาลในต่างประเทศ (ฮาลาลไทย)  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

- สร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน
มาตรฐานสินค้า และมาตรฐานฮาลาลของไทย และ
ขยายตลาดอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล        
ในต่างประเทศ 
- สร้างการรับรู้และยอมรับตราสัญลักษณ์ฮาลาลไทย
ในตลาดสินค้าฮาลาลต่างประเทศ  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดอุปสรรค
ของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าฮาลาล  
-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมฮาลาล       
ในประเทศต่าง ๆ  
- ร่วมก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานฮาลาลระหว่างประเทศ 
ผลลัพธ์ (output)  
เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่มีคุณภาพ
สู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายตลาดไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ และหาตลาดใหม่ และเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
และบริการฮาลาลของไทยให้ได้รับการยอมรับใน
ตลาดเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับ
ในตลาดต่างประเทศมากขึ้น ผู้ประกอบการไทย
สามารถส่งออกสินค้า ฮาลาลไปยังต่างประเทศได้
เพ่ิมขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
 

ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินภารกิจ
ส่งเสริมสินค้าและ

ธุรกิจฮาลาล             
ในต่างประเทศ   

7,000,000 บาท 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทย
สู่ครัวโลกในต่างประเทศ (ครัวไทย) 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

- เพ่ือฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันต่อไทยในการเป็นฐานและ
ห่วงโซ่การผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก  
- ขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทย  
- เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
ต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเน้นการใช้
นวัตกรรม  
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารไทย  
- ส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ีเกี่ยวกับประเทศไทย 
 ผลลัพธ์ (output)  
การสร้างโอกาสการส่งออกสินค้าอาหารของไทย 
และช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางระบาย
สินค้าไปยังต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
ชาวต่างชาติ และสื่อต่างชาติมีความตระหนักรู้ถึง
อาหารและสินค้าไทยมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถส่งออกสินค้าทั้งอาหารและวัตถุดิบของ
ไทยไปยังต่างประเทศได้เพ่ิมข้ึน มีโอกาสในการ
เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งในและต่างประเทศ ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ค่าใช้จ่าย            
ในการเสริมสร้าง
นโยบายครัวไทย     

สู่ครัวโลก            
ในต่างประเทศ   
18,860,000 บาท 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ของไทย เพ่ือมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง       

การประชุมคณะท างาน 
ด้านเทคนิคฝ่ายไทยส าหรับ 
การชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา -

- รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะผู้แทน 
กรมเอเชียตะวันออกได้เดินทางเยือนจังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย. 63 โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ

งบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่าง

9 – 10 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การกระจายความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชียที่ส าคัญ รวมทั้งพัฒนา
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมสินค้า 
และอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่ 
มูลค่าโลก 

บูกิตกายูฮิตัม 
ครั้งที่ 2/2563 
(สอดคล้องกับ 1. แผนย่อยด้าน
การต่างประเทศด้านมีความมั่นคง 
(Security) : 1.1 มีความร่วมมือ
กับต่างประเทศอย่างสมดุล และ 
5. แผนย่อยด้านการต่างประเทศ
ด้านมีพลัง (Synergy) :  
5.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนการต่างประเทศไทย
อย่างมีบูรณาการ) 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

และหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา และจัดการประชุมคณะท างานด้านเทคนิค
ฝ่ายไทยส าหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา -  
บูกิตกายูฮิตัม ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือก าหนดท่าทีร่วมกัน
ของฝ่ายไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงบริเวณ 
ด่านฯ รวมถึงการออกแบบถนนที่เหมาะสมส าหรับ
การเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองด่านเพ่ือผลักดันการ
สร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ กับฝ่ายมาเลเซียให้สัมฤทธิ์
ผลในโอกาสแรก  
- การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ จะท าให้ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมโยงที่คล่องตัวในพื้นที่
ชายแดนไทย - มาเลเซีย เพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่าง 
สองฝ่าย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับมาเลเซียในฐานะเพ่ือนบ้านที่มีความ
ใกล้ชิด และมีผลประโยชน์ที่ยึดโยงกันทั้งด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม 
ผลลัพธ์ (output) 
คณะท างานด้านเทคนิคฯ ฝ่ายไทยได้ร่วมกันก าหนด
ท่าทีฝ่ายไทยและแนวทางส าหรับการผลักดัน
ประเด็นการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ กับฝ่าย
มาเลเซียเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในโอกาสแรก 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) น าไปสู่การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ ซึ่งจะท าให้
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่สามารถเปิดใช้งานได้
อย่างเต็มรูปแบบ  
2) เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ไทย ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุนกับมาเลเซีย 
3) น าไปสู่ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ทั้งสองประเทศ 

ประเทศ  
กรมเอเชียตะวันออก  

64,650 บาท 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1.3 มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบ 
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อาเซียน ACMECS 
BIMSTEC เอเปค เป็นต้น 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
ความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและ 
อนุภูมิภาค  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 
โดยมี 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่  
1) การประชุมผู้น า ACMECS  
ครั้งที่ 9  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS)  
2) การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ภายใต้
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น  
3) การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 
ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี  
4) การหารือหน่วยงานไทยเพ่ือก าหนด
ทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในยุคหลัง       
โควิด-19 

- การเข้าร่วมการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 9 
สะท้อนบทบาทที่โดดเด่นของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย น าไปสู่ 
การขยายความร่วมมือทั้งในมิติด้านสังคม    
เศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านการพัฒนา ตลอดจน
ย้ าบทบาทน าของไทยในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั้งในและนอกอนุภูมิภาค
ในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้าง 
อนุภูมิภาคที่มีความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
- การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับ
ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 เป็นโอกาสให้ไทยผลักดันให้เกิด  
การพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยรูปแบบใหม่ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยง
ในทุกมิติ การรักษาสภาพแวดล้อม และการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน                
มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสให้ไทยแสดง
บทบาทหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่นในการ
พัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อันเป็นการสร้าง
เกียรติภูมิของไทยในประชาคมโลก 
- การเข้าร่วมการประชุมผู้น าผู้น ากรอบความร่วมมือ     
ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 เป็นการเน้นย้ า
บทบาทของไทยในฐานะประเทศท่ีมีบทบาทน า
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ร่วมกันกับประเทศสมาชิกในการรักษาผลประโยชน์
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนความร่วมมือในประเด็นที่มีความส าคัญ  

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
โครงการที่ 2 
กิจกรรมที่ 1           
การยกระดับ 

ขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันและ
ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ 
17,932,150 บาท 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความม่ันคงของไทย  
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทย
อย่างมีเกียรติภูมิในฐานะประเทศผู้ร่วมขับเคลื่อน
ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือดังกล่าวและเป็น
การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือร่วมกันในสาขาท่ีไทยต้องการในอนาคต 
- การหารือเพ่ือก าหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจ
กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในยุคหลัง        
โควิด-19 น าไปสู่การขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ   
เพ่ือบรรลุเป้าหมายข้างต้น ทั้งมาตรการระยะสั้น 
อาทิ การค้าชายแดน การฟื้นฟูและเชื่อมโยงระบบ 
โลจิสติกส์ การเสริมสร้างสภาพคล่องให้เอกชน   
การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว และมาตรการระยะยาว อาทิ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล e-commerce การใช้สกุลเงินท้องถิ่น      
การต่อยอดจุดแข็งด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ตลอดจนการเร่งพัฒนา East-West Economic 
Corridor และ Southern Economic Corridor ที่มี 
EEC เป็นศูนย์กลาง ซึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานใน 
EEC ก็ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสนามบินอู่ตะเภาหรือรถไฟเชื่อมสามสนามบิน  
ผลลัพธ์ (output) 
1) ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าในการก าหนดวาระ         
การพัฒนาที่สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของ       
อนุภูมิภาค ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมระบบพหุภาคี 
และการรักษาดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ านาจที่มีบทบาทในอนุภูมิภาคบน
พ้ืนฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีประโยชน์
ร่วมกัน (win-win) และความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของกรอบ
ความร่วมมือได้มากขึ้น และมีบทบาทน าในการ
ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในสาขาความร่วมมือ
ต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน  
2) เป็นโอกาสให้ไทยผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถในการรับมือกับภัยด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะภัยรูปแบบใหม่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในทุกมิติ 
การรักษาสภาพแวดล้อมและการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน                
มีมาตรฐานสากล รวมทั้ง เป็นโอกาสให้ไทยแสดง
บทบาทหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่นในการ
พัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อันเป็นการสร้าง
เกียรติภูมิของไทยในประชาคมโลก ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านการทูตเชิง
เศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3) ในการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 9 ไทยได้ย้ า
ความส าคัญของการด าเนินการตามแผนแม่บท 
ACMECS ระยะ 5 ปี และการพัฒนาความเชื่อมโยง
ในทุกมติิ (Multidimensional Connectivity)” ซ่ึง
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความเชื่อมโยงทาง
กฎระเบียบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ยังคง
เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง 
การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น 
ครั้งที่ 12 สานต่อความส าเร็จของการประชุมผู้น า
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11      
ที่ไทยเป็นประธานร่วมกับญี่ปุ่น และเน้นย้ าให้เกิด
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและไทยในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับญี่ปุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4) การประชุมผู้น าความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งที่ 2 สร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และดึงดูด
การลงทุนที่มีศักยภาพของสาธารณรัฐเกาหลีมาที่
ไทยเพ่ือส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของ     
อนุภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญใน
การแบ่งปันองค์ความรู้และแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของไทยต่อไป 
5) ส่วนการหารือเพ่ือก าหนดทิศทางการทูตเชิง
เศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในยุค
หลังโควิด-19 ประเทศไทยสามารถมีบทบาทน าด้าน
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และท าให้ภาคธุรกิจขยาย
การลงทุนในอนุภูมิภาคได้มากขึ้น สนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวจากวิกฤตโควิด-19 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ผู้น าประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือทบทวนความคืบหน้าของการด าเนินการของ
กรอบความร่วมมือ และได้ก าหนดทิศทางในอนาคต
ของกรอบความร่วมมือ 
2) ผู้น าประเทศสมาชิกให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์
ของการประชุม คือ ปฏิญญาพนมเปญของการ
ประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 9 ซึ่งรายงาน       
ความคืบหน้าของการด าเนินการภายใต้ ACMECS 
ซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติด้านการ
พัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ตลอดจนการสร้างเสริมความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่าง
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ประเทศลุ่มน้ าโขงท้ัง 5 ประเทศ 
3) ผู้น าประเทศสมาชิกได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการ
ประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น 
ครั้งที่ 12 และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
ทบทวนความคืบหน้าของการด าเนินการของกรอบ
ความร่วมมือ และได้ก าหนดทิศทางในอนาคตของ
กรอบความร่วมมือ 
4) ผู้น ารับรองถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุม
ผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งที่ 2 ซึ่งระบุถึงพัฒนาการความร่วมมือในสาขา
ต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าในการร่วมมือกัน
เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือต่อไป 
ไทยสามารถรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ บริหารความเสี่ยงและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐสัมพันธ์
กับประเทศในอนุภูมิภาคฯ ในช่วงที่เผชิญกับวิกฤต         
โควิด-19 และหลังจากนั้นได ้

 โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนาระหว่างประเทศเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย  
การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ 
การประชุมเอเปค 2565 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

 

ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์ เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับประเทศ
สมาชิกในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การค้าและการพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกับ  
ทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถขยายความร่วมมือใน
โครงการให้และรับความช่วยเหลือทางวิชาการกับ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็น ไปตามแผนย่อยด้านการ
ต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (synergy)    
ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากข้ึน 

งบการเตรียมการเป็น
เจ้าภาพการประชุม

เอเปค 2565 
ได้รับการจัดสรร 
29,796,100 บาท 

ตลอดปีงบประมาณ 
 2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
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ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

- เพ่ือขยายความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปคและ
ด าเนินงานอย่างมีพลัง (synergy) 
- เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาท และสถานะ 
ที่สร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีเอเปค 
-  เพ่ือด าเนินกิจกรรมในกรอบเอเปคอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระบบ และครอบคลุมกิจกรรมในวงกว้าง 
- เพ่ือส่งเสริมบทบาทของกระทรวงฯ ในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอเปคให้แก่สังคมไทย 
- เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 
ไทยใช้ประโยชน์จากเอเปคเพ่ิมมากข้ึน 
- เพ่ือศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะ และ 
พิธีการสาหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค     
ปี 2565 
ผลลัพธ์ (output) 
 ไทยผลักดัน Theme และ Priorities ที่สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนไทย
ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากการเป็น
เจ้าภาพเอเปคของไทย 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบ 
ความร่วมมือเอเปคอย่างต่อเนื่องและมีพลัง 
(synergy) โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการ และการลดอุปสรรคทาง
การค้าและการลงทุน 
2)  ยกระดับขีดความสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (competitiveness) ของไทย เพื่อการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ และมี
มาตรฐานสากล (standard) 
3)  ขยายความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมทาง
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เศรษฐกิจ กับสมาชิกเอเปคเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนไทยและภูมิภาค 
4) ส่งเสริมให้ไทยมีผลงานที่เป็นรูปธรรม และ
เสริมสร้างสถานะ (status) และบทบาทน าของไทย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ (visibility) 
5) ส่งเสริมบทบาทไทยในการมีส่วนร่วม มีสิทธิมีเสียง 
และมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค (impact) 
6)  มีความพร้อมในด้านสารัตถะและพิธีการส าหรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 
7)  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบเอเปค 
มากยิ่งขึ้น และได้ใช้ประโยชน์จากเอเปคเพ่ิมมากข้ึน 
ในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
(sustainability) และครอบคลุม (inclusive) 

1.4 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นเลิศจากประเทศท่ีมีศักยภาพในสาขา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย  

    

1.5 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย แสวงหา
ตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ 
ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมธุรกิจภาคบริการ  

การกล่าวเปิดงานสัมมนาหัวข้อ 
“New Arabs’ New hope 
การค้าไทย-อาหรับวิถีใหม่  
เมื่อไร้โควิด” 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 อธิบดีกรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกลางและแอฟริกาเป็นประธานกล่าวน า 
การสัมมนาหัวข้อ “New Arabs’ New hope  
การค้าไทย-อาหรับวิถีใหม่ เมื่อไร้โควิด” จัดโดย
สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง 
(AMEE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย
ในการเปิดตลาดการค้ากับกลุ่มประเทศ GCC ภายหลัง
สถานการณ ์COVID-19 
  

- 20 ต.ค. 2563 
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ผลลัพธ์ (output) 
ภาคเอกชนได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยด้านความมั่นคง
และโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือในสาขาต่างๆ เช่น 
อาหาร สาธารณสุขและการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อพึงระวัง  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ภาคเอกชนไทยติดต่อและท าการค้ากับประเทศใน
ตะวันออกกลางมากข้ึน แม้ว่าจะชะลอตัวลงในช่วง 
COVID-19 

 การประชุมคณะกรรมการ 
สภาธุรกิจไทย-อียิปต์ 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา บรรยายภาพรวม
เกี่ยวกับอียิปต์ในการประชุมคณะกรรมการสภา
ธุรกิจไทย-อียิปต์ ครั้ง 4/2563 ผ่านระบบ Virtual 
Meeting  
ผลลัพธ์ (output) 
ที่ประชุม/ภาคเอกชนไทยได้รับทราบเกี่ยวกับ
ภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-อียิปต์          
โดยเน้นปัจจัยที่มีผลต่อการค้าการลงทุน และรับการ
ตอบข้อซักถาม รวมทั้งร่วมรับทราบเกี่ยวกับปัญหา
การค้าและการลงทุนในอียิปต์ และแนวทางการ
ส่งเสริมภาคธุรกิจไทยในการท าการค้าและส่งออก 
ไปยังอียิปต์ของภาครัฐซึ่งสถานเอกอัครราชทูต      
ณ กรุงไคโร ได้น าไปขยายผลต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้เริ่มติดต่อและ
หารือทางการค้ากันแล้ว 
 

- 9 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 กิจกรรมการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ
ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับ
สหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้
หัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ
พิชิตการท าธุรกิจกับยูเอ็น” 
ณ วิเทศสโมสร  
กระทรวงการต่างประเทศ 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่ 4 ของแผนย่อย Standard 

- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบประสบการณ์และ
ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจกบั
สหประชาชาตจิากผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่ประสบ
ความส าเร็จในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติ  
- เสริมสร้างเครือขา่ยทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยกับ 
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ และเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการไทยรับทราบรายการสินค้าและบริการที่อยู่ใน
ความสนใจของ UNESCAP และหน่วยงานต่าง ๆ  ของ
สหประชาชาต ิ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
(standard criteria) ของสหประชาชาติเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของภาคเอกชนไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพ่ือเสริมสร้างลู่ทางในการขยายตลาดสินค้าและบริการของ
ไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งจะสนับสนุน 
ความพยายามของรัฐบาลไทยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะช่วง post COVID-19  
- เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกิจการเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) กับหน่วยงานสหประชาชาติ เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลาง  
ผลลัพธ์ (output) 
1) ผู้ประกอบการไทยจ านวน 40 ราย ที่เข้าร่วมงานฯ 
และผู้รับชมผ่าน Facebook Live กว่า 700 ราย 
ได้รับฟังประสบการณ์ตรงและเทคนิคในการท างาน
และเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติจากหลากหลายแง่มุม 
อาทิ ประสบการณ์และข้อมูลจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับแนวทางความ
ร่วมมือกับสหประชาชาติในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อ

งบรายจ่ายอื่น 
120,000 บาท 

 

9 ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สังคม ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. 
ให้มุมมองเก่ียวกับโครงการความร่วมมือไตรภาคีกับ
สหประชาชาติและชี้โอกาสทางธุรกิจในการน าเสนอ
สินค้าและบริการในโครงการต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา     
มีโอกาสรับฟังความประทับใจและข้อดีของการเป็น 
คู่ค้ากับสหประชาชาติจากผู้ประกอบการ SME ซึ่งมี
ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ
สหประชาชาติ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 
3) เสริมสร้างลู่ทางการตลาดส าหรับสินค้าและ
บริการของไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในช่วง post-COVID-19 recovery    
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ผู้ประกอบการไทยมีลู่ทางและโอกาสในการท าธุรกิจ
กับสหประชาชาติซึ่งมีส านักงานทั้งในประเทศไทย      
และทั่วโลก 

1.6 เสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม 
ความมั่นคงทางพลังงาน ทรพัยากรน้ า และ
อาหารของประเทศไทย  

    

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

2.1 ร่วมมือกับมิตรประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ 
เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2.2 เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ 
ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาค ีภูมิภาค และ  
พหุภาค ีเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การร่วมกับ UNV และ พม.   
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส  
“วันอาสาสมัครสากล”  
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

 

- เพ่ือแสดงความขอบคุณและร าลึกถึงบทบาทส าคัญ
ของอาสาสมัครต่อการขับเคลื่อน SDGs และ
แลกเปลี่ยน/ถอดบทเรียนเกี่ยวกับบทบาทและ
ความส าคัญของอาสาสมัครในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 
ผลลัพธ์ (output) 
การจัดงาน IVD ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง        
มีผู้เข้าร่วมราว 100 คน และมีผู้ชมการถ่ายทอดสด 
ทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงฯ และสหประชาชาติ
ประมาณ 2,700 คน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงบทบาทส าคัญของอาสาสมัคร
ในการขับเคลื่อน SDGs เนื่องจากสามารถเชื่อมโยง
เป้าหมายระดับโลกไปสู่การด าเนินงานในพ้ืนที่และ
ชุมชน สนับสนุนการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง และ
สาธารณชนได้รับแรงบันดาลใจในการเข้ามาท างาน
อาสาสมัคร 

- 4 ธ.ค. 2563 
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     ผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
          (แผนย่อย Standard/มีมาตรฐานสากล) ไตรมาสที่ 1 / 2564 
 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
1.  เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ 
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานสากล 

โครงการการด าเนินงานด้าน
ส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ไทยในการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ 
- นรม. กล่าวถ้อยแถลง       
(ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์)        
ใน กปช. ระดับสูง เพ่ือฉลอง
ครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ 
(High-level meeting of the 
General Assembly to 
commemorate the 75th 
Anniversary of the United 
Nations) ณ นครนิวยอร์ก 

 
- นรม. กล่าวถ้อยแถลง       
(ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์)        
ในการอภิปรายทั่วไป    
(General Debate)                         
และในการประชุมระดับสูง 

 
- รอง นรม./รมว.กต. กล่าว 
ถ้อยแถลง  

- เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ จุดยืนและท่าทีไทย ด้านต่าง ๆ            
ในประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ และกระทบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 
ผลลัพธ์ (output)  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สหประชาชาติก าหนดให้รัฐสมาชิกสามารถจัดส่ง   
วีดิทัศน์ถ้อยแถลงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของผู้แทนระดับ
ประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ารัฐบาล/รัฐมนตรี และให้
ผู้แทนของรัฐสมาชิกเข้าร่วมการประชุมในห้อง
ประชุม General Assembly เพ่ือกล่าวน าก่อน   
การฉายวีดิทัศน์ในห้องประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี
กล่าวถ้อยแถลงผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ 
ในการอภิปรายทั่วไป และการประชุมระดับสูง 
เพ่ือฉลองครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ ในช่วง
สัปดาห์การประชุมระดับผู้น าของการประชุม 
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75     
รวมทั้งการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ นอกจากนี้ รอง นรม./ รมว.กต. กล่าว 
ถ้อยแถลงผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ ในการประชุม
ระดับสูง รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียน
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานด้าน

ส่งเสริมบทบาทของ
ไทยในการประชุม

สมัชชา
สหประชาชาติ  

19,934,900 บาท 
(ไม่ได้ใช้

งบประมาณ) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์) ในการ
ประชุมระดับสูง และการประชุม
ในกรอบอาเซียน ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

ชูบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของประเทศไทยในฐานะ      
รัฐสมาชิกท่ีมีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนภารกิจ 
ในสามเสาหลักของสหประชาชาติ ในโอกาส
ดังต่อไปนี้ 
1) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 นรม. กล่าวถ้อยแถลง   
ในนามประเทศไทย ในการประชุมระดับสูงเพ่ือฉลอง
ครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ โดยกล่าวถึง
ความส าคัญและบทบาทของประเทศไทยในการ
สนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติใน 3 เสาหลัก 
และย้ าให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันส่งเสริม
ภารกิจของสหประชาชาติ โดย นรม. ร่วมกับผู้น าจาก
ทั่วโลกรับรองปฏิญญาการร าลึกถึงการครบรอบ 75 
ปี สหประชาชาติ ซึ่งมีสาระส าคัญ เพ่ือแสดง
เจตนารมย์ทางการเมืองและความมุ่งมั่นของ                
รัฐสมาชิกในการเน้นย้ าความส าคัญของกลไก
สหประชาชาติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาคมโลก  
2) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 นรม. กล่าวถ้อยแถลง   
ในการอภิปรายทั่วไป (General Debate) โดยแสดง
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการยึดมั่นในระบบพหุภาคี ซึ่งมี
สหประชาชาติเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือ      
และขอบคุณองค์การอนามัยโลกที่ให้การยอมรับว่า 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีสามารถรับมือกับ
โรคโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลก ซึ่งประเทศไทยพร้อม
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศต่างๆ
น าไปประยุกต์ใช้ โดยย้ าด้วยว่า วัคซีนและยารักษา
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

โรคโควิด-19 ควรต้องเป็นสินค้าสาธารณะระดับโลก 
(global public goods) ที่ทุกประเทศได้รับสิทธิ    
ในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน  
3) เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 นรม. กล่าวถ้อยแถลง   
ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยยกตัวอย่างการด าเนินการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลไทยเพ่ือรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม              
ที่เปลี่ยนไป และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
เพ่ือน าไปสู่การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม       
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
โดย นรม. เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ
ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 รอง นรม./รมว.กต. กล่าว
ถ้อยแถลงในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุม
ระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4  
5) เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 รอง นรม./รมว.กต.               
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือร าลึกและส่งเสริมวันสากล
แห่งการก าจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดสิ้นไป    
6) เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2563 รอง นรม./รมว.กต.               
เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไทย ญี่ปุ่น และจอร์เจีย                   
เป็นประธานร่วม และองค์การอนามัยโลกร่วมเป็น
เจ้าภาพ 
7) เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 รอง นรม./รมว.กต.     
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เข้ารว่มการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับ
เลขาธิการสหประชาชาติและประธานสมัชชา
สหประชาชาติ สมั้ยที่ 75  

 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับมิตร
ประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ 
(องค์การเพื่อความร่วมมือและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development: OECD) 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

 

- เพ่ือยกระดับมาตรฐานนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  ของไทย
ให้ทัดเทียมสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของไทย  
- เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  
ความโปร่งใสตามแนวทางของ OECD  
- เพ่ือประเมินประโยชน์ และผลกระทบ 
เชิงลบของปฏิสัมพันธ์กับ OECD ในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย 
ผลลัพธ์ (output)  
1) การจัดการประชุม และกิจกรรมการหารือเก่ียวกับ
ฟ้ืนฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในยุคหลัง COVID-19  
2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ 
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับ OECD  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายส าหรับ
การฟ้ืนฟูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการ
ระบาดของ COVID-19 
2) การแสดงบทบาทของไทยในกิจกรรมที่มี
ความส าคัญต่อ OECD   

งบรายจ่ายอื่น 
รายการ: ค่าใช้จ่าย

การเจรจาและการจัด
ประชุมนานาชาติ 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

9,204,000 บาท 
 

(ในส่วนของ OECD 
ได้รับเงินจัดสรร

งบประมาณ 
3,215,700 บาท  

โดยแบ่งออกเป็นการ
ประชุมในประเทศ 
1,681,700 บาท 
และต่างประเทศ
1,534,000 บาท) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

2. ผลักดันให้มีการจัดท า ปรับปรุง และ
บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของไทย 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

3. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ 
ในประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา
อย่างย่ังยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน  
การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบิน 
พลเรือน และการแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน                
และไร้การควบคุม (IUU) 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนธิสัญญา ระบบสารสนเทศ 
และองค์ความรู้ของกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย  
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสนธิสัญญา  
และเพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาของสนธิสัญญาในด้านต่างๆ  
ผลลัพธ์ (output)  
ฐานข้อมูลสนธิสัญญาของกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดท า
สื่อสารสนเทศเก่ียวกับสนธิสัญญา เพ่ือเป็นช่องทางใน
การให้ความรู้ความเข้าใเก่ียวกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น   
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาของไทย
กับต่างประเทศถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี
การจัดท าสื่อสารสนเทศในเรื่องนี้ ซึ่งท าให้ส่วน
ราชการและประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนธิสัญญาเพิ่มมากข้ึน  

600,000 บาท ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 

 การประชุมคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการจัดท ารางานประเทศ
และติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะภายใต้กลไก 
Universal Periodic Review 
(UPR) ของคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
Human Rights Council: 
HRC) ครั้งที่ 1/2563 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

 

- ขับเคลื่อนการจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
ข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR   
- เตรียมการจัดท ารายงานประเทศภายใต้กลไก UPR 
และการน าเสนอรายงานต่อคณะท างาน UPR และ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ผลลัพธ์ (output)  
1) คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม  
2) คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท ารายงาน 
     

งบรายจ่ายอื่น  
3,920 บาท 

24 ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
การประชุมฯ เสริมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐในด้าน
สิทธิมนุษยชน เพื่อเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิก HRC วาระปี ค.ศ. 2025-2027 

4. สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีด
ความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/
องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ  
ที่ส าคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและ
โอกาสจากสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ 
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของไทย เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่เพ่ิมมากข้ึน  
เอ้ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายภายในของ
ไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล 
ผลลัพธ์ (output)  
จัดการประชุมเสวนาส าหรับข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 2 ครั้ง ในหัวข้อ ดังนี้   
1) การลงนามสนธิสัญญาในช่วง COVID-19 
2) การพิจารณาข้อบทในสัญญาที่เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในส่วนราชการ
ต่างประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ไดร้ะดมสมองนิติกรของกระทรวงฯ เพือ่จัดท า
แนวทางและแนวปฏิบัติในการลงนามสนธิสัญญา
ในช่วงที่ไม่สามารถมีการเดินทางระหว่างประเทศได้ 
เพ่ือรองรับการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
2) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีความรู้ 

100,000 บาท ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ในต่างประเทศ  

 การจัดเสวนาเนื่องในวันหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าสากล ประจ าปี 2563 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

 

- รณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริม UHC อย่างต่อเนื่อง ตามข้อมติของ
สหประชาชาติ  
- หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานและ 
ข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุข ระหว่างภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19    
พร้อมทั้งแนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้าน UHC  
ให้สอดคล้องตาม SDG 2030  
ผลลัพธ์ (output)   
1) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
เกี่ยวกับการจัดการระบบ UHC ระหว่างผู้แทนภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศใน
ไทย   
2) ไทยปฏิบัติตามข้อมติสหประชาชาติที่ก าหนดให้ 
ทุกวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันหลักประกัน
สุขภาพถ้วนสากล    
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ส่งเสริมความตระหนักรู้ความส าคัญของ UHC  
2) แบ่งปันความส าเร็จประสบการณ์ของไทย         
ในการจัดการ COVID-19 

งบร่ายจ่ายอื่น 
85,000 บาท 

8 ธ.ค. 2563 

 การจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

- กต. เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดง
ภาพถ่ายบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อสร้าง 
ความตระหนักรู้ให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับปัญหา

งบรายจ่ายอื่น 
10,600 บาท 

24-29 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 ความไร้รัฐไร้สัญชาติ ในโอกาสครบรอบ 6 ปี        
#IBelong Campaign ของ UNHCR ซึ่งไทยเป็น
ประเทศร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ดังกล่าว  
ตั้งแต่ปี 2557 
ผลลัพธ์ (output)   
1) นิทรรศการแสดงภาพถ่ายบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 พ.ย. 2563 ที่หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร  
2) อธ. กรมองค์การฯ ได้เป็นผู้แทน กต. กล่าวเปิด
งานนิทรรศการดังกล่าว โดยกล่าวถึงพัฒนาการ   
ของไทยในการแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) เผยแพร่และเพ่ิมความตระหนักรู้ให้แก่ส่วน
ราชการ และประชาชน ต่อความส าเร็จของไทย     
ในการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ  
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยกับ
องค์การระหว่างประเทศ (UNHCR) ในประเด็นที่มี
ความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศ 
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ผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก  

(แผนย่อย Status/ มีสถานะและเกียรติภูมิ) ไตรมาสที่ 1 / 2564 
 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิอ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
1.  ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ 
ของไทย เพ่ือมุ่งสร้างความนิยมไทย          
ในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอ านาจ        
แบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 

โครงการการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก สมัยสามัญ ประจ าปี 
ค.ศ. 2019/2020 
- กิจกรรมการผลักดัน 
การข้ึนทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
(Kaeng Krachan Forest 
Complex – KKFC) เป็นมรดกโลก 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

 

- เพ่ือผลักดันการขึ้นทะเบียน KKFC เป็นมรดกโลก
กับองค์การ UNESCO ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ไทย และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจและการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่ 
ผลลัพธ์ (output) 
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก (กอม.) ด้านการต่างประเทศ    
ได้ร่วมผลักดันการขึ้นทะเบียน KKFC ในวาระต่าง ๆ 
รวมทั้งการร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ส าหรับคณะทูต 
WHC ประจ าประเทศไทย โดยผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ และสถานเอกอัครราขทูตที่มีเขตอาณา
ครอบคลุมประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก 
ได้เข้าพบหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน 
KKFC แก่ประเทศสมาชิก WHC แล้ว 12 ปท. จาก 
ปท. สมาชิก WHC จ านวน 21 ปท. รวม ปทท. 
ได้แก่ จีน บาห์เรน โอมาน รัสเซีย สเปน 
ออสเตรเลีย ฮังการี อียิปต์ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย 
กัวเตมาลา และบราซิล รวมทั้งมีหนังสือถึงยูกันดา 
และเอธิโอเปีย มาลี และคีร์กีซสถาน เพื่อขอรับ 
การสนับสนุน โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่
ระหว่างการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ 

งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการ
เจรจาและการจัด
ประชุมนานาชาติ 
575,000 บาท 

(ไม่ได้ใช้
งบประมาณ) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ขอขึ้นทะเบียน KKFC ได้รับเสียงสนับสนุนมากท่ีสุด 
หรือมีผู้คัดค้านน้อยที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
จีนและบาห์เรนตอบรับที่จะสนับสนุนไทยแล้ว 

 กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินภารกิจทีมประเทศไทย 
ประกอบไปด้วย 3 โครงการ 
1) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  
ณ นครหนานหนิง 
2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง
ไทยกับสเปน 
3) โครงการ Intelligence 
Monitoring and Early Warning 
Unit (IMEU) 
สอดคล้องกับทั้ง 5 แผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ  
ประเด็นการต่างประเทศ 

- กลุ่มโครงการภายใต้ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย” เป็นโครงการ/กิจกรรม    
ที่ สอท. และ สกญ. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงาน โดยมีเอกอัครราชทูตในฐานะหัวหน้าทีม
ประเทศไทยในต่างประเทศ ด าเนินงานร่วมกับส่วน
ราชการไทยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีบูรณาการ  
- กลุ่มโครงการมุ่ง  
1) ส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยแสวงหาช่องทางและโอกาสในด้านการค้าและ
การลงทุนทั้งในมิติดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และ
ส่งเสริมการค้าและลงทุนไทยในต่างประเทศ  
2) ยกระดับขีดความสามารถในด้านนวัตกรรมของ
ภาครัฐและภาคเอกชนไทย  
3) เสริมสร้างความนิยมไทยผ่านการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในเชิงรุกในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ในด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และ 
การท่องเที่ยวไทย 
ผลลัพธ์ (output) 
เช่น จ านวนครั้ง/กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม ฯลฯ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ไทยได้รับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม จากต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย  

วงเงินงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

804,409.75 บาท 
(สถานะ 14 ม.ค. 2564) 

 

ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2) เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาวัตถุดิบและตลาด
ใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย
กับประเทศเป้าหมาย  
3) ความนิยมไทยเพ่ิมข้ึนรอบโลก ซึ่งส่งผลด้านบวก
ต่อการท่องเที่ยวไทย 

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ
ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน 
รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านพระพุทธศาสนากับ
ต่างประเทศ 
(กรมสารนิเทศ) 

โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย 
ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ กฐินกาลปี 2563  
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
ท าให้กระทรวงฯ ด าเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินฯ 
กฐินกาลปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564) ไปยัง
กัมพูชา เนื่องจาก สอท. มีความพร้อมในการจัดพิธีฯ 
ได้อย่างสมพระเกียรติฯ เหมาะสมตามมาตรการ 
social distancing และประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม
ด้วย โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ ออท.  
ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินไป
ทอดถวาย ณ วัดอินโด-กัมพูชาธรรมนิรมิต  
เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 โดยกระทรวงฯ ได้
จัดส่งผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องบริวาร และเงินบ ารุง
พระอารามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวไปให้ 
ผลลัพธ์ (output)  
1) พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์เผยแพร่ไปยังต่างประเทศ 
2) ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระดับรัฐบาล
และระดับประชาชน ทั้งประเทศที่มีประชากร 
ส่วนใหญ่นับถือและมิได้นับถือพระพุทธศาสนา  

งบรายจ่ายอื่น/ 
รายการค่าใช้จ่าย 
ในการส่งเสริม

ความสัมพันธ์และ
ขยายความร่วมมือ

กับประเทศเ 
พ่ือนบ้าน 

10,000,000 บาท 

ต.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

อันจะน าไปสู่การขยายความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 
3) พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงาม โดยเฉพาะประเพณีทอดกฐินได้รับการ       
สืบสาน และเป็นแบบอย่างให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง
ในไทยและในประเทศเป้าหมายถือปฏิบัติต่อไป 
4) เกิดความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นของ
ชุมชนไทยและชุมชนคนเชื้อสายไทยในต่างประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ได้เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็น 
พุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก  
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเป้าหมายให้ 
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความรู้สึกอันดี         
ที่ประชาชนในประเทศนั้นมีต่อประเทศไทยและ
ประชาชนชาวไทย ประชาชนของประเทศท่ีไป
ด าเนินโครงการได้ซาบซึ้งและส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ ท าให้ประชาชน       
ในประเทศนั้นๆ มีความเข้าใจและความรู้สึกอันดี 
ต่อประเทศไทยและประชาชนไทย 

 การเข้าร่วมการสัมมนาทางไกล
ระหว่างศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 
(ISC) กับสถาบัน Institute for 
Political and International 
Studies (IPIS) กระทรวง 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริการ่วมเป็นคณะผู้แทน
ฝ่ายไทยเข้าร่วมการจัดการสัมมนาทางวิชาการ
ทางไกลเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์
ระหว่างประเทศ จัดโดยศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 

- 2 ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การต่างประเทศอิหร่าน 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา) 

(ISC) ร่วมกับสถาบัน Institute for Political and 
International Studies (IPIS) กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน 
ตามท่ีฝ่ายอิหร่านเป็นผู้ประสานและทาบทาม    
ฝ่ายไทย  
ผลลัพธ์ (output)  
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ 
สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ          
ระเบียบโลกใหม่กับการแข่งขันทางยุทธศาสตร์  
ท่าทีและนโยบายเกี่ยวกับองค์กรในอนุภูมิภาค และ
ประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ   
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับอิหร่านและ
ขยายความร่วมมือกับอิหร่านอย่างสร้างสรรค์ 

 กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่าย     
ในการด าเนินงานสันถวไมตรี 
ประกอบด้วย 3 โครงการ 
1) โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมไทยแก่
สถาบันการศึกษาของจีน           
ในเมืองเซี่ยเหมิน 
2) โครงการมอบเงินบริจาคให้แก่
มูลนิธิ Edhi Foundation 
3) โครงการบริจาคเงินเพ่ือบ ารุง 
รักษาศาลามิตรภาพ 
ไทย-อิสราเอล 
สอดคล้องกับทั้ง 5 แผนย่อย     
ของแผนแม่บทฯ  
ประเด็นการต่างประเทศ 

- เพ่ือเป็นเงินบริจาคหรือสิ่งของให้แก่ต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือสมาคมมิตรภาพ     
ในประเทศไทยที่กระทรวงฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เหมาะสม 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดงานหรือกิจกรรมของ
ประเทศไทย หรือเพ่ือเข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมของ
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือสมาคม
มิตรภาพในประเทศไทยที่กระทรวงฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสม ในโอกาสส าคัญ  
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างในการจัดท าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างที่แสดงออกทางด้านความผูกพันทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างกัน เพ่ือมอบ
ให้แก่ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ   
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุ

วงเงินงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

249,999.81 บาท 
(สถานะ 14 ม.ค. 2564) 

 

ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 หรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศที่พระมหากษัตริย์    
ในอดีตและปัจจุบันได้ทรงสร้างไว้ หรือโดยบุคคล
ส าคัญของประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือท่ี
ได้จัดสร้างไว้เป็นที่ระลึกในนามของประเทศไทยให้มี
สภาพดังเดิม 
ผลลัพธ์ (output) 
เช่น จ านวนกิจกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง ๆ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาของ
ต่างประเทศ 

 กลุ่มโครงการภายใต้ค่าใช้จ่าย      
ในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตร
ประเทศท่ีประสบภัยพิบัติ 
ประกอบด้วย 4 โครงการ 
1) การให้เงินช่วยเหลือเวียดนาม
กรณีอุทกภัยและเหตุดินถล่มจาก
พายุ Linfa และ Nangka 
2) การให้เงินช่วยเหลือ สปป. ลาว
กรณีอุทกภัยในพื้นท่ีแขวงตอนกลาง
และตอนใต้ของประเทศ 
3) การให้เงินช่วยเหลือกัมพูชากรณี
อุทกภัยในประเทศ 
4) การให้ความช่วยเหลือแก่
ฮอนดูรัสและกัวเตมาลา กรณีปะสบ
ภัยพิบัติวาตภัยพายุครั้งร้ายแรง 
(ประเทศละ 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐ) 

- เพ่ือเป็นเครื่องมือกระชับไมตรีกับประเทศผู้รับ  
- เพ่ือส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ท่ีดีของไทย   
ในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  
- เพ่ือปูทางความสัมพันธ์ และรณรงค์หาเสียง      
ในเรื่องที่ส าคัญต่อไทย โดยเฉพาะจากประเทศที่ยัง
ไม่มีความใกล้ชิด หรือยังไม่ให้การสนับสนุนไทย  
- เพ่ือสร้างความนิยมสินค้าไทย (กรณีบริจาคสิ่งของ) 
ผลลัพธ์ (output) 
จ านวนโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชมในระดับรัฐและภาค
ประชาชนของต่างประเทศ ส่งเสริมสถานะของไทย
ในประชาคมระหว่างประเทศ และสามารถเอ้ือต่อผล
ประโยชน์ของไทยในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

วงเงินงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

3,080,000 บาท 
(สถานะ 14 ม.ค. 2564) 

 

ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สอดคล้องกับทั้ง 5 แผนย่อย     
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นการ
ต่างประเทศ 
 

 
3. ให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ  

โครงการให้ความช่วยเหลือ       
ของไทยต่อกัมพูชาในเรื่องโควิด  
(ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 70 ปี 
ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา) 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือช่วยเหลือมิตรประเทศจากเหตุการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19  
- เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ไม่ให้แพร่ระบาดมายังไทย  
- เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของไทยในกัมพูชา 
ผลลัพธ์ (output)  
1) มีการมอบเงินช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสาธารณสุขของกัมพูชาจ านวน 2 ล้านบาท  
2) สอท. ณ กรุงพนมเปญได้จัดซื้อข้าวสาร  
จ านวน 3,500 ถุง เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และ
องค์กร/มูลนิธิที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา ส าหรับแจกจ่ายให้แก่ 
ผู้ยากไร้และบริจาคสบู่และน้ ายาท าความสะอาด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ถูกควบคุมตัวในเรือนจ าของ
กัมพูชา 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี  
ทรงขอบใจฝ่ายไทยในการร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ชาวกัมพูชา  
2) ประชาชนชาวกัมพูชาได้รับข้าวสารและ 
ความช่วยเหลือ เป็นการสร้างความประทับใจต่อไทย  

2,085,833.90 บาท พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 3) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตา
ประชาชนชาวกัมพูชา  
4) เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชาใน
โอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา 

 โครงการมอบเงินช่วยเหลือแก่
กัมพูชากรณีเหตุอุทกภัย 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือเเสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเเละเป็น 
การเเสดงออกถึงการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  
- เพ่ือช่วยเหลือมิตรประเทศซึ่งประสบภัยธรรมชาติ 
ผลลัพธ์ (output)  
มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่กัมพูชาผ่าน             
สอท. ณ กรุงพนมเปญ ในการจัดซื้อสิ่งของที่จ าเป็น
ในการเยียวยาผู้ประสบภัย  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ประชาชนชาวกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือและ
บรรเทาความทุกข์ยากจากอุทกภัย       
2) เป็นการแสดงถึงความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของไทย
ต่อกัมพูชา  
3) เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชา 

920,319 บาท 17 พ.ย. 2563 

 การมอบเงินช่วยเหลือกรณีอุทกภัย
ในพ้ืนที่แขวงตอนกลางและตอนใต้ 
สปป.ลาว 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือช่วยเหลือมิตรประเทศจากเหตุการณ์อุทกภัย
และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของไทยใน สปป.ลาว 
ผลลัพธ์ (output)  
มอบเงินช่วยเหลือแก่ สปป. ลาว  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ประชาชนชาวลาวได้รับการช่วยเหลือและ
บรรเทาความทุกข์ยากจากอุทกภัย    
2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของไทยต่อสายตาประชาชนชาว
ลาว  
3) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ลาว 
ในโอกาสครบรอบ 70 ปี คสพ.ไทย - ลาว 

500,000 บาท พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 โครงการมอบเงินช่วยเหลือแก่เวียดนาม
จากเหตุอุทกภัยและดินถล่ม 
(กรมเอเชียตะวันออก) 

- เพ่ือช่วยเหลือมิตรประเทศจากเหตุการณ์อุทกภัย
และเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ 
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-เวียดนาม 
ผลลัพธ์ (output)  
มอบเงินช่วยเหลือแก่เวียดนามผ่าน สอท. ณ กรุงฮานอย    
ในการจัดซื้อสิ่งของที่จ าเป็นในการเยียวยาผู้ประสบภัย  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ประชาชนชาวเวียดนามได้รับการช่วยเหลือและ
บรรเทาความทุกข์ยากจากอุทกภัย  
2) เป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของประชาชน
เวียดนามต่อไทย  
3) เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย -เวียดนาม 

950,000 บาท ต.ค. 2563 

4. รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งใน
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก 
และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัด
ประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศ 
ที่ส าคัญของภูมิภาค  

การจัดประชุมระหว่างกรมองค์การ
ระหว่างประเทศกับ United 
Nations Country Team  
ประเทศไทย เพื่อขยาย 
ความร่วมมือบูรณาการ 
การด าเนินงานกับหน่วยงานไทย 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

 

- เพ่ือหารือกระบวนการจัดท า 
กรอบความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(UN Sustainable Development Cooperation 
Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
สหประชาชาติ ซึ่งจะมีผลในปี 2565 และแทนที่
กรอบความร่วมมือหุ้นส่วน (UN Partnership 
Framework – UNPAF) วาระปี 2560-2564 และ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
ผลลัพธ์ (output)  
การประชุมฯ ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะจัดท า 
UNSDCF เพ่ือให้แล้วเสร็จและลงนามร่วมกันภายใน
ปี 2564 โดยฝ่าย UN รับที่จะจัดท า roadmap 
ส าหรับกระบวนการจัดท า UNSDCF เพ่ือเสนอให้
ฝ่ายไทยพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

งบรายจ่ายอื่น  
60,000 บาท 

4 ธ.ค. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
การประชุมฯ เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ UNSDCF ควรให้
ความส าคัญ และสร้างความรู้จักคุ้นเคยกัน เพื่อให้
ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกันเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถให้แก่คนไทย พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัล
หรือได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในระดับสากล 
รวมถึงมีโอกาสเข้าไปท างานและมีบทบาท 
ในองค์กรระหว่างประเทศ  

โครงการรณรงค์หาเสียงเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนผู้สมัครของไทยในการ
เลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การ
ที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและ
แอฟริกา (AALCO) 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

 

- ด าเนินการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากรัฐสมาชิก 
AALCO ให้แก่ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้สมัคร
ของไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจาก สอท. สกญ. 
และ สกม. ของรัฐสมาชิก AALCO ในกรุงเทพฯ 
จ านวนทั้งสิ้น 36 แห่ง ไดพู้ดคุย สอบถาม และ
แลกเปลี่ยนความเห็นโดยตรงกับผู้สมัครของไทย 
ผลลัพธ์ (output)  
จัดกิจกรรมให้ผู้สมัครของไทยเดินทางไป สอท. ของ
รัฐสมาชิก AALCO เพ่ือแนะน าตัวและแสดง
วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย สอท. 13 แห่ง และ สกญ.  
1 แห่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ให้การตอบรับที่ดี และจะ
แนะน าให้เมืองหลวงพิจารณาสนับสนุนผู้สมัครจากไทย 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ได้สนับสนุนให้บุคลากรไทยด ารงต าแหน่งบริหาร
ในองค์การระหว่างประเทศ  
2) ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาที่เป็นรัฐ
สมาชิก AALCO  
3) ได้ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในการผลักดันวาระ
ส าคัญโดยเฉพาะด้านกฎหมายระหว่างประเทศ    
ในระดับภูมิภาคและระดับสหประชาชาติ 

- ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 โครงการเสนอชื่อผู้สมัครของไทย 
ในต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหว่างประเทศ (ILC) 
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) 

 

- โครงการเสนอชื่อผู้สมัครของไทย ในต าแหน่ง
สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
(ILC) เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศของไทยเพ่ือสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง      
ในต าแหน่งสมาชิก ILC และสนับสนุนการรณรงค์ 
หาเสียงของผู้สมัครต าแหน่งสมาชิก ILC ของไทย
อย่างเต็มที ่
ผลลัพธ์ (output)  
1) ไทยได้เสนอชื่อ ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล 
อธิบดีสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นผู้สมัครของไทย
ในการสมัครรับเลือกต าแหน่งสมาชิก ILC วาระ     
ปี ค.ศ. 2023-2027 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 และได้มี
หนังสือขอรับการสนับสนุนการสมัครของ ดร.วิลาวรรณฯ    
ไปยัง คผถ. กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐสมาชิก
สหประชาชาต ิ
2) มีประเทศที่แจ้งตอบรับการสนับสนุนแบบ       
ให้เปล่าแล้ว 1 ประเทศ และเสนอแลกเสียงในกรอบ 
ILC วาระและต าแหน่งเดียวกันกับไทยหรือเสนอ
แลกเสียงข้ามกรอบ 11 ประเทศ 
3) จัดกิจกรรมพบหารือ ออท. ของประเทศท่ีส่ง
ผู้สมัคร เพื่อขอรับการสนับสนุนให้แก่ผู้สมัคร      
ของไทย จ านวน 2 ครั้ง (นอร์เวย์ และตุรกี) 
4) จัดประชุมระดมสมองระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวงฯ รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของข้าราชการที่เคยประจ าการ 
ที่ คผถ. ณ นครนิวยอร์ก เพื่อวางยุทธศาสตร์ 
การเลือกตั้ง/หาเสียง จ านวน 1 ครั้ง 

- ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) ได้สนับสนุนให้บุคลากรไทยไปปฏิบัติงาน 
ในองค์การระหว่างประเทศ 
2) ได้ส่งเสริมให้นักกฎหมายระหว่างประเทศของ
ไทยมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ ILC ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการให้ความเห็นปกป้องผลประโยชน์ของไทย   
ในเวทีต่าง ๆ อย่างมีน้ าหนัก 
3) ได้ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในการผลักดันวาระ
ส าคัญโดยเฉพาะด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
ในระดับสหประชาชาติ 

 โครงการการรณรงค์หาเสียงให้กับ
การสมัครรับเลือกตั้งของไทย 
ในองค์การระหว่างประเทศ 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 
 
- กิจกรรมการแลกเสียงขอรับเสียง
สนับสนุนเพื่อให้ น.ส. เสาวลักษณ์ 
ทองก๊วย ผู้สมัครของไทย ได้รับ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities: 
CRPD) วาระปี ค.ศ. 2021-2024 
 

 
 
 

- เพ่ือรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั้ง  
ของไทยในองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง
สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
และมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานและ
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขององค์การฯ นั้น ๆ  
ผลลัพธ์ (output)  
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถเดินทางไปรณรงค์ 
หาเสียงเลือกตั้งในต่างประเทศได้ แต่กระทรวง 
การต่างประเทศก็ได้ด าเนินการหาเสียง/แลกเสียง
ให้กับการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง 
ผ่านกลไกการหารือทวิภาคีกับผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย และผ่านคณะ
ผู้แทนถาวรไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทย      
ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย       
และคนไทยเข้าไปมีบทบาทในกลไกการบริหาร

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเสวนาหัวข้อ Build Back 
Better: Role of the 
Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities in 
realising a resilient society in 
the Post Covid era. 

 

องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ไทยเป็นสมาชิก 
เพ่ือส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทของไทย
ในประชาคมโลก  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2563 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ 13 
จัดการเลือกตั้งรอบที่ 3 และมีมติให้               
น.ส. เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้สมัครของไทย      
ด ารงต าแหน่งสมาชิก Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD) วาระปี 
ค.ศ. 2021-2024  
 
 
 
- รณรงค์หาเสียงให้กับนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วย
สิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ   
- รณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของการ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการระหว่างสถานการณ์ COVID-19 
รวมทั้งเสริมบทบาทของคนพิการในการร่วมตัดสินใจในการ
ฟ้ืนฟูจากสถานการณ์ดังกล่าว  
-เสริมพลังทางการเมืองและเศรษฐกิจของคนพิการ   
ผลลัพธ์ (output)  
1) คณะทูตและผู้เข้าร่วมรับทราบและยอมรับ
ความสามารถของผู้สมัครไทย และผู้สมัครของไทย
ได้รับการเลือกตั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบรายจ่ายอื่น 
106,301 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 พ.ย. 2563 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิคน
พิการในประเด็นต่าง ๆ  
3) เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมพลังคนพิการ
ของไทย   
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
 ไทยรักษาบทบาทส าคัญในด้านสิทธิคนพิการในเวที
ระดับประเทศ 
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ผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (แผนย่อย Synergy/มีพลัง) ไตรมาสที่ 1/2564 

 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศของ 
ส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ      
บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล  
 

แผนงานประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร่และจัดท า
ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้าน   
การต่างประเทศ 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

- เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ และ
รับข้อมูลความเห็นเพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้านการต่างประเทศให้ กต. ใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาก าหนดแนวทาง/นโยบายด้านการต่างประเทศ
ของไทย 
ผลลัพธ์ (output)  
การจัดการประชุมและสัมมนา จ านวนอย่างน้อย 8 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เพ่ิมขีดความสามารถให้กระทรวงฯ ในการคิดเชิง
วิเคราะห์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาก าหนด
แนวทาง/นโยบายการต่างประเทศของไทย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา

และวิจัยการ
ต่างประเทศ

671,000 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชน
ทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับ 
การต่างประเทศ ในมิติต่าง ๆ ส่งเสริม 
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถร่วมขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไก
การทูตเพ่ือประชาชน และการทูตสาธารณะ  

โครงการบัวแก้วสัญจร 
(กรมสารนิเทศ) 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงการต่างประเทศกับ
ประชาชน โดยสะท้อนว่าการต่างประเทศเป็นเรื่อง   
ใกล้ตัว และเป็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการทูต      
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered 
diplomacy) โดยมีเยาวชนและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ในต่างประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ  
ผลลัพธ์ (output)   
1) จัดให้ รนรม./ รมว.กต. และผู้บริหารกระทรวง    
การต่างประเทศลงพื้นที่พบปะกับเยาวชนในโรงเรียน
เครือข่ายยุวทูตความดี 4 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะในมิติท่ี
เกี่ยวข้องกับเยาวชนและวาระของโลก อาทิ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและประเด็นที่อยู่ใน

ค่าใช้จ่ายใน 
การส่งเสริม 

ความเข้าใจด้าน 
การต่างประเทศต่อ

สาธารณชน  
942,000 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความสนใจของประชาชน  
2) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 คน เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เยาวชนไทยและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก
รู้และเข้าใจการด าเนินงานด้านการต่างประเทศของ
รัฐบาล โดยเฉพาะ ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับ
ผลประโยชน์และบทบาทของภาคประชาชน อาทิ     
การการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ในช่วงโควิด-19    

 โครงการจ้างผลิตและให้บริการ
จัดท าหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 ด้วยวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์    
(e-bidding) ครั้งที่ 2 
(กรมการกงสุล) 
 
สอดคล้องกับแผนย่อย 
synergy/มีพลัง ข้อ 3             
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ต่างประเทศ ในทุกมิติและทุกระดับ 
รวมถึงการปรับปรุงการให้การ
บริการแก่ประชาชนอย่างสะดวก
และรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่
ประชาชน 

 

- เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 กระทรวงฯ ได้ลงนามสัญญา
ว่าจ้างกิจการค้าร่วม DGM ส าหรับการจ้างผลิตและ
ให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3  
ซึ่งเป็นการ outsource ให้เอกชนด าเนินการอย่างครบ
วงจร 
- โครงการฯ ระยะที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางไทยประชาชน อาทิ 
ลดระยะเวลาการรับค าร้อง/ ลดระยะเวลาการผลิตเล่ม
หนังสือเดินทาง/ลดค่าใช้จ่ายในการ endorse หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ด้วยการบันทึกข้อมูลหนังสือเดินทางเล่ม
เดิมลงในเล่มใหม่โดยอัตโนมัติ/ การเปิดส านักงาน
หนังสือเดินทางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ิมเติม         
ท าให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสะดวกข้ึน/  
การให้บริการหนังสือเดินทาง โดยเครื่องรับค าร้องด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการน ามาใช้งานในประเทศ
ไทย เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพหนังสือเดินทาง
ไทยให้มีความปลอดภัยและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เป็นไป
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

เงินนอก
งบประมาณ 

12,438,750,000 
บาท 

29 มิ.ย. 2563 – 
มิ.ย. 2570 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

- กิจการค้าร่วมฯ เริ่มผลิตและให้บริการจัดท าหนังสือ
เดินทางระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563    
เป็นต้นมา 
ผลลัพธ์ (output)  
1) เวลาในการรับบริการยื่นค าร้องหนังสือเดินทางลดลง  
2) ประชาชนได้รับหนังสือเดินทางเร็วขึ้น  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) หนังสือเดินทางไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง  
2) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
หนังสือเดินทาง 

 โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 
ห้องสมุดอาเซียน เพ่ือประชาชน
และเยาวชนไทย” ประจ าปี งปม. 
2563 
(กรมอาเซียน) 

- เป็นศูนย์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน 
เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนของไทยมีความรู้       
ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลลัพธ์ (output)  
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนิน
โครงการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง       
โดยในไตรมาสที่ 1/2564 ได้สร้างห้องสมุดอาเซียน   
แล้วเสร็จจ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 
(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียน
วัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงมีพิธีส่งมอบ
ห้องสมุดอาเซียนฯ อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่        
9 ธ.ค. และวันที่ 21 ธ.ค. 2563 ตามล าดับ รวมเป็นการ
เปิดห้องสมุดอาเซียนฯ แล้วจ านวน 54 แห่ง ใน 54 
จังหวัด 
 
  

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตาม

กรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
6,288,507.7 บาท  
(เป็นการรายงาน
ความคืบหน้าผล 

การด าเนิน
โครงการฯ จาก  
งปม.ปี 2563) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
1) เยาวชนและประชาชนของไทยมีความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอาเซียนได้  
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็น “ประชาคมท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมอง
ไปสู่อนาคต” 

 แผนงานผลิตและเผยแพร่เอกสาร
วิชาการ เพื่อเผยแพร่และจัดท า
ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้าน 
การต่างประเทศ 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

 

- เพ่ือให้มีการหารืออย่างรอบด้านและสร้างองค์ความรู้
ด้านการทูตและการต่างประเทศของไทย 
ผลลัพธ์ (output)  
การจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารศึกษา และเอกสารทาง
วิชาการต่างๆ จ านวนอย่างน้อย 5 เล่ม 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เพ่ิมขีดความสามารถให้กระทรวงฯ ในการคิดเชิง
วิเคราะห์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ก าหนดแนวทาง/นโยบายการต่างประเทศของไทย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา

และวิจัยการ
ต่างประเทศ 

443,000 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 

 แผนงานการสร้างเครือข่ายและ
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ในลักษณะเดียวกันทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

 

- เพ่ือสร้างเครือข่ายในการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาและค้นคว้าวิจัยร่วมกัน  
กับหน่วยงานที่มีลักษะเป็น Think Tank และ
สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถ  
น าข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อเสนอกระทรวงฯ 
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทาง/นโยบายการ
ต่างประเทศของไทย 
ผลลัพธ์ (output)  
การประชุมหารือและการเดินทางไปเยี่ยม/ท าความรู้จัก
กับหน่วยงาน Think Tank และสถาบันการศึกษา     

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศูนย์ศกึษา

และวิจัยการ
ต่างประเทศ

1,748,600 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 



 - 74 - 

แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ทั้งในและต่างประเทศ จ านวนอย่างน้อย 5 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome)  
เพ่ิมขีดความสามารถให้กระทรวงฯ ในการคิดเชิง
วิเคราะห์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ก าหนดแนวทาง/นโยบายการต่างประเทศของไทย 

 การร่วมกับภาคเอกชนไทย 
จัดงาน Thailand Sustainability 
Expo 2020 (TSX Expo 2020) 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ) 

- เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแรงบัลดาลใจ
ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน เข้ามาเป็น  
“พลังร่วม” ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผลลัพธ์ (output) 
การบรรยายในหัวข้อ “ความคืบหน้าของไทยในการอนุวัติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย อธ.กรมองค์การฯ มีผู้เข้าฟัง 
100 คน และรับชมทางออนไลน์กว่า 600 คน ส าหรับการเสวนา
หัวข้อ “บทบาทของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน” มีผู้เข้าฟัง 70 คน และรับชมทางออนไลน์กว่า 
1,500 คน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด 
การขยายฐานของภาคีในการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs 
ในระดับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

งบรายจ่ายอื่น  
8,053.83 บาท 

 

1-4 ต.ค. 2563 

3. น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 
ในทุกมิติและทุกระดับ รวมถึง 
การปรับปรุงการให้การบริการแก่ประชาชน
อย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูล

โครงการพัฒนาระบบการยื่นค าร้อง
ขออ านวยความสะดวกด้าน      
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง     
การทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) 
ระยะที่ 6 

- เพ่ือให้การยื่นค าร้องขออ านวยความสะดวกด้าน     
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ในด้านต่าง ๆ     
ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ สามารถลด
ขั้นตอนการด าเนินการ ลดระยะเวลาการด าเนินการ   
ลดปริมาณเอกสารฉบับพิมพ์ (hard copy) และช่วย

งบรายจ่ายอื่น   
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบการ
ให้บริการด้าน   

เอกสิทธิและความ

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แก่ประชาชน  
 
 

(กรมพิธีการทูต) 
สอดคล้องกับแผนย่อย 
synergy/มีพลัง ข้อ 5 พัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กร บุคลากร 
รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ
ด้านการต่างประเทศของรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประหยัดทรัพยากร เป็นการเพ่ิมความรวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มีเอกสิทธิ์ฯ 
- เพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศมีฐานข้อมูลของ      
ผู้มีเอกสิทธิ์ฯ ได้แก่ คณะผู้แทนทางทูต และทางกงสุล
ต่างประเทศ ประจ าประเทศไทย และเจ้าหน้าที่องค์การ
ระหว่างประเทศในประเทศไทยอย่างครบถ้วนและเป็น
ระบบ และสามารถบูรณาการฐานข้อมูลดังกล่าวเข้ากับ
ฐานข้อมูลหลักของกระทรวงฯ (MFA Data Connect) 
รวมทั้งสามารถรายงานสถิติและข้อมูลการขออ านวย 
เอกสิทธิ์ฯ ได้ 
- เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐมีความ
ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ
สอดคล้องกับนโยบาย e-Government และ Digital 
Government  
- เพ่ือให้การมีฐานข้อมูลของผู้มีเอกสิทธิ์ฯ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน จะสามารถช่วยให้
การด าเนินการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
ของไทย และหลักปฏิบัติต่างตอบแทนเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ 
ผลลัพธ์ (output) 
สามารถพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขออ านวยความ
สะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบ
ออนไลน์ (e-Privilege) โดยครอบคลุมค าขออ านวย  
เอกสิทธิ์ฯ ในด้านต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีก าหนดส าหรับ
ระยะที่ 6  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ระบบการยื่นค าร้องขออ านวยความสะดวกด้าน    
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์     

คุ้มกันทางการทูต / 
850,000 บาท 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(e-Privilege) สามารถลดขั้นตอนการด าเนินการ      
ลดระยะเวลาการด าเนินการ ลดปริมาณเอกสารฉบับ
พิมพ์ (hard copy) และช่วยประหยัดทรัพยากร      
เป็นการเพ่ิมความรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้มีเอกสิทธิ์ฯ ช่วยให้การบริการของภาครัฐ
มีความทันสมัย สอดคล้องกับนโยบาย e-Government 
และ Digital Government   
2) กระทรวงการต่างประเทศมฐีานข้อมูลของผู้มีเอกสิทธิ์ฯ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งระบบ
สามารถบูรณาการฐานข้อมูลดังกล่าวเข้ากับฐานข้อมูล
หลักของกระทรวง ฯ (MFA Data Connect) รวมทั้ง
สามารถรายงานสถิติและข้อมูลการขออ านวยเอกสิทธิ์ฯ 
ได้ช่วยให้การด าเนินการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางการทูตของไทย และหลักประติบัติต่างตอบแทน
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ 

 โครงการบูรณาการการพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(กรมการกงสุล) 

- โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการต่อ
ยอดจากโครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย 
(VISA DATA CENTER-VDC) ซึ่งโครงการ VDC เป็น
โครงการจัดเก็บข้อมูลการตรวจลงตราจากสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยใน
ต่างประเทศ และเพ่ือให้ข้อมูลตรวจลงตราที่จัดเก็บ  
เกิดประโยชน์สูงสุด  
- การเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง    
จะท าให้กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจัดส่งข้อมูล การตรวจลงตราและข้อมูลคน
ต้องห้ามเดินทางเข้าราชอาณาจักรระหว่างกันได้
ตลอดเวลา ซึ่งจะน าไปสู่การตรวจลงตราแบบ

- ต.ค. 2564 –  
ก.ย. 2565 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องติดแผ่นปะตรวจลงตราบนเล่ม
หนังสือเดินทางในอนาคต เนื่องจากส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองสามารถตรวจสอบข้อมูลตรวจลงตราจาก 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย     
ในต่างประเทศได้ทันทีผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พัฒนา
ระหว่างกัน ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ จะได้รับข้อมูลคน
ต้องห้ามที่ทันสมัย เพื่อให้การอนุมัติตรวจลงตรา        
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
- สามารถจัดท าระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนา
ไปสู่การตรวจลงตราแบบไม่ติดแผ่นปะเพ่ืออ านวย   
ความสะดวกแก่คนต่างด้าว ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
แผ่นปะ ป้องกันการปลอมแปลงแผ่นปะ               
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจลงตราและตรวจ
คนเข้าเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคนต่างด้าว 

4. พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่ 
คนไทย และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย
ในต่างประเทศ 
(กรมการกงสุล) 

 

โครงการเน้นการจัดสรรงบประมาณให้ 
สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนไทย 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนไทย              
ในต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์  
ได้ยากในต่างประเทศให้สามารถพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและสนับสนุนผลประโยชน์ไทย            
ในต่างประเทศได้  
ผลลัพธ์ (output) 
ไตรมาสที่ 1/2564 คนไทยในต่างประเทศ  
ได้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการจ านวน 5 โครงการ
ย่อย งปม. รวม 530,000 บาท ได้แก่   

งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายใน 

การสนับสนุน
กิจกรรมคนไทยใน

ต่างประเทศ  
วงเงินจัดสรร 

40,000,000 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาไทย 
จ านวน 1 โครงการ 
2) โครงการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรที่ท าประโยชน์
แก่คนไทยในต่างประเทศเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
งานการกงสุล จ านวน 2 โครงการ 
3) โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ 
จ านวน 1 โครงการ 
4) โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้คนไทยและชุมชนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จ านวน 1 โครงการ  
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) ชุมชนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลและบริการ
ด้านการกงสุลจากหน่วยงานราชการไทย มีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเอง และรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศได้                        
2) คนไทยในต่างประเทศมีศักยภาพและ 
มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน   
ในต่างประเทศ ตลอดจนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
และมีความนิยมไทย 

5. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ
ด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาบุคลากรทางการทูตและ 
การต่างประเทศ ทุกระดับ ทุกสายงาน 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทูตและ 
การต่างประเทศ ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถ       
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านการทูตและ 
การต่างประเทศ รวมถึงทักษะในการเป็นนักบริหาร  
การทูตให้กับข้าราชการ กต. ในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และข้อก าหนดของ 
กต. 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร 
ด้านการทูตและ 
การต่างประเทศ 

12,564,450 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ (output) 
หลักสูตรฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านทักษะด้านทูต     
การต่างประเทศ และทักษะด้านการบริหาร จ านวน     
8 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับข้าราชการแรกบรรจุจนถึง
ผู้บริหารระดับสูง 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ขรก. และบุคลากรทางการทูตและการต่างประเทศ     
ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การด าเนินการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
บุคลากรภาครัฐ 
การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภารกิจด้านการทดสอบ 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

 

- เพ่ือประเมินความสามารถของบุคลากรภาครัฐในการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐได้อย่าง
เหมาะสม 
ผลลัพธ์ (output) 
การด าเนินภารกิจด้านการทดสอบทักษะและ 
การพัฒนาข้อสอบจ านวน 100 กิจกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ขรก. และหน่วยงานต้นสังกัดมีผลการทดสอบ           
ขีดความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มี
มาตรฐานสากล เชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้อ้างอิง   
ในการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรด้าน

การทูตและการ
ต่างประเทศ/ 

1,755,650.- บาท 
เงินจัดเก็บจาก 
ค่าสมัครเข้า

ทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 

 การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้านการทูตและ       
การต่างประเทศ 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

- เพ่ือให้ ขรก. ของ กต. มีขีดความสามารถใน 
การใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือปฏิบัติงานด้านการทูตและ
การต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม  
 
 

 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรด้าน

การทูตและการ
ต่างประเทศ

2,507,000.- บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 ผลลัพธ์ (output) 
การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศท้ังที่เป็นภาษาอังกฤษ
และไม่ใช่ภาษาอังกฤษจ านวน 50 ชั้นเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ขรก. ที่เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการทูตและการต่างประเทศในภารกิจ    
ที่ตนเองรับผิดชอบ 

 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการพัฒนาบุคลากร
ทางการทูตและการต่างประเทศกับ
องค์กรระหว่างประเทศและสถาบัน
การทูตของต่างประเทศ และ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูต
และการต่างประเทศสู่สาธารณชน 
(สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 

 

- เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการ
ปฏิบัติที่ดีด้านการทูตและการต่างประเทศ และ
เสริมสร้าง คสพ. กับประเทศต่างๆ รวมถึงใช้เป็นโอกาส
ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย 
ซึ่งเป็นหนึ่งในการด าเนินการด้าน soft power 
diplomacy 
ผลลัพธ์ (output) 
1) การจัดประชุม/อบรมสัมมนาเพื่อบรรลุข้อตกลง 
ความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกันกับ
ประเทศท่ีไทยมี คสพ. และใช้เป็นช่องทางเผยแพร่   
องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 
2) มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ    
ที่เป็นเลิศด้านการทูตและการต่างประเทศส าหรับ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนในโอกาสต่าง ๆ 
3) มีการสัมมนา/บรรยายความรู้ด้านการทูตและ     
การต่างประเทศที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน 
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
1) กต. สามารถใช้ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน        
องค์ความรู้ที่เป็นเลิศด้านการทูตและการต่างประเทศกับ

ค่าใช้จ่ายใน 
การพัฒนาบุคลากร

ด้านการทูตและ 
การต่างประเทศ 
470,000 บาท 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 
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แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายของแผนย่อย ชื่อโครงการ 

รายละเอียดโดยสังเขป/ 
ผลลัพธ์ (output) / 

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) 

ชื่อหมวด
งบประมาณ 

/วงเงิน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ประเทศต่างๆ  ได้ตามความเหมาะสม 
2) สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
มีความรู้เชิงบวกและยินดีสนับสนุนการด าเนินงาน    
ด้านการต่างประเทศของ กต. เมื่อมีโอกาสเหมาะสม 
 
 

6. ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุม
ระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ  

    

7. ขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็น
เพ่ือนกับประเทศไทยในต่างประเทศ  

    

 
********************* 

 
 


